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1 Inleiding 
Bedankt voor de aanschaf van de Clavaestacas CVE JC500H PRO. 

 

1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers 
 
Voorwaarden vooraf 

 

De gebruiksaanwijzing van de machine wordt samen met die van de motor 
afgegeven. Het is belangrijk beide handleidingen bij elkaar te bewaren, om 
eventuele vragen over de machine adequaat te kunnen beantwoorden. Alle 
motorinstructies staan in de eigen handleiding. 

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR om de juiste manier van 
transport, hantering en onderhoud van de machine te leren kennen. Anders 
kunnen persoonlijk letsel en/of machinestoringen het gevolg zijn. Deze 
handleiding en de veiligheidsetiketten op uw machine zijn ook beschikbaar in 
andere talen (raadpleeg de fabrikant). 

DEZE HANDLEIDING maakt integraal deel uit van de machine en dient deze te 
vergezellen in geval van wederverkoop. 

DE MATEN IN DEZE HANDLEIDING zijn in metrische eenheden. 

RECHTERKANT en LINKERKANT worden bepaald door naar de machine te 
kijken vanaf de andere kant van de trekstarter. 

NOTEER DE IDENTIFICATIENUMMERS VAN HET PRODUCT. De fabrikant 
heeft deze nodig om reserveonderdelen te bestellen. Bewaar deze nummers op 
een veilige plaats, gescheiden van de machine. 
Bij elke ELEKTRISCHE OF MECHANISCHE INGREEP waardoor de 
paalgeleidingskraag, machine-instellingen en parameters worden gewijzigd 
BUITEN DE GESPECIFICEERDE WAARDEN van de fabrikant, komt de 
machinegarantie te vervallen. 

Bij elke MANIPULATIE VAN HET HEIMECHANIEK, waarbij de FREQUENTIE 
OF AMPLITUDE van de slag wordt gewijzigd tot BUITEN DE WAARDEN 
GESPECIFICEERD door de fabrikant, komt de garantie van de machine te 
vervallen. 
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Bij elke MANIPULATIE OF WIJZIGING van een onderdeel van de machine of zijn 
accessoires komt de garantie van de machine te vervallen. 

De Clavaestacas CVE JC500H PRO mag op geen enkele oneigenlijke manier 
worden gebruikt of onder omstandigheden die niet door de fabrikant zijn voorzien. 

ALVORENS DEZE MACHINE TE LEVEREN moet de fabrikant of zijn dealer een 
inspectie vóór levering uitvoeren. 

Na de eerste 50 bedrijfsuren is het raadzaam om een after-sales service uit te 
voeren bij de fabrikant of zijn dealer om ervoor te zorgen dat de machine optimaal 
blijft werken. 

DEZE MACHINE IS UITSLUITEND ONTWORPEN voor het heien van houten of 
metalen palen in grond die doordringbaar is voor hamerslagen. Zoals bijvoorbeeld 
landbouwgrond, bos, tuinen, stranden en dergelijke. De machine kan ook worden 
gebruikt met palen van andere thermoplastische en composietmaterialen, na 
voorafgaand overleg en toestemming van de fabrikant. 
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen of schade die 
voortvloeit uit oneigenlijk gebruik. In dat geval ligt alle risico bij de gebruiker. 

De machine wordt pas dan in overeenstemming met zijn eigenschappen correct 
gebruikt als alle instructies van de fabrikant met betrekking tot bediening, 
onderhoud en reparatie strikt worden nageleefd. 

De palen worden handmatig door twee operators geladen aan de voorkant van 
de machine, met de paal in een bijna horizontale positie en rustend op de grond. 
Om het geheel, paal en rammer, verticaal te positioneren moet u deze altijd rond 
het onderste uiteinde van de paal kantelen. 

Deze machine MAG UITSLUITEND WORDEN BEDIEND, onderhouden of 
gerepareerd door personen die de eigenaardigheden en risico's kennen en 
bekend zijn met de toepasselijke veiligheidsnormen (preventie van ongevallen). 
U dient te allen tijde te voldoen aan de voorschriften voor ongevallenpreventie en 
alle andere veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. De fabrikant wijst alle 
verantwoordelijkheid af voor wijzigingen die aan de machine zijn aangebracht 
zonder zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. 

Als u niet de oorspronkelijke eigenaar van dit apparaat bent, moet u contact 
opnemen met de fabrikant om het serienummer van het apparaat door te geven. 
Zo kan de fabrikant u alle informatie geven met betrekking tot de verbetering van 
het product. 
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Veiligheidsvoorschriften 
Deze gebruikershandleiding bevat WAARSCHUWINGEN, 
VOORZORGSMAATREGELEN EN INFORMATIE voor een veilig gebruik 
van het product. Gelieve onderstaande definities aandachtig te lezen. 

 
 

 

 

WAARSCHUWING 

WAARSCHUWING Wijst op gevaarlijke situaties die, als 
ze niet worden vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kunnen hebben. Het is erg belangrijk om de 
machine niet te gebruiken voordat u aan alle 
noodzakelijke voorwaarden hebt voldaan en deze hebt 
begrepen. 

 

 

VOORZORGSMAATREGELEN 

VOORZORGSMAATREGEL Wijst op gevaarlijke 
situaties die, als ze niet worden vermeden, kunnen leiden 
tot licht of matig letsel. Het is erg belangrijk om de 
machine niet te gebruiken voordat u aan alle 
noodzakelijke voorwaarden hebt voldaan en deze hebt 
begrepen. 

 

 

AANBEVELING 

AANBEVELING Wijst op instructies die moeten worden 
opgevolgd om schade aan de machine of andere 
apparatuur te voorkomen. 

 

1.2 Wettelijke informatie 
 
Productie-informatie 
De conformiteitsverklaring bevat de volgende gegevens: 

 
 

Voorwaar
de 

Inhoud 

Naam en adres van de fabrikant CLAVAESTACAS 2016 SLU 
C/ Casanova Nº 2 – Pol. Ind. de 

Begudà 
18857 SANT JOAN LES FONTS- 

Girona (Spanje) Tel.: 
0034 97 227 35 37 
info@clavaestacas.com 
www.clavaestacas.com 

Naam en adres van de 
verantwoordelijke voor het 
technisch dossier 

Jordi Valles Salvador 
C/ Casanova Nº 2 – Pol. Ind. de 

Begudà 
18857 SANT JOAN LES FONTS- 

Girona (Spanje) Tel.: 
0034 97 227 35 37 
info@clavaestacas.com 
www.clavaestacas.com 

Naam en adres organisatie 
aangemeld (indien van toepassing) 

 

mailto:info@clavaestacas.com
http://www.clavaestacas.com/
mailto:info@clavaestacas.com
http://www.clavaestacas.com/
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Plaats en datum van de verklaring SANT JOAN LES FONTS-Girona 
(Spanje) 

20-04-2016 
Identificatie van de persoon die 
bevoegd is om de 
conformiteitsverklaring te 
ondertekenen 

Jordi Valles Salvador 
C/ Casanova Nº 2 – Pol. Ind. de 

Begudà 
18857 SANT JOAN LES FONTS- 

Girona (Spanje) Tel.: 
0034 97 227 35 37 
info@clavaestacas.com 
www.clavaestacas.com 

 

A. Naleving van CE-markering 
Dit product is conform de in de tabel genoemde Europese richtlijnen door te 
voldoen aan de overeenkomstige geharmoniseerde normen. Een kopie van 
deze conformiteitsverklaring vindt u in sectie F van deze handleiding. 

 

Richtlijn Titel 
2006/42/CE Machinerichtlijn (MD) 
2004/108/CE Richtlijn voor  

elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
 
Internationale normen 
UNE-EN ISO 12100-1:2010. Veiligheid betreffende machines. Basisconcepten, 
algemene ontwerpprincipes. Deel 1: Basisterminologie, methodologie. 

UNE-EN ISO 12100-2:2010. Veiligheid betreffende machines. Basisconcepten, 
algemene ontwerpprincipes. Deel 1: Technische principes. 

EN 563:1996. Veiligheid betreffende machines. Temperatuur van toegankelijke 
oppervlakken. Ergonomische gegevens voor het vaststellen van 
grenstemperatuurwaarden voor hete oppervlakken. 

EN 614-1:1996. Veiligheid betreffende machines. Principes van ergonomisch 
ontwerp. Deel 1: Terminologie en algemene principes. 

EN 953:1998+A1:2009. Veiligheid betreffende machines. 
Beschermingsmiddelen. Algemene voorwaarden voor ontwerp en fabricage van 
vaste en mobiele beveiligingen. 

UNE-EN ISO 13849-1:2008. Veiligheid betreffende machines. 
Veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen. Deel 1: Algemene 
ontwerpprincipes. 

EN 1005:1993. Veiligheid betreffende machines. Lichamelijk vermogen van de 
mens. Deel 2: Handmatige hantering van aan machines gerelateerde objecten. 

UNE-EN ISO 14121:2007. Veiligheid betreffende machines. Principes voor 
risicobeoordeling. 

mailto:info@clavaestacas.com
http://www.clavaestacas.com/
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EN 1127-1:1997. Explosiegevaarlijke atmosferen. Explosiepreventie en 
bescherming. Deel 1: Basisconcepten en methodologie. 

EN 1299:1997. Mechanische trillingen en schokken. Isolatie van 
machinetrillingen. Informatie voor het toepassen van bronisolatie. 

EN ISO 3746:1995. Akoestiek. Bepaling van het aantal decibels geluidsdruk van 
geluidsbronnen. Meetmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
omhullend meetoppervlak op een reflecterend vlak. 

EN ISO 11202:1995. Akoestiek. Geluidsemissie van machines en apparatuur. 
Meting van de drukniveaus van emissiegeluid op de werkplek en andere 
specifieke locaties. Controlemethode ter plaatse. 

ISO/TR 11688-1:1995. Akoestiek. Aanbevolen praktijk voor het ontwerp van 
geluidsarme machines en apparatuur. Deel 1: Planning. 

EN 60204-1:2007. Veiligheid betreffende machines. Elektrische uitrusting van 
machines. Deel 1: Algemene voorwaarden. 

EN 61310-2:1995. Veiligheid betreffende machines. Indicatoren, bediening en 
hantering. Deel 2: Specificaties voor de markt. 

EN ISO 28927-5:2009. Draagbare motormachines. Testmethoden voor de 
meting van trillingsemissies. Deel 5: Boor- en klopboormachines. (ISO 28927- 
:2009). 

 
CE-markering 
Vanwege zijn eigenschappen, die we verderop zullen uiteenzetten, is de machine 
niet opgenomen in BIJLAGE IV van Koninklijk Besluit 1644/2008, van 10 (Richtlijn 
2006/42/EG, van 17 mei 2006). 

Voor ontwerp en fabricage is voldaan aan de geharmoniseerde normen die van 
toepassing zijn op dit type machine. 

Overeenkomstig het bovenstaande. En de machine is niet opgenomen in 
BIJLAGE IV van Koninklijk Besluit 1644/2008. De door de fabrikant gekozen 
conformiteitsbeoordelingsprocedure stemt overeen met optie a) van paragraaf 3 
van artikel 12 van Koninklijk Besluit 1644/2008. 

De CE-markeringen en de bijbehorende conformiteitsverklaring zijn geldig voor 
de machine als: 

• deze zonder wijziging wordt gebruikt als een eenheid die gekoppeld 
is aan een materiaalpositionerings-, laad- en losmechanisme dat de 
overeenkomstige CE-markering draagt, of; 
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• na voorafgaande toestemming van de fabrikant wordt aangesloten 
op andere machines met CE-markering, of; 

• als deze wordt gebruikt in dezelfde staat waarin hij door de fabrikant 
werd geleverd, met uitzondering van de wijzigingen beschreven in de 
gebruikersdocumentatie. 

De conformiteitsverklaring is alleen geldig voor machines met CE-
markering, in overeenstemming met richtlijn 2006/42/EG. 

 
 
 

 

Compatibiliteit van gebruikte palen 
Alle voor de machine te gebruiken palen moeten qua afmetingen en materiaal 
overeenkomen met die welke door de machinefabrikant zijn opgegeven. 

 

1.3 Palenrammer 
 
Productbeschrijving 
De CVE JC500H PRO-machine. De machine is ontworpen om palen te heien in 
grond met een lage en gemiddelde dichtheid; dit gebeurt dankzij een 
gemotoriseerd hamermechanisme dat schokken genereert op het bovenste 
uiteinde van de paal. Hij werkt met een handmatige werkcyclus en handmatige 
belading van palen. 

Het hamermechanisme is gekoppeld aan een energiebron die bestaat uit een 
viertakt verbrandingsmotor met lage uitstoot van vervuilende stoffen. 

De motor wordt met de hand gestart met behulp van een trekstarter met 
centrifugaalkoppeling. 

De motor is voorzien van een luchtregelaar die de koude start vergemakkelijkt. 

De machine heeft een “stop”-drukknop die de bediener direct met zijn 
rechterhand bedient, dezelfde hand waarmee hij gas geeft. 

De palen kunnen in de machine worden geladen terwijl de motor draait, 
aangezien de benzinetoevoer naar de motor gaat via een carburateur die ook 
werkt in gekantelde positie. 
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Afbeelding 1.1a Achterkant van de Clavaestacas CVE JC500H PRO. 

 

Afbeelding 1.1b Voorkant van de Clavaestacas CVE JC500H PRO. 
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Onde
rdeel 

Functie Onde
rdeel 

Functie 

1 Trekstarter 6 Uitlaat 

2 Stopknop 7 Gashendel 

3 Brandstoftank 8 Choke-knop 

4 Tankdop 9 Oliepeilplug 

5 Handgrepen 10 Geleidingskraag 
 

Het heien 
De paal wordt geheid wanneer deze in de geleidingskraag is geplaatst. De 
machine moet met beide handen in een verticale of licht gekantelde positie 
worden vastgehouden en de gashendel moet met de rechterhand worden 
bediend. 

Als de paal eenmaal is geheid, hoeft de motor niet uitgezet te worden. Dankzij de 
centrifugaalkoppeling wordt het hamermechanisme losgekoppeld wanneer de 
motor minder toeren maakt. 

De afmetingen van de paal moeten passen bij de lengte en de diameter die in 
deze gebruiksaanwijzing zijn aangegeven. 

De heidiepte van de paal is afhankelijk van het type terrein, het materiaal van de 
paal en de vorm van de punt. 

 
Werkcyclus 
De machine kent een werkcyclus " handmatig" en " handmatig laden". 

 

1.4 Controle en evaluatie 
De verschillende mechanismen en veiligheidsonderdelen van de Clavaestacas 
CVE JC500H PRO worden visueel gecontroleerd met inachtneming van de 
instructies in deze handleiding. 

 

2 Veiligheidsvoorschriften 
 
In dit hoofdstuk worden veiligheidsnaleving, veiligheidsetiketten, algemene 
beveiligingsmaatregelen, noodprocedures, het loskoppelen van de stroombron 
en het recyclen van de machine behandeld. 
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2.1 Veiligheidsmaatregelen 
 
Inleiding 
De Clavaestacas CVE JC500H PRO werkt dankzij de energie die vrijkomt bij de 
verbranding van brandstof in een zuigermotor. De machine heeft een 
brandstoftank en een uitlaatsysteem. Dit laatste leidt de door verbranding 
geproduceerde gassen naar buiten en dempt het geluid van de uitlaat. 
Voordat u met de machine gaat werken of deze onderhoudt, moet u zich bewust 
zijn van de gevaren die in deze handleiding worden beschreven. Volg de 
instructies om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. 
De veiligheidsmaatregelen die in dit hoofdstuk worden besproken, vallen in de 
volgende categorieën: 
• Algemene voorzorgen 
• Gebruik van ontvlambare vloeistoffen 
• Persoonlijke bescherming 
• Plaatsing en verplaatsing van de machine 
• Werking van het systeem 
• Onderhoud 

 
Algemene voorzorgen 

 
Ga voor gebruik van de machine na of er voorzieningen zijn voor elektriciteit, 
water, gas en dergelijke. Vermijd op die manier schade aan de apparatuur en aan 
de operator. 

 
Gebruik de Clavaestacas CVE JC500H PRO niet langer dan in deze 
handleiding door de fabrikant aangegeven. 

 
Volg altijd deze algemene voorzorgsmaatregelen om letsel te voorkomen 
bij het gebruik van de Clavaestacas CVE JC500H PRO. 

 

WAARSCHUWING 
Werk niet bij een 
omgevingstemperatuur boven 30ºC. 
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WAARSCHUWING 
Gebruik geen hulpstukken die niet 
door de machinefabrikant zijn 
geleverd of die niet zijn vervaardigd 
volgens de specificaties van de 
machinefabrikant. 

WAARSCHUWING 
Alleen gekwalificeerd personeel mag 
de machine gebruiken en 
onderhouden. 

WAARSCHUWING 
Gebruik CLAVAESTACAS JC2 
alleen volgens de instructies in 
deze handleiding. 

WAARSCHUWING 
Houd de machine alleen vast met de 
handgrepen en gebruik voor het 
verplaatsen of transporteren altijd de 
handgreep aan de bovenkant van de 
machine  

WAARSCHUWING 
Raak de behuizing van de machine 
nooit aan als deze heet is. De hoge 
temperatuur kan tot brandwonden 
leiden. 

WAARSCHUWING 
Werk bij gebruik van de machine 
altijd met beide handen aan de 
handgrepen. 
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Gebruik van brandstof en brandbare vloeistoffen 
Volg bij het tanken of het gebruik van ontvlambare vloeistoffen voor het reinigen 
of onderhouden van de machine deze voorzorgsmaatregelen goed op om het 
risico van brand of explosie tegen te gaan. 

 

WAARSCHUWING 
Brandrisico. Bij tanken of onderhoud. 
Voordat u de machine start, moet u 
ervoor zorgen dat er geen 
vloeistofresten, lappen of andere 
absorberende materialen of 
voorwerpen die voor het reinigen zijn 
gebruikt, zijn achtergebleven. 

VOORZORGSMAATREGELEN 
De uitlaatgasafvoer mag niet 
worden dichtgestopt. 

AFGESLOTEN RUIMTES 
Gebruik de Clavaestacas JC2 nooit in 
afgesloten of ongeventileerde ruimtes. 
De verbrandingsmotor stoot 
vervuilende en giftige gassen uit die 
op afgesloten plaatsen duizeligheid, 
ongemak of zelfs de dood kunnen 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik de machine niet als deze niet 
naar behoren werkt of schade heeft 
opgelopen, bijvoorbeeld: 

• schade aan de gashendel, 
• schade veroorzaakt door stoten, 
kantelen of vallen van de machine 
na transport of onderhoud, 
• onstabiele werking van de motor 
of het hamermechanisme, 
• olie- of brandstoflekkage. 
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Persoonlijke bescherming 
 

 

 

Transport van de machine 
 

WAARSCHUWING 
Brandstof. Controleer voordat u de 
machine vervoert of er geen 
brandstoflekkage is. 
Het wordt aanbevolen om de machine 
te vervoeren met een minimale 
hoeveelheid brandstof in de tank. 

WAARSCHUWING 
Gevaarlijke stoffen. Wanneer u voor 
het onderhoud en de reiniging van de 
machine gevaarlijke chemische 
producten gebruikt (afbijtmiddelen, 
antioxidanten, enz.), neem dan alle 
passende beschermende maatregelen 
zoals het dragen van een 
veiligheidsbril en handschoenen die 
bestand zijn tegen de gebruikte stof. 
Volg voor een veilige bediening en 
onderhoud van de machine de lokale 
en nationale normen. 

WAARSCHUWING 
Draag altijd persoonlijke 
beschermingsmiddelen als u met de 
machine werkt. Veiligheidsbril, 
veiligheidshandschoenen en 
geluiddempende koptelefoon. 

WAARSCHUWING 
Wanneer u voor het onderhoud van de 
machine brandbare of schadelijke 
stoffen gebruikt, installeer dan een 
afzuigkap of een soortgelijk 
ventilatiesysteem. 
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Werking van de CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO 
 

WAARSCHUWING 
Afmetingen van de palen. 
Afhankelijk van het materiaal, de 
afmetingen en de werkhoek. Zorg 
ervoor dat de afmetingen van de paal 
compatibel zijn met de 
geleidingskraag en de 
bedrijfsomstandigheden die door de 
fabrikant in deze handleiding zijn 
vastgelegd  

AANBEVELING 
Als de machine tijdens transport of 
tijdelijke opslag te maken krijgt met 
slecht weer, moet u een hoes 
gebruiken die de machine tegen 
regen en/of vochtigheid beschermt. 

WAARSCHUWING 
Verpakking. De machine heeft een 
verpakking die speciaal is ontworpen 
voor transport en berging. Gebruik 
deze altijd voor transport of opslag. 

WAARSCHUWING 
Brandstof. De voorwaarden voor 
het vervoer van brandstof in 
jerrycans staan niet in deze 
handleiding. 
We raden u aan hiervoor 
goedgekeurde jerrycans te gebruiken 
en te voldoen aan de normen die zijn 
vastgesteld voor het transport van de 
machine. 
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Onderhoud van de CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO 
 
Volg de instructies van de motorfabrikant in hun servicehandleiding. 

 

 

WAARSCHUWING 
Brandstof. Denk eraan om de 
brandstoftank van de machine altijd af 
te tappen voordat u een onderdeel gaat 
vervangen, tenzij de 
gebruikersdocumentatie anders 
aangeeft. 

WAARSCHUWING 
Risico van elektrische schok. Alle 
reparaties moeten worden uitgevoerd 
door personeel dat is geautoriseerd 
door de fabrikant van de machine of 
door goed opgeleid en gekwalificeerd 
personeel. Verwijder geen doppen of 
afdekkingen en vervang geen 
onderdelen, tenzij specifiek vermeld in 
de gebruikersdocumentatie. 

WAARSCHUWING 
Gebruik. Door visuele inspectie. 
Controleer de machine op schade, 
defecte bedieningselementen en 
brandstoflekkage. 

WAARSCHUWING 
Gebruik. De machine mag alleen 
worden gebruikt met palen waarvan 
hoedanigheid en afmetingen door de 
fabrikant in deze handleiding zijn 
bepaald. 
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WAARSCHUWING 
Ontvetters, zoals perchloorethyleen of 
trichloorethyleen, zijn schadelijk voor 
de gezondheid. Raadpleeg bij gebruik 
van ontvetters het 
productveiligheidsinformatieblad en 
gebruik de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

WAARSCHUWING 
Gebruik voor het onderhoud of de 
reparatie van de machine alleen 
reserveonderdelen die zijn 
goedgekeurd of geleverd door de 
fabrikant en die overeenkomen met 
de verwijzingen in de technische 
documentatie die bij deze handleiding 
is gevoegd  

WAARSCHUWING 
Voer geen 
onderhoudswerkzaamheden uit 
terwijl de machinemotor draait. 

WAARSCHUWING 
Gevaarlijke chemicaliën tijdens 
onderhoud. Bij gebruik van 
gevaarlijke ontvettende chemicaliën 
voor het reinigen van de machine. 
Gebruik poetslappen of reinig deze 
onderdelen met een neutrale 
oplossing. 
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2.2 Etiketten 
In deze paragraaf worden de veiligheidsetiketten en die met betrekking tot 
gevaarlijke stoffen beschreven die op de CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO 
zijn bevestigd. 

Raadpleeg de instructies van de fabrikant die bij deze handleiding zijn gevoegd 
voor meer informatie over motorbelettering. 

 
Etiketten van CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO 
De volgende afbeelding toont het typeplaatje dat op de 
CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO is geplaatst. 

AANBEVELING 
Reiniging. Houd de machine altijd 
droog en schoon. Maak de machine 
regelmatig schoon met droge doeken 
en eventueel een mild 
schoonmaakmiddel. 

WAARSCHUWING 
Hamermechanisme en motor. 
Voordat u de machine start, moet u 
ervoor zorgen dat alle afschermingen 
op hun plaats zitten, goed zijn 
vastgemaakt en operationeel zijn. 

WAARSCHUWING 
Controleer na montage de 
motorbrandstof of het smeersysteem 
bij maximale belasting om er zeker 
van te zijn dat er geen brandstof- of 
motorolieverlies optreedt; zorg zo 
voor bescherming tegen mogelijke 
schade veroorzaakt door olielekkage 
onder druk of brandstofontsteking. 
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Gebruikte symbolen op veiligheidsetiketten 

 
 
Etiket 

 
Betekenis 

 

 

 
De machine voldoet aan de huidige Europese 
normen. 

Symbolen betreffende gevaarlijke stoffen 
 
Bij deze machine is er geen sprake van gebruik van gevaarlijke stoffen. 

 

2.3 Noodprocedures 
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een noodstop van de 
CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO uitvoert. In deze paragraaf worden 
ook de gevolgen beschreven door uitval van de brandstoftoevoer. 

 
Noodstop 
De CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO is niet uitgerust met een echte 
noodstopknop. De stopknop, die zich op de rechter handgreep naast de 
gashendel bevindt, werkt rechtstreeks op het elektronische startapparaat. Volg 
de onderstaande stappen om de werking in een noodgeval te stoppen  
:  

 
Stap Handeling 
1 Haal uw vinger van de trekker om de brandstoftoevoer stop te zetten. 

2 Druk op de stopknop. De motor van de machine stopt 
onmiddellijk na vertraging van de mechanismen. 
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Afbeelding 2.3.1 Stopknop 
 
Brandstoftekort 
De gevolgen van een brandstoftekort of ontstekingsstoring kunnen, afhankelijk 
van de tijd die is verstreken sinds de inbedrijfstelling, als volgt zijn: 

 
Soort 
brandstofteko
rt 

Handeling 

Brandstoftoevoer 
afgesneden 

De motor wordt onmiddellijk en in een ongedefinieerde 
toestand uitgeschakeld. Vul de tank van de machine weer 
met brandstof. De brandstof moet 5 minuten na het stoppen 
van de motor worden bijgevuld. Vul 
de tank nooit als de motor nog heet is. 

Defect elektrische 
ontsteking 

Afhankelijk van de duur wordt de werking van de motor 
onmiddellijk en in een ongedefinieerde toestand 
onderbroken. 
Reinig of vervang de bougie en controleer op vonken 
bij het bedienen van de trekstarter. 

Afgesneden 
luchttoevoer 

Lucht is ook brandstof voor de verbrandingsmotor. 
Controleer na een storing van de luchttoevoer de staat 
van het inlaatfilter. 

 

2.4 Informatie over recycling 
Voordat u de machine demonteert, moet u deze reinigen en de brandstoftank 
aftappen. U moet daarbij de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het 
recyclen van de machine in acht nemen. 
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Algemene instructies voor recycling 
Wanneer de CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO na jaren gebruik bij het oud 
vuil belandt, moet u de verschillende materialen scheiden en recyclen in 
overeenstemming met de nationale en lokale milieuvoorschriften. 

 
Hoe gevaarlijke stoffen te recyclen 
CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO bevat geen gevaarlijke stoffen. 
Overgebleven brandstof en motorolie moeten worden gerecycled in 
overeenstemming met de instructies van de lokale regelgeving. 

 
Recycling van elektrische componenten 
De restanten van het elektrische ontstekingssysteem mogen niet worden 
weggegooid zonder eerst gesorteerd, gescheiden en gedeponeerd te zijn in een 
erkend afvalverwerkingsbedrijf. In geval van twijfel moet u de fabrikant of een 
bevoegde dealer raadplegen voor informatie over het demonteren van de 
machine. 

 

 
 
3 Inbedrijfstelling 
De CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO wordt geleverd in een beschermende 
verpakking en moet zorgvuldig worden uitgepakt. 

 
Elke CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO wordt geleverd met de 
motorhandleiding van de fabrikant en deze gebruikershandleiding, waarin onder 
meer de inbedrijfstelling is opgenomen. 

 
Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de bediening van de machine de 
handleiding van de motor en deze handleiding. Aarzel bij twijfel niet om contact 
op te nemen met de fabrikant of een bevoegde dealer. 
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3.1 Omstandigheden voor juiste werking 
 

Parameter Omstandi
gheid 

Omgevingstemperatuur 4°C tot 40°C 
Locatie Open ruimtes. 

In gebieden met hellingen en/of 
terreinonregelmatigheden die  
de stabiliteit van de operators niet in 
gevaar brengen. 

Afstand tot andere 
machines/mensen en 
drukke plekken 

80 cm met andere machines of 
apparatuur in de buurt. 
200 cm tot drukke plekken met 
personen. 

Vochtigheid 20% tot 95%, zonder condens 

3.2 Transport 
De machine moet vervoerd worden in de originele verpakking en met een zo 
laag mogelijk brandstofniveau in de tank. 

 
 

 

3.3 Uitpakken 
• Zorg ervoor dat de verpakking of de machine niet beschadigd is voordat u 
deze in bedrijf neemt. 

• Noteer eventuele schade en meld deze aan de fabrikant of plaatselijke 
dealer. 

Verwijder de verpakking en plaats de machine in een perfect verticale positie 
voordat u deze in bedrijf neemt. 

 

3.4 Brandstoftoevoer 
Gebruik altijd kwalitatief goede benzine met een minimaal octaangetal van 95. 

AANBEVELING 
Als u niet over de originele 
verpakkingsmaterialen beschikt, neem 
dan contact op met de fabrikant of zijn 
dealer. U krijgt dan de originele 
verpakking van de machine. 
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3.5 Reserveonderdelen en accessoires 
Neem voor actuele en correcte informatie over reserveonderdelen en 
accessoires contact op met de fabrikant of een geautoriseerde dealer. 

 

4 Werking en bediening 
Dit hoofdstuk bevat instructies voor de bediening van de CLAVAESTACAS CVE 
JC500H PRO. 

 

4.1 Algemene beschrijving van de werking 

en bediening Workflow 
De typische CLAVAESTACAS CVE JC500H PRO-workflow kan worden 
onderverdeeld in een reeks stappen: 

 

Stap Handeling Paragraaf 

1 Inbrengen van de paal 4.2 

2 Starten van de motor 4.3 

3 Werkcyclus 4.4 
 
4.2 Inbrengen van de 
paal  
Geschiktheid van de 
palen 
Zorg ervoor dat de diameter en lengte van de paal overeenkomen met de 
maximale afmetingen zoals aangegeven in deze handleiding. 

Zorg ervoor dat de punt van het heipaaluiteinde geen scheuren, breuken of 
gebreken vertoont. 

Zorg ervoor dat het insteekeinde in de machine en de paal zelf geen scheuren, 
breuken of splinters hebben. 

Als u defecten in de paal bespeurt, moet u deze niet gebruiken. 

Plaats het platte uiteinde van de paal tot aan de aanslag in de hiervoor 
bestemde plek van de palenrammer. 

Kantel het geheel en gebruik daarvoor de punt van de paal als vast draaipunt. 
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4.3 Starten van de motor 
De machine moet gekoppeld zijn met de paal en zich in verticale positie bevinden. 

Controleer het brandstofpeil in de tank van de machine. Vul zo nodig brandstof 
bij in de tank van de machine als de motor is uitgeschakeld. 

Pak met uw linkerhand de linkerhandgreep vast en druk lichtjes op de gashendel. 

Trek met de rechterhand aan de trekstarter die direct op de nokkenas van de 
motor inwerkt. 

Als de motor de eerste keer niet aanslaat, moet u de handeling herhalen totdat 
het lukt; druk de gashendel nog niet in. Als de motor niet aanslaat, moet u 
controleren of de bougie vonkt. Vervang zo nodig de bougie door een die voldoet 
aan de aanbevelingen van de fabrikant. 

Nadat de motor is gestart, houdt u de machine met beide handen vast. Met de 
rechterhand op de handgreep met de gashendel en de linkerhand op de 
tegenoverliggende handgreep. In deze positie worden uitlaatgassen naar buiten, 
weg van de operator, uitgestoten. 

 
 

 
 

 

4.4 Werkcyclus 
Afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond, de diameter van de 
paal, het motortoerental en de heitijd is het maximale aantal palen per operator 
en per dag als volgt: 

AANBEVELING 
De operator moet letten op het 
geluid dat de machine maakt. Elke 
variatie kan wijzen op het symptoom 
van een mogelijke storing of defect. 

WAARSCHUWING 
Denk eraan om 
veiligheidshandschoenen, 
veiligheidsbril en gehoorbescherming 
te dragen  
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D 80mm palen 

Soort werk Type grond Heitijd 

 
Aanbevolen 
gebruik 

Gashendel 
in  

gemiddelde 
stand 

Los 10 
sec. 

 
Hard 

 
30 

sec. 
Maximaal 
gebruik 

Vollast Los 10 
sec. 

Hard 30 
sec. 

 
Het heien van de paal 
De paal moet horizontaal op de grond liggen, met het te heien uiteinde op de 
plek waar de paal geheid gaat worden. 

De heimachine moet zijn uitgerust met een geleidingskraag die 
overeenkomt met de diameter van de paal. 

Plaats de palenrammer in horizontale positie en steek het uiteinde van de 
paal met behulp van een andere operator in de geleidingskraag. 

Laat de punt van de paal op de grond rusten en kantel de paal/rammer-
combinatie totdat deze verticaal staat of de gewenste werkhoek is bereikt. 

De operator moet altijd beide handen aan de handgrepen van de palenrammer 
hebben en pas op de gashendel drukken als hij zich in een stevige en veilige 
werkpositie bevindt. 

Als de motor draait, wordt de paal geheid door de gashendel in te drukken, 
alles volgens een werkcyclus overeenkomstig de instructies in de tabel van 
paragraaf 4.4. 

4.5 Procedures na het werk 
Laat de gashendel los en wacht tot de motor stationair draait voordat u 
de machine van de paal, staak of stang verwijdert. 

Zorg ervoor dat er geen paalresten in de geleidingskraagholte achterblijven. 

Zorg ervoor dat de volgende paal zich op de gewenste locatie bevindt. Om de 
productiviteit te verbeteren en het risico van schade te verminderen, wordt 
aanbevolen om alle palen op hun plek te leggen voordat u met de palenrammer 
aan de slag gaat. 
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Reiniging 
Het wordt aanbevolen om de machine in de volgende situaties te reinigen. 

I. Aan het einde van elke werkdag. 
II. Telkens wanneer u een onderdeel demonteert voor reparatie of 

onderhoud. 
 

5 Onderhoud 
In dit hoofdstuk vindt u een onderhoudsschema en instructies voor routinematig 
onderhoud van onderdelen. 

 

5.1 Algemeen 
Wat betreft de motor. Volg de instructies in de motorhandleiding van de fabrikant. 

Regelmatig onderhoud is belangrijk om de machine veilig en probleemloos te 
laten werken. De gebruiker moet dagelijkse en maandelijkse onderhoudstaken 
uitvoeren. 

Lees voor het onderhoud van een specifiek onderdeel de handleidingen van de 
motor- en machinefabrikant zorgvuldig door en volg de instructies. Volg de 
onderstaande instructies om persoonlijk letsel te voorkomen wanneer u 
onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoert. 

VOORZORGSMAATREGELEN 
Brandrisico. Voorkom dat de hete 
delen van het uitlaatsysteem van de 
machine in contact komen met de 
omringende plantengroei. 
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VOORZORGSMAATREGELEN 
Brandrisico. Denk eraan dat de 
machine op licht ontvlambare benzine 
werkt, waarmee voorzichtig moet 
worden omgegaan. 

WAARSCHUWING 
Voer geen 
onderhoudswerkzaamheden uit 
terwijl de machinemotor draait. 

WAARSCHUWING 
Brandstofafvoer. Denk eraan om de 
brandstoftank van de machine altijd af 
te tappen voordat u een onderdeel 
gaat vervangen, tenzij de 
gebruikersdocumentatie anders 
aangeeft. 

WAARSCHUWING 
Gevaar voor elektrische schokken 
door het ontstekingssysteem. Alle 
reparaties moeten worden uitgevoerd 
door personeel dat is geautoriseerd 
door de fabrikant van de machine, of 
door goed opgeleid en gekwalificeerd 
personeel. Verwijder geen doppen of 
afdekkingen en vervang geen 
onderdelen, tenzij specifiek vermeld 
in de gebruikersdocumentatie. 
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5.2 Onderhoudsprogramma voor gebruikers 
Tabel 5.2 bevat richtlijnen voor onderhoudsintervallen en -handelingen voor de 
gebruiker. Het is echter aan de gebruiker om te beslissen welk soort handelingen 
gedaan moeten worden en hoe groot de intervallen moeten zijn om de veiligheid 
en correcte werking van de machine te garanderen. 

 

Interval Handeling Instructies en aanbevelingen 

Elke dag Lekkage inspectie Inspecteer de machine visueel op 
brandstoflekkage en de aansluiting van 
het brandstofsysteem op de carburateur. 
Controleer na de eerste keer opstarten of 
de stopknop goed werkt. Oliepeil van de  
motor controleren. 

Elke 50 uur Smering Verwijder de nokkenasplug om het 
vetpeil te controleren. 
De nokkenas moet goed gesmeerd zijn, 
net als de zuigerkop. Er moet een ring 
van smeer te zien zijn aan de wanden 
van het carter. Als de dikte van de 
vetlaag op de carterwanden minder is 
dan 6mm of 1/4”, betekent dit dat er te 
weinig smering is. Voeg vet toe zonder 
een dikte van 12 mm of 1/2” te 
overschrijden, type EP 0. 
Motorolie verversen, luchtfilter 
controleren en reinigen. 

Elke 150 
uur 

Smering Verwijder het vet dat zich op het carter 
heeft afgezet. Vervang al het cartervet 
door nieuw vet. 

AANBEVELING 
Reiniging. Verwijder de 
opeenhoping van olieresten en ander 
vuil uit de ventilatieopening en uitlaat 
met een doek of borstel. Houd de 
machine altijd droog en schoon. 
Maak de machine regelmatig schoon 
met zachte droge doeken en 
eventueel een mild 
schoonmaakmiddel. Laat de 
onderdelen volledig drogen voordat u 
de machine weer aanzet. 
Vet de gereinigde metalen 
oppervlakken licht in. 
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Eén keer 
per week 

Starten Reinig de bougie-elektroden. Vervang 
de bougies zo nodig. 

Elke 50 uur Reiniging Reinig met brandstof en blaas de 
sproeikop door met perslucht. 

Eén keer 
per maand 

Speling Controleer het hamermechanisme op te 
grote speling. Dit geeft extra lawaai. 
Controleer of de gashendel niet een 
extra vrije slag genereert. 

Aandraaien Controleer of de schroeven van de 
handgrepen en de bevestigingen van 
de motor goed aangedraaid zijn. 
In het geval van demontage van het 
carter. Reinig alle onderdelen en zet ze 
weer in elkaar; vervang daarbij de O-
ringen. Bij het monteren van de 
schroeven dienen deze vetvrij te zijn. Het 
wordt aanbevolen om Loctite Azul 243 op 
de schroefdraad aan te brengen. 
Verwijder eventuele Loctite-resten uit de 
schroefdraadbehuizingen met behulp van 
een passende draadtapper of moer. 

Slijtage Controleer op slijtage of scheuren in 
bewegende delen, carter of frame. 

Elke 300 
uur 

Onderhoudsrevisie Algemene revisie. Volledige demontage 
en reiniging van de machine door een 
door de fabrikant geautoriseerde dealer 
of een bevoegd technicus. 
Vervanging van pakkingen en O-ringen. 
Vervanging van motorolie en luchtfilter. 

Tabel 5.2: Onderhoudsschema gebruiker 
 
 
5.3 Smering 
Wat betreft de motor. Volg de aanbevelingen van de motorfabrikant in hun 
handleiding. 

Wat betreft de mechanieken van de heimachine. Volg de instructies in 
paragraaf 5.2. 
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5.4 Reiniging 
 
Reiniging voorafgaand aan onderhoud of technische service 
Alvorens onderhoud of technische service uit te voeren, moet de eigenaar de 
machine reinigen. 

 
Reiniging ter plekke 
Na meerdere werkcycli kunnen zich vuilresten, stofdeeltjes en plantenresten 
ophopen die in de werkomgeving rondzweven of op de machine zitten. Bij het 
opstellen van een reinigingsprotocol dient hier rekening mee te worden 
gehouden. 

 
 

 

 

WAARSCHUWING 
Industriële ontvetters, zoals 
perchloorethyleen en dergelijke, zijn 
stoffen die moeten worden gebruikt in 
overeenstemming met de specificaties 
op hun veiligheidsinformatieblad. 

WAARSCHUWING 
Gebruik geen bijtende soda (NaOH). 
NaOH is corrosief en daarom 
gevaarlijk voor de gezondheid. Bij het 
werken met gevaarlijke chemicaliën 
moet u morsen vermijden en 
oogbescherming en andere geschikte 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
dragen. 

WAARSCHUWING 
Zorg ervoor dat het inlaat- en 
uitlaatsysteem bij de koppelingen 
lekvrij zijn voordat u de machine ter 
plekke gaat reinigen. 
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5.5 Onderhoud van onderdelen 
Preventief onderhoud en vervanging van belangrijke onderdelen worden 
beschreven in de respectievelijke handleidingen die bij de machinedocumentatie 
zijn gevoegd. 

De machinedocumentatie bevat ook een lijst met veelvoorkomende 
reserveonderdelen en bestelcodes. U kunt deze lijst ook opvragen bij de fabrikant 
of dealer. 

 

5.6 Montage en demontage van onderdelen 
De operator moet deze handleiding aandachtig lezen en de instructies in elk 
hoofdstuk goed begrijpen voordat hij een onderdeel monteert of demonteert. Bij 
het vervangen van verbruiksartikelen zoals slangen, pakkingen en dergelijke, 
moet u alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Raadpleeg de fabrikant 
of dealer voor meer informatie of hulp. 

 
 

 

 

 

5.7 Veiligheidsonderdelen 
STOPKNOP 

WAARSCHUWING 
Controleer na montage het 
brandstofsysteem op lekkage. 

WAARSCHUWING 
Voordat u de machine demonteert, 
moet u de olie uit het motorcarter 
aftappen. 

WAARSCHUWING 
Controleer voordat u de machine 
demonteert of er geen brandstof 
meer in de tank zit. 
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5.8 Accessoires 
Vet, koptelefoon, handschoenen, geleidingskraag en gereedschap. 

 
5.9 Kalibratie en instellingen 
De machine vereist geen kalibratie. Door de slag van de gashendel af te 
stellen, moet de machine het door de fabrikant aangegeven maximale 
toerental kunnen bereiken. 

5.10 Opslag Algemene 

aanbeveling 
Voordat u de machine opbergt, moet u deze reinigen volgens de aanwijzingen in 
paragraaf Reiniging ter plekke. Na reiniging moeten bewegende delen worden 
ingevet. 

 
Opslagomstandigheden 
Wanneer de machine wordt opgeborgen, moeten aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 
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• Temperatuur: +2°C tot +40°C (bij voorkeur op kamertemperatuur) 

• Relatieve luchtvochtigheid: 0% tot 95%, zonder condensatie (bij voorkeur lage 
luchtvochtigheid). 

Maak de machine na opslag opnieuw schoon en controleer op lekkage voordat u 
deze opnieuw gebruikt. 

 

6 Probleemoplossing 
Neem bij problemen die niet in de probleemoplossingstabel staan contact op 
met een erkende technische dienst, de distributeur of de fabrikant. 

 
Symptomen Mogelijke oorzaak Corrigerende actie 
De motor 
start niet 

Onvoldoende 
brandstof 

Vul de tank met de in 
deze handleiding 
aangegeven brandstof 

Vuile bougie Maak hem schoon of 
vervang hem door een 
nieuwe 

Vuil filter Maak hem schoon of 
vervang hem door een 
nieuwe 

Vuile carburateur Neem contact op 
met de 
geautoriseerde 
technische dienst 

Stop De start-
/stoppositie 
wijzigen 

Motor loopt 
niet soepel 

Vuile bougie Maak hem schoon of 
vervang hem door een 
nieuwe 

Vuil filter Maak hem schoon of 
vervang hem door een 
nieuwe 

Te weinig brandstof Vervang benzinepomp 

Choke gesloten Choke openen 
Abnormale trillingen Slijtage van 

tandwielen, lagers 
Neem contact op 
met de 
geautoriseerde 
technische dienst 

Abnormaal geluid Slijtage van 
tandwielen, lagers 

Neem contact op 
met de 
geautoriseerde 
technische dienst 
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7 Referentiegegevens 
Dit gedeelte bevat technische gegevens, normen en andere informatie. 

 
7.1 Machinegarantie 
De machinegarantie is onderworpen aan zijn eigen dekkingsvoorwaarden en 
aansprakelijkheid. 
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De motorgarantie is aanvullend, de fabrikant dekt de revisie en het onderhoud 
van onderdelen. Deze is bijgevoegd bij de HONDA GX-35-handleiding die bij 
aankoop bij de machine wordt geleverd. 

Garantie voor de rest van de machine: 12 maanden voor particulieren 

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de machine 
of onjuist onderhoud. 

 
 
7.2 Specificaties 

 
Mechanische eigenschappen 

 

Eigenschap Variabel
e 

Eenheid 

Minimale/maximale 
paaldiameter 

20/80 mm 

Maximale paalhoogte 3 m 

Maximaal motortoerental 6.350 tpm 

Maximaal motorvermogen 1 kW 

Cilinderinhoud 35,8 cc 

Minimaal motortoerental 500 tpm 

Gewicht 18 kg 

Slagen per minuut 1.412 slagen per 
minuut 

Brandstofinhoud 600 cl 

Hoeveelheid motorolie 100 cl 
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