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1 Algemeen 

1.1 Gebruik van de handleiding 
Deze gebruikershandleiding is bedacht voor mensen die al praktijk ervaring hebben met 

(bosbouw)machines. Het gebruik van algemene kennis en vaardigheden zal het gebruik van deze 

handleiding bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

De waarschuwingspictogrammen geven zeer belangrijke informatie weer over de veiligheidsrisico’s. De 

gevaren van diverse situaties kunnen leiden tot invaliditeit of overlijden. 

 

 

 

 

 

De attentiepictogrammen geven aan dat een product, proces of milieu kan worden beïnvloed. 

 

Alle beschrijvingen, instructies en technische gegevens van deze handleiding zijn gebaseerd op de meest 

recente informatie over de velkop. 

 

Het product is voortdurend in de ontwikkeling en daarom behoudt de fabrikant zich het recht om 

wijzigingen aan het product te maken zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

Een opgetreden storing aan de velkop is vaak zelf op te lossen door de gebruikershandleiding nauwkeurig 

door te lezen. Wanneer de storing of reparatie niet zelf op te lossen is, dan dient er contact opgenomen 

te worden met de fabrikant of een dealer. 

 

LET OP! 

Voor het bestellen van onderdelen, of het vragen van reparatie instructies dienen de gegevens van het 

typeplaatje vermeld te worden aan de fabrikant of de dealer. Hierdoor kan de bestelling of dienst sneller 

worden afgerond.  
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1.2 Waarschuwingen en waarschuwingspictogrammen 
Er zijn waarschuwingen en waarschuwingspictogrammen op bepaalde onderdelen aangebracht. Aan de 

hand van die teksten en pictogrammen zijn persoonlijke ongevallen en schade aan de velkop te vermijden. 

 

1.2.1 Typeplaatje 

Type   Productnaam 

Serial No.  Serienummer 

Year / Weight  Bouwjaar (maand/jaar) / Gebruiksklare gewicht van de velkop in kilogram 

Max. pressure  Maximale druk in het systeem in Mega Pascal 

CE   Europees teken van goedkeuring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

Het pictogram wijst de gebruiker er op dat de montage, onderhoud en reparatie 

van en aan de velkop goed kan worden geholpen door het nauwkeurig lezen van 

de handleiding en daar ook op te vertrouwen. 

 

Wordt de velkop door meerdere mensen gebruikt, dan dient de eigenaar de 

gebruikers er op te wijzen de handleiding nauwkeurig te volgen. 

 

Postadres voor eventuele levering aan de fabrikant: 

Gierkink Machine Techniek BV, Kapelweg 44a, 7134 RJ Vragender, Nederland.  

 

 

1.2.3 

Waarschuwingen zoals ‘’veilige afstand’’. 

VEILIGHEIDSAFSTAND: 50 meter vanaf het/de desbetreffende voertuig/machine. 
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2 Veiligheidsvoorschriften 
 

 

 

  

 

 

 

Deze veiligheidsvoorschriften voorkomen niet alle gevaarlijke situaties en ongevallen bij het gebruik van 

de velkop, maar helpen zoveel mogelijk gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen. 

 

Ter aanvulling van de gegevens en instructies die hierbij gegeven worden dienen ook de wettelijke 

voorschriften opgevolgd te worden. 

 

Maak voortijdig kennis met de velkop. Tevens is een verdieping in het oogsten van (energie)hout en het 

onderhoud aan bomen gewenst. 

 

Volg alle instructies van de gebruikershandleiding goed op, zo worden gevaarlijke situaties vermeden en 

wordt er niemand in gevaar gebracht. 

 

Het gebruik van de velkop is alleen toegestaan wanneer alle veiligheidsvoorschriften nauwkeurig zijn 

doorgelezen en alles juist gemonteerd/geïnstalleerd is. 

 

Zorg voor gepaste kleding, zodat blijven haken niet kan voorkomen. 

 

Gebruik PBM’s zoals veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril, een veiligheidshelm en 

oorbeschermers. 

 

Let op het risico van uitglijden tijdens het werken aan/of met de velkop. 

 

Zorg dat er zich geen omstaanders bevinden binnen een straal van 50 meter vanaf de machine. 

 

Let op telefoon- en elektriciteitskabels tijdens werkzaamheden nabij telefoon- en hoogspanningsmasten. 

Zorg voor een veilige afstand zonder een iemand in gevaar te brengen. Wanneer de situatie niet 

vertrouwend is, neem dan contact op met de plaatselijke elektriciteitscentrale. Tijdens een gedwongen 

verlaten van de machine is het snel in eigen veiligheid brengen een vereiste. Twijfel niet om de machine 

nog zodanig veilig te stellen. 

 

Verlaat zo snel mogelijk eventueel elektriciteitsgevaar. Ren nooit maar zo weg, maar beweeg voort door 

de benen tegen elkaar te drukken en weg te lopen. 
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• De machine dient uitgeschakeld te zijn bij montage van de velkop. Zorg ervoor dat het systeem 

druk loos is of wordt door nog een keer een joystick of hendel te bedienen. 

 

• Onder invloed van alcohol en/of drugs mag er op geen enkele manier gebruik worden gemaakt 

van de machine met de velkop of eventuele reparatie hieraan. 

 

• Onderhoud en/of reparatie dienen rustig en zorgvuldig uitgevoerd te worden. 

 

• Wanneer een vervangend of reserveonderdeel nodig is, dient dit besteld te worden bij de 

fabrikant of een dealer van de velkop. Alleen zo kunnen originele delen verkregen worden. 

 

• Zorgvuldig kunnen werken is vereist voor het meten van de drukken en eventuele 

aanpassingen/instellingen aan de velkop. 

 

• Voor onderhoud en/of reparatie aan de velkop dient de machine uitgeschakeld te worden en moet 

het systeem druk loos zijn. Dit is noodzakelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. 

 

• Een monteur en/of eventuele hulp dienen zich tijdens het meten van de druk buiten het 

bewegende deel van de velkop te bevinden. 

 

• Een verhoging van de druk in/op het systeem kan leiden tot schade aan de velkop, maar ook op 

meer risico op een ongeval! 

 

• Zorg ervoor dat de hydrauliekslangen van de velkop in goede staat blijven. Vervang daar waar 

nodig op een tijd een beschadigde slang of aansluiting. De hoge druk van een oliestraal uit een 

lekke slang kan namelijk de huid binnen dringen en erge infecties veroorzaken. Mocht dit 

gebeuren, raadpleeg onmiddellijk een arts! 

 

• Plaats de velkop op een stabiele ondergrond bij het beëindigen van werkzaamheden of het tijdelijk 

stop zetten van de machine. 

 

• Een verblijf onder een ‘hangende’ velkop is strikt verboden. De kraanarm van de machine kan 

namelijk na zakken!  
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Vermijd het contact met oliën en vetten. Deze kunnen namelijk een irriterende reactie geven op de huid 

en schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij het werken met deze stoffen dienen voortijdig goed de 

instructies en voorschriften doorgelezen te worden van de desbetreffende fabrikant. 

 

LET OP: Wees voorzichtig met olie op bedrijfstemperatuur! 

 

Neem geschikte veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van oliën en vetten. Dit kunnen zijn 

vloeistofhandschoenen, beschermende crème en een veiligheidsbril.  

 

Gebruik geen olie of vet voor het eventueel reinigen van handen. Deze kunnen namelijk sporen bevatten 

van metalen en/of additieven waardoor schade aan de handen kan worden aangericht. 

 

Als olie of vet een irriterende reactie aan handen of andere lichaamsdelen veroorzaakt heeft, raadpleeg 

dan onmiddellijk een arts! 

 

Defecte en/of besmeurde hydrauliekslangen dienen correct te worden afgevoerd bij het daarvoor 

bestemde afvoer adres. 

 

 

 

2.1 De basismachine / Het dragende voertuig 
De cabine van de machine moet uitgerust zijn met veiligheidsglas. De zaagketting bereikt zeer hoge 

omtreksnelheden. Indien de ketting breekt of scheurt kunnen rondvliegende delen zorgen voor ernstig 

letsel. 

 

(Bosbouw)kraan 

Minimale kraangrootte: 5 ton/meter kraan. 

 

Mobiele of rupskraan: vanaf 4,5 ton. 

 

Maximale grijperlast bedraagt 2,5 ton. 

 

Aanbevolen werkdruk: 180 – 250 bar 

 

Flow: minimaal 40 l/min 
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3 Ingebruikname 

3.1 Transport 
Tijdens transport dient de velkop geborgd te zijn tegen omvallen en/of omrollen. Voor het transport kan 

gebruik worden gemaakt van een houten pallet met voldoende draagkracht en een houten klos waarop 

de zaagkast rusten kan. Vervolgens dient de velkop goed vast gesjord te worden aan het pallet tegen 

omvallen. Dit is ook de manier van aankomst indien de velkop geleverd wordt vanaf Gierkink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 De velkop monteren 
Aan de voorzijde van het ventielblok zijn twee hydrauliekslangen gemonteerd. De lange slang gemonteerd 

aan nippel A op het ventielblok, is voor montage aan de functie grijper openen ( G.O. ) onder de rotator. 

De korte slang gemonteerd aan nippel B op het ventielblok, is voor montage aan de functie grijper sluiten 

( G.C. ) onder de rotator. 

 

Plaatsing van de rotator op het tiltframe moet zo zijn zodat de aansluiting voor G.O. (grapple open <>) zich 

aan de zijde van de accumulator bevindt. Dit maakt dan automatisch dat de aansluiting voor G.C. (grapple 

close ><) zich aan de zijde van de zaagolietank bevindt.  

 

Beide hydrauliekslangen moeten in een mooie lus liggen bij het aansluiten op de nippels onder de rotator. 

De korte slang moet binnen de lus liggen van de lange slang. 

 

Voor het juist functioneren van de velkop moet er een speciaal ventiel gemonteerd worden op het 

kraanventielenblok van de machine. Dit ventiel wordt kant-en-klaar aangeleverd in de doos met 

gereedschap en benodigdheden. 
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Het T-stuk dient gemonteerd te worden in de leiding voor grijper openen dicht bij het ventielenblok. Vanaf 

het speciale ventiel aan het T-stuk dient er een leiding te worden gemonteerd direct naar de 

hydrauliektank met hiertussen het daalventiel en de kogelkraan. De T-zijde van het speciale ventiel moet 

richting de tank wijzen. 

 

De kogelkraan moet gesloten zijn wanneer er gewerkt gaat worden met een normale houtgrijper. Let op, 

ter controle: Wanneer de velkop in tilt-up positie (positie voor het staand vellen) wordt gebracht, zal deze 

vanzelf weer moeten afzakken indien grijper openen niet langer bediend wordt. Zo kan gecontroleerd 

worden of het speciale ventiel juist gemonteerd is en/of de kogelkraan wel geopend is. 

 

 

1) T-koppeling in leiding/hydrauliekslang voor grijper openen � G.O. 

2) Daalventiel voor lek olie direct terug naar de hydrauliektank. Ingesteld voor een doorlaat van 5-6 

l/min. 

3) Kogelkraan � Openen voor werken met de velkop. Sluiten voor werken met een normale 

houtgrijper. 
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3.2.1 Drukhoogte 

Bij sommige machines moet de werkdruk met een manometer gemeten worden om de velkop 

gebruiksklaar te kunnen afstellen. 

 

Controleer de werkdruk van de machine. Verdere gegevens zijn te vinden bij een technisch document van 

de basismachine. De maximaal toegestane werkdruk voor de velkop is 250 bar. 

 

3.2.2. Schema voor montage 
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4 Gebruik 
De velkop GMT035 is een houtgrijper met een zaagfunctie, bestaande uit een tiltframe, grijperframe en 

een zaagkast. Het kantelbare grijperframe zorgt ervoor dat zowel liggend als staand hout gezaagd 

worden kan. Volgende werkzaamheden mogen met de velkop worden uitgevoerd; 

 

Onderhoud aan of slopen van bomen, het zagen van energiehout/resthout, opruimen van stormschade 

en gemechaniseerd opkronen van bomen. Dit allen met een maximaal te zagen diameter van 35 

centimeter. 

 

4.1 Veiligheidsaanbevelingen 
 

 

 

 

 

 

 

• Wanneer de machine op een steile helling of een zachte ondergrond staat, wordt er geadviseerd 

om de parkeerrem te gebruiken tijdens de werkzaamheden. 

 

• Let op! Bij het starten van de machine mag er zich niemand in de gevarenzone van 50 meter 

bevinden. 

 

• Controleer alle functies van de velkop voor aanvang van de werkzaamheden. 

 

• Zorg te allen tijde voor een goed overzicht op het gehele werkterrein. 

 

• Zorg ervoor dat er zich geen mensen, dieren en/of goederen bevinden binnen de veiligheidszone 

van 50 meter tijdens werkzaamheden.  

 

• Alleen bevoegde personen is het toegestaan om de machine te bedienen. Een machinist is 

verantwoordelijk dat er geen schade wordt veroorzaakt. 

 

• Verschillende weersomstandigheden kunnen een invloed hebben op het gebruik met de velkop. 

Denk hierbij aan wind, sneeuw en/of onweer. Voorafgaande het werken met de velkop dient hier 

rekening mee gehouden te worden. Daarnaast dient er gekeken te worden of de 

locatieomstandigheden wel geschikt zijn voor de inzet van de velkop. Indien dit niet het geval blijkt 

te zijn, zullen passende maatregelen genomen moeten worden. 
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4.2 Werking van de velkop 
De GMT 035 velkop functioneert op de originele twee slangen voor grijper openen en grijper sluiten. 

Ombouw of aanpassingen aan de basismachine zijn niet nodig.  

 

Bij een ¾ deel bedienen van joystick/hendel/voetpedaal voor grijper openen of sluiten zal er niets 

gebeuren en werkt de velkop als een gewone houtgrijper. Dit om gezaagd hout te laden en/of te verladen. 

 

Bij het maximaal bedienen van grijper openen stijgt de druk in de klemcilinder. Dit zorgt ervoor dat de 

velkop in tilt-up positie komt, de positie voor het zagen van staand hout. Zolang er bediend blijft worden 

blijft de velkop in tilt-up positie. Zodra er niet meer bediend wordt zal het grijperframe langzaam 

afzakken naar tilt-down positie.  

 

Bij het maximaal bedienen van grijper sluiten stijgt de druk in de klemcilinder. Dit zorgt ervoor dat de 

zaagmotor begint te lopen en het zaagblad naar buiten komt om een boom of tak te zagen. Dit kan zowel 

in tilt-up positie, om staand hout te zagen en in tilt-down positie, om liggend hout te zagen. 

 

4.2.1 Zagen van een boom of tak 

Zaag geen bomen dikker dan 35 centimeter, dit kan leiden tot schade aan de velkop. De omstandigheden 

van een boom, bijvoorbeeld bevriezing, kan de maximaal te zagen diameter beperken. 

 

Let op de hellingshoek van de te zagen boom en houdt rekening met de windrichting. 

 

Wordt er gebruik gemaakt van een machine welke radiografisch bestuurd wordt, dan dient de machinist 

haaks op de valrichting van de velkop te staan. Houdt te allen tijde zicht op de last en de velkop. 

 

Manoeuvreer naar een boom of tak. Zorg ervoor dat de velkop zich spanningsvrij kan positioneren tijdens 

het dicht klemmen. Tijdens het zaagproces moet de kraan niet bediend worden. Dit kan ervoor zorgen dat 

het zaagblad klemt en eventueel verbuigt. Houdt rekening met hetgene wat gezaagd gaat worden. Na het 

zagen wordt de last een hangende last voor de machine! 

 

De valrichting van de boom of tak zal de tilt-down richting van de velkop zijn. Uitgezonderd indien de boom 

veel overhang heeft of andere factoren van invloed zijn zoals sterke wind, etc. 

 

Na het doorzagen van een boom moet deze langzaam onderuit getrokken worden. Het grijperframe zal nu 

beginnen met afzakken naar tilt-down positie aangezien grijper sluiten niet volledig meer wordt bediend. 

Zorg ervoor dat er voor het zagen al rekening is gehouden waar de boom of tak neergelegd gaat worden. 

 

Bij harde wind is gebruik van de velkop niet langer toegestaan. 
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4.3 Meegeleverd gereedschap 
 

Onderstaande gereedschappen zijn meegeleverd en zijn bedoeld voor onderstaande werkzaamheden; 

 

• Ringsteeksleutel 30 � Losdraaien moeren klemplaat om ketting te spannen, ketting te wisselen 

en/of het zaagblad te wisselen. 

• Flexibele schroevendraaier � Ketting spannen 

• Ringsteeksleutel 11/16 � los- en vastdraaien borgmoeren van ventielen 

• Inbussleutel 3/16 � Instellen ventielen 

• Inbussleutel 17 � Dop kettingolietank 

• Inbussleutel set � Verschillende inbusbouten 

• Ringsleutel 10x11 � Afsluiten van de zaagfunctie 

• Accumulator vulset � Druk in beide accumulatoren verhogen of verlagen 

 

 

4.4 Heftabel voor zagen op hoogte 
Dit hoofdstuk is opgesteld voor het zagen van takken op grote hoogte met een roterende verreiker of een 

autolaadkraan. 

 

Het grootste gevaar zit in de onderschatting van het gewicht van de boom of tak welke wordt gezaagd. Na 

het zagen wordt de last een hangende last voor de machine! 

 

Houdt buiten een boom of tak om rekening met een vast eigen gewicht van een eventuele jib en rotator 

met velkop. 

 

Om enig idee te verkrijgen van de massa van een boom of tak is op de volgende pagina een heftabel 

opgezet met gewichten van houtsoorten bij bepaalde lengtes.  
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5 Onderhoud 

5.1 Veiligheidsaanbevelingen 
Attentie! Voordat onderhoudswerkzaamheden gepleegd gaan worden. 

 

De machine dient uitgeschakelde te zijn, en het hydraulieksysteem druk loos. Dit gebeurd door na het 

uitschakelen van de machine nog eenmaal een functie te bedienen. 

 

Draag tijdens uitvoeren van onderhoud veiligheidshandschoenen, een overall en een veiligheidsbril. 

 

Daarnaast is het een vereiste om bij het werken met gereedschap en machines altijd veiligheidsschoenen 

te dragen. 

 

5.2 Dagelijks onderhoud 
Doorsmeren van de velkop s ’morgens voor aanvang van de werkzaamheden of aan het eind van de dag 

met het stoppen van de werkzaamheden. Let op! Er zijn 13 smeernippels. 

 

Het opgegeven smeeradvies geldt alleen wanneer de velkop bij normale belastingen en omstandigheden 

gebruikt wordt. Bij zware belastingen of slechte omstandigheden (hoge temperatuur, stof etc.) zal er vaker 

doorgesmeerd moeten worden.  

 

Controleer tijdens het doorsmeren ook op defecte hydrauliekslangen, losgelopen bouten, speling op de 

assen etc. 

 

Verwijder eventuele sneeuw, ijs en vuil bij aanvang met de werkzaamheden. 

 

5.3 Onderhoudsschema 
 

 Dagelijks Wekelijks Maandelijks 

Controle bouten/moeren X   

Controle bevestiging link X   

Visuele ketting controle X   

Controle kettingspanning X   

Controle zaagblad X   

Doorsmeren vetnippels X   

Doosmeren zaaglagers  X  

Bijvullen kettingolie X   

Controle frame  X  

Controle slijtdelen scharnierpunten   X 

Controle hydrauliekslangen   X 

Controle eventuele lekkages  X  

Controle accumulator druk   X 

 

Indien één van bovenstaande punten in de tabel niet als goed zijnde kan worden afgevinkt, dient dit eerst 

herstelt te worden voor verdere werkzaamheden met de velkop worden uitgevoerd. 
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5.4 Reparatie / Laswerkzaamheden 
 

 

 

 

 

 

Mochten er reparaties of wijzigingen nodig zijn aan de velkop, neem dan eerst contact op met de fabrikant 

of de dealer. Deze kunnen de benodigde informatie verstrekken voor reparaties, laswerkzaamheden of 

wijzigingen. Verkeerde of onprofessionele handelingen kunnen ernstige schade toebrengen aan de velkop. 

 

 

5.4.1 Aandraaimomenten 

Tenzij anders aangegeven geldt onderstaande tabel. 
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5.5 Vervangen van zaagblad en ketting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Kogelkraan 

 

 

Voor vervanging van zaagketting en/of 

zaagblad dient de aangegeven kogelkraan 

geheel gesloten te worden. Na nog een 

keer bedienen van de zaagfunctie zal het 

zaagblad ‘uit’ blijven staan, deze gaat niet 

terug de zaagkast in. De machine kan nu 

uitgeschakeld worden om de zaagketting 

en/of het zaagblad te wisselen.  

 

 

 

 

 

 

     

     

 Figuur: Klemmoeren voor kettingspanner/zaagblad 

 

  



GMT 035  Gebruikershandleiding 

 

2016 18 

 

Ketting wisselen: De twee M20 moeren dienen losgedraaid te worden met de meegeleverde ring-

steeksleutel, maat 30mm. De moeren niet volledig van de bouten afdraaien, maar genoeg om de 

kettingspanner iets te kunnen lichten zodat het zaagblad niet meer klemt. Het zaagblad kan nu naar 

achteren geschoven worden zodat er ruimte ontstaat om de ketting te wisselen.  

 

Als de nieuwe of gescherpte ketting erop ligt moet deze op spanning gebracht worden. Dit kan door met 

de meegeleverde flexibele inbusschroevendraaier de bout in de kettingspanner aan te draaien. Eenmaal 

op spanning, dan dienen de twee M20 moeren weer aangedraaid te worden zodat de klemplaat van de 

kettingspanner het zaagblad weer vast zet. 

 

Zaagblad wisselen: Het vervangen van het zaagblad gaat volgens hetzelfde principe. Moeren losdraaien 

en ketting verwijderen. Hier dienen de moeren iets verder losgedraaid te worden om voldoende speling te 

verkrijgen tussen de kettingspanner en het zaagblad. Dit om het spanblokje uit de uitsparing van het 

zaagblad te kunnen krijgen. Het zaagblad kan nu naar buiten getrokken worden. Zorg met het plaatsen 

van het nieuwe zaagblad dat het spanblokje weer in de uitsparing van het zaagblad valt. Na het opleggen 

van een nieuw of gescherpte ketting, deze weer op spanning brengen en als laatste de klemmoeren weer 

vastdraaien. 

 

Zodra de wisselwerkzaamheden klaar zijn kan de kogelkraan geheel geopend worden. Het blad gaat nu 

vanzelf terug in de zaagkast. 

 

5.6 Smeermiddelen 
Aanbevolen vetten om door te smeren: 

• BP Energrease LS-EP 

• CASTROL LM Grease 

• ESSO Beacon EP2 

• MOBIL Mobilux EP2 

• NESTE Allgemeinfett GP2 

• SHELL Alvania EP Grease2 

• TEBOIL Multi-Purpose Extra 

• TEXACO Martak All Purpose 

 

5.7 Hydrauliekolie 
Controleer de juiste viscositeit van de hydrauliekolie. Onder normale omstandigheden wordt een ISO46 

olie voorgeschreven. Onder extreem koude omstandigheden raadpleeg de fabrikant. 

 

De huidige bio-oliën zijn geschikt voor de GMT 035 velkop. Door een te hoge olie temperatuur wordt de 

levensduur van hydrauliekslangen en afdichtingen aanzienlijk verkort. Controleer daarom regelmatig het 

olieniveau van de machine. 
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5.7.1 Zuiverheid van de hydrauliekolie 

De hydrauliekolie moet een zuiverheidsniveau hebben van 19/17/14 tot ISO 4406 of beter. 

 

De hydrauliekolie mag geen vuil en water bevatten. Voor het olie verversen raadpleeg het handboek van 

de machine. Zorg voor schone olie en voorkom vuil in het systeem. Werk in een schone omgeving! 

 

 

5.8 Kettingzaagolie 
De zaagolietank bevindt zich, vanaf de voorkant gezien, aan de rechterzijde van het tiltframe. Bij aanvang 

of met het stoppen van de werkzaamheden dient deze gevuld te worden. De tankdop is te openen met de 

meegeleverde inbussleutel 17mm. De inhoud van het tankje is circa 2 liter. 

 

5.8.1 Kettingsmering 

Per zaagbeweging wordt de ketting gesmeerd. Er zijn drie verschillende stelschroeven waarmee de 

hoeveelheid kettingolie kan worden ingesteld. Op de kop van de stelschroef bevinden zich 1, 2 of 3 

groeven. 

• Stelschroef 1, één groef  1,5cc smering  lengte schroef 45mm 

• Stelschroef 2, twee groeven 1,15cc smering  lengte schroef 47,5mm 

• Stelschroef 3, drie groeven 0,75cc smering  lengte schroef 50mm 

 

Standaard wordt stelschroef 1 gemonteerd, schroeven 2 & 3 worden bijgeleverd. 
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5.9 Omgaan met de kettingzaag 
 

 

 

 

 

 

 

• De machine uitschakelen voor contact maken met de kettingzaag! 

 

• Snijwonden gevaar! 

 

• Dragen van veiligheidsschoenen en gebruiken van gepast gereedschap! 

 

• Opvolgen van veiligheidsvoorschriften 

 

Mocht de zaagketting breken, dan kan dit lijden tot ernstige ongevallen. Daarom is het ten strengste 

verboden dat omstanders zich binnen de gevarenzone van de machine bevinden. 

 

Bij het wisselen van de ketting dient een gescherpte gecontroleerde of een nieuwe ketting gemonteerd te 

worden. 

 

Bij montage van een gescherpte controleerde ketting is het risico van een breuk aanzienlijk kleiner dan bij 

een botte ketting. 

 

Een gebroken ketting dient zorgvuldig gecontroleerd te worden (breuk/verbuigingen/scheuren/etc.) 

voordat een nieuwe verbindingsschakel gemonteerd gaat worden. 

 

Controleer ongeveer elke twee uur de zaagunit: 

• Draai het zaagblad 1800 indien er de hele dag met de velkop gewerkt wordt. Zo wordt het blad 

gelijk verdeeld gebruikt. 

• Is de ketting nog wel scherp genoeg? 

• Klemt de klemplaat van de kettingspanner het zaagblad nog genoeg? Dit om te voorkomen dat de 

ketting minder snel kan losraken of breken. 

 

Smeer het neuswiel wanneer een nieuw zaagblad gemonteerd wordt. 
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5.10 Scherpen en onderhoud van de zaagketting 
Belangrijk: De toestand van de zaagketting heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van het zagen en 

het uiteindelijke resultaat. 

 

 

De zaagketting wordt als volgt aangescherpt; 

 

De juiste vijl is Ø7/32’’ (5,5mm). Bij het vijlen van de ketting 

moet het handvat 100 schuin naar beneden hellen (zie figuur 

1). 

 

Vijl de hoek van de bovenste schijf (zie figuur 2) 

De vijl zo goed mogelijk in dezelfde hoek houden tijdens het 

vijlen. 

 

Vijl richting: Van binnen- naar de buitenkant van de 

snijgewrichten.  

 

Hoek van de beitel (zie figuur 3) 

De hoek van de beitel wordt door de diameter van de vijl en 

door de vijlpositie beïnvloed.  

 

Snijhoek (zie figuur 4) 

De juiste snijhoek ontstaat automatisch wanneer de 

bovenste hoek van de snijtand en de schuinte van de beitel 

goed zijn. 

 

Hoogte van de dieptesteller (zie figuur 5) 

De dieptesteller zal veranderen nadat alle snijgewrichten 

aangescherpt zijn. Daarom moet de dieptesteller opnieuw 

aangescherpt worden tot 1,2mm. Laatste stap is het 

afronden van de voorkant. 
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Veel voorkomende fouten bij het aanscherpen van een ketting 

Belangrijk: De aanwijzingen voor het scherpen van een ketting gelden ook bij een kettingslijp automaat. 

 

Indien de vijl te hoog gehouden wordt, wordt de 

snijhoek negatief. Dit maakt de schakel stomp (te 

grote snijhoek). De ketting moet hier een hoge 

kracht verdragen. Hierdoor wordt de slijtage van 

de schakels en de glijvlakken veel groter (zie 

figuur 1). Daarom dient de ketting te allen tijde 

scherp gehouden te worden. 

 

Indien de vijl te laag gehouden wordt, wordt de 

snijhoek positief. Dit maakt de schakel te scherp 

waardoor te agressief. Hierdoor heeft de ketting 

de neiging om te gaan stuiteren en te slaan. Dit 

maakt het risico op breuk weer groter. Ook is de 

slijtage van de ketting vele malen groter (zie 

figuur 2). 

 

Wanneer een snijschakel beschadigd is, 

bijvoorbeeld door het raken van een steen, 

moeten de rest van de schakels geslepen worden 

net als de meest ‘beschadigde’ schakel. Dit zodat 

afstand ‘a’ overal gelijk is. Wanneer afstand ‘a’ 

minder is dan 3 á 4 mm dient de ketting 

vervangen te worden. 

 

 

Onderhoud 

Aanpassingen en onderhoud hebben een grote invloed op de levensduur van ketting en zaagblad. 

Instructies dienen daarom nauwkeurig te worden opgevolgd. 

 

Blauwkleuring op de zaagketting 

De gemiddelde tijd van zagen bedraagt ongeveer 1-3 seconden afhankelijk van de te zagen diameter. Bij 

elke zaagbeweging wordt er door de smeeroliepomp een beetje olie geleverd. Aan het eind van de ketting 

is de smering minder waardoor deze steeds zwakker wordt. 

 

Bij een langere zaagtijd wordt de ketting warmer, wat tot blauwkleuring leidt aangezien de ketting op dat 

moment niet genoeg gesmeerd wordt. Deze blauwe kleur geeft verharden van de ketting aan. Een te 

geharde ketting kan leiden tot barsten of breken van de ketting. 

  



GMT 035  Gebruikershandleiding 

 

2016 23 

 

Gebogen zaagblad 

Een verbogen zaagblad kan gericht worden zolang er geen scherpe bochten inzitten en/of de groeven niet 

zijn beschadigd. Na het richten van een blad moet gecontroleerd worden of de ketting over de gehele 

groef soepel loopt. 

 

Slijtage aan het zaagblad 

Controleer bij het vervangen van de ketting de groef van het blad op schuine kanten. 

 

Een versleten zaagblad kan worden omgekeerd zodra de groef is bijgewerkt. Indien te versleten moet er 

een nieuwe blad geplaatst worden. 

 

De bovenkant van de groef moet haaks zijn ten opzichte van het zaagblad zelf. 

 

Figuur 1 Groef is haaks � juiste positie 

zaagketting 

Figuur 2 Groef is niet haaks � onjuiste 

positie zaagketting 

Figuur 3 Haakse hoek 

 

 

 

 

 

 

 

Bramen 

Verwijder bramen in de groef om scheuren te vermijden. 

• Verwijder de bramen met een vijl. Vijlrichting; van binnen naar buiten 
•
 Afvijlen op 450 
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6 Afstellen van de velkop 
 

 

 

 

 

Drukmetingen en/of aanpassingen mogen alleen uitgevoerd worden door bevoegde personen. 

 

6.1 Instellen van de druk 
Controleer of de druk van de basismachine niet het maximum van 25 MPa (250bar) overschrijdt. Dit kan 

lijden tot schade aan het ventielblok. 

 

6.1.1 Instellingen van het ventielblok 

De velkop wordt gebruiksklaar afgesteld door Gierkink Machine Techniek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Instellen zaagdruk   K Meetpunt grijper sluiten 

7 Instellen snelheid tilt down  10 Instellen druk tilt up 

6 Instellen drukblokkering tilt down J Meetpunt grijper openen 
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Instellen van de ventielen 

 

- Aanbevolen wordt om de instellingen van het ventielblok met twee personen uit te voeren. 

Ventiel 1 

Dit ventiel bepaalt wanneer de grijper dicht functie overschakelt naar de zaagfunctie. Bepaald wordt dus 

bij welke druk in de cilinder deze functie omschakelt naar zagen. De waarde is afhankelijk van de werkdruk 

van de machine en is te meten op meetpunt K. Als dit ventiel goed is ingesteld, zal de druk hier ongeveer 

20 bar lager moeten zijn dan de werkdruk van de basismachine.  

 

Instellen als volgt; Sluit de manometer aan op meetpunt K, hier kan de druk worden afgelezen in de 

grijpercilinder. Draai de borgmoer van ventiel 1 iets los en de stelbout een aantal slagen in zodat bij 

maximale bediening van grijper sluiten de zaagketting niet begint te draaien. Draai vervolgens de stelbout 

telkens een kwartslag uit en bedien grijper sluiten totdat het juiste of maximale toerental van de zaag 

wordt behaalt. Op de manometer is nu af te lezen bij welke druk in de cilinder de zaagfunctie wordt 

ingeschakeld. Borg de stelbout met de moer (hand vast is voldoende!) en demonteer de manometer. 

 

Ventiel 10 

Dit ventiel bepaalt wanneer de grijper open functie overschakelt naar de tilt up functie. Bepaald wordt dus 

bij welke druk in de cilinder deze functie omschakelt naar tilt up. Aangezien de tilt up functie pas mag 

inkomen bij maximale bediening van grijper openen, dient dit ventiel ingesteld te worden als ventiel 1, 

ongeveer 20 bar lager dan de werkdruk van de basismachine.  

 

Instellen als volgt; Sluit de manometer aan op meetpunt J, hier kan de druk worden afgelezen in de 

grijpercilinder. Draai de borgmoer van ventiel 10 iets los en de stelbout een aantal slagen in zodat bij 

maximale bediening van grijper openen de velkop niet in tilt up positie komt. Draai vervolgens de stelbout 

telkens een kwartslag uit en bedien grijper openen totdat deze in tilt up positie komt. Op de manometer 

is nu af te lezen bij welke druk in de cilinder de tilt up functie wordt ingeschakeld. Borg de stelbout met de 

moer (hand vast is voldoende!) en demonteer de manometer. 

 

Ventiel 7 

Dit ventiel bepaalt de snelheid van tilt up naar tilt down positie, oftewel de afkiep snelheid. Zodra de grijper 

open functie niet meer bediend wordt, kiept de grijper langzaam af naar tilt down positie. Dit ventiel is in 

te stellen naar persoonlijke voorkeur van de machinist. 

 

Instellen als volgt; Draai de borgmoer iets los en de stelbout helemaal in tot de aanslag. Bedien vervolgens 

eenmalig de tilt up functie (grijper openen). De grijper zal nu in tilt up positie blijven staan. Draai vervolgens 

de stelbout uit totdat de gewenste daalsnelheid is bereikt. Borg de stelbout met de moer (hand vast is 

voldoende!). Tip; Hoge daalsnelheid voor licht/dun hout. Lagere daalsnelheid voor zwaarder hout.  
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Ventiel 6 

Dit ventiel zorgt ervoor dat de grijper pas afkiept naar tilt down positie wanneer het zaagblad terug in de 

zaagkast is. Als het ventiel te ver ingedraaid is zal de grijper al afkiepen tijdens het zagen. Als deze te ver 

uitgedraaid is, kiept de grijper helemaal niet af. 

 

Instellen als volgt; Zorg ervoor dat ventiel 7 al juist ingesteld is. Draai de borgmoer van ventiel 6 iets los en 

de stelbout zo ver mogelijk uit. Zet de grijper in tilt up positie (grijper openen) en maak direct een 

zaagbeweging (grijper sluiten). Draai de stelbout nu zo ver in totdat de grijper weer normaal afkiept. 

Controleer vervolgens of het zaagblad eerst ingaat voordat de grijper begint af te kiepen. Is dit niet het 

geval, draai de stelbout dan nog iets verder in. Borg de stelbout met de moer (hand vast is voldoende!). 
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8 Drukbeveiliging tiltcilinder 

11 Drukbeveiliging grijpercilinder 

 

Ventiel 8 (is af-fabriek ingesteld, niet zelf instellen!) 

Dit ventiel is de overdrukbeveiliging van de tiltcilinder. Is de last te zwaar en kiept de grijper te langzaam 

af, dan beschermt dit ventiel de tiltcilinder door direct af te kiepen. Als deze beveiliging te zwaar is 

afgesteld, kan de velkop tegen de kraanarm aan slaan. 

 

Instellen als volgt: Draai de borgmoer van ventiel 7 iets los en de stelbout in tot de aanslag en zet de grijper 

vervolgens in tilt up positie. Na bedienen blijft het in deze positie. Draai nu de stelbout van dit ventiel (8) 

zo ver uit totdat de grijper net begint af te kiepen. Draai vervolgens de stelbout één omwenteling in. Stel 

ventiel 7 weer terug naar voorkeur van de machinist en borg beide stelbouten. 

 

Ventiel 11 

Dit is het lasthoudventiel voor de functie grijper sluiten. Dit ventiel is af-fabriek ingesteld en mag niet 

worden versteld! Als deze te zwaar is ingesteld, beveiligt het de grijpercilinder niet meer tegen 

overbelasting. Als deze te licht is ingesteld, heeft de grijpercilinder niet genoeg sluitkracht. De afgestelde 

waarde is 200 bar en kan niet aan het ventielblok worden ingesteld. 
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6.1.2 Vullen van de accumulator 

Deze accumulator zorgt ervoor dat het zaagblad terug de zaagkast in gaat en het tiltframe vervolgens 

onder druk afkiept naar tilt down positie. 

 

Wanneer het zaagblad in tilt down positie (normale grijperstand) niet volledig terugkomt in de zaagkast, 

kan het zijn dat de druk in de accumulator te laag is. De druk moet 35-40 bar zijn. 

 

Wanneer het zaagblad in tilt up positie (horizontale grijperstand) niet goed terugkomt in de zaagkast, kan 

het zijn dat de druk in de accumulator te hoog is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht één van bovenstaande problemen optreden, dan dient de druk in de accumulator gecontroleerd te 

worden. Dit kan met bijgeleverd manometerset. 

 

Druk meten in de accumulator 

Gebruik de zijde zonder smoorkraan (zie foto op blz. 29). Schroef de meetpuntslang eerst aan de 

manometer, vervolgens aan het meetpunt. De druk kan direct worden afgelezen. Wanneer de druk te laag 

is, dient deze verhoogd te worden. 
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Druk te laag, accumulator vullen 

Voor het verhogen van de druk moet men met 2 personen zijn! 

 

Methode: 

De smoorkraan van de accumulator meet/vulset (zie foto hieronder) dient voor het vullen van de 

accumulator volledig ingedraaid te worden! 

De slang aan de smoorkraan zijde moet worden aangesloten op meetpunt J (zie bovenaanzicht ventielblok 

blz. 26). De slang aan de manometer zijde moet worden aangesloten aan het meetpunt van de 

accumulator (zie blz. 28). Draai de wartel van de meetslang met een (waterpomp)tang aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aansluiten kan de functie grijper openen bediend worden. Zodra de grijper in tilt up functie staat moet 

de 2e persoon de smoorkraan langzaam opendraaien totdat de drukt stijgt tot 45-50 bar. Eenmaal op druk, 

de smoorkraan direct dichtdraaien. Lees nu de druk af. Wanneer deze nog niet hoog genoeg is moet 

bovenstaande herhaald worden.  

 

Indien de accumulator de juiste druk heeft, kan de vulset gedemonteerd worden en is het verhogen van 

de druk klaar. 

 

Let op! Als de manometer na een paar seconden al aangeeft dat de accumulator op druk is, is het meetpunt 

waarschijnlijk verstopt. Het vullen neemt minstens 30 seconden in beslag! 

 

Druk te hoog 

Indien de druk te hoog is kan deze eenvoudig afgelaten worden. Vulset net zo monteren als bij het vullen. 

Grijper openen hoeft niet bediend te worden. Smoorkraan voorzichtig opendraaien totdat de juiste druk 

bereikt is. Smoorkraan sluiten en vulset demonteren. 
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6.1.3 Snelheid zaagblad 

De uitgaande snelheid van het zaagblad is te regelen met de smoorkraan op de zaagcilinder. Wanneer de 

smoorkraan verder opengedraaid wordt stijgt de uitgaande snelheid. Voordat de smoorkraan gesteld kan 

worden dient eerst de borg inbus losgedraaid te worden. 
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6.2 Veiligheidsvoorschriften voor de zaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alleen kettingen, zaagbladen en kettingwielen van gerenommeerde fabrikanten mogen dienen als 

vervangend materiaal. 

 

• Kettingbreuk kan lijden tot ernstige ongevallen. Het is daarom ten strengste verboden om binnen 

de gevarenzone van de machine te bevinden. 

 

• Bij het werken met/aan de zaagketting dient de machine uitgeschakeld te zijn en wordt 

aanbevolen werkhandschoenen te dragen. 

 

• Vervang tijdig ketting en zaagblad. Een geslepen ketting verminderd de kans op breuken en 

scheuren. Een nieuw recht zaagblad zorgt ervoor dat de ketting niet gaat klemmen. 

 

• Wijzigingen aan het hydraulische systeem om de kettingsnelheid te verhogen zijn niet toegestaan. 

 

• Voor montage van een nieuwe of gescherpte ‘droge’ ketting dient deze gesmeerd te worden. 

 

• Een gebroken ketting dient zorgvuldig gecontroleerd te worden (breuk, verbuiging, scheur, etc.) 

voordat eventueel een nieuwe schakel gemonteerd gaat worden. Advies is om altijd een nieuwe 

ketting te monteren. 

 

• De groef van het zaagblad dient in één lijn te staan met het kettingwiel. Indien nodig moet het 

kettingwiel met vulplaten opgevuld worden zodat de groef en kettingwiel alsnog in één lijn komen 

te staan. 

 

• De functie welke de kettingsmering regelt dient regelmatig gecontroleerd te worden. 

  



GMT 035  Gebruikershandleiding 

 

2016 32 

 

 

 

 

 

 

Zaagblad 

Het zaagblad wordt geklemd door middel van de klemplaat (zie onderste afbeelding bij 5.5). In de 

klemplaat bevindt zich ook de kettingspanner. Door de moeren op de klemplaat iets los te draaien kan 

met behulp van bijgeleverde flexibele schroevendraaier de ketting gespannen of ontspannen worden. 

Wanneer de ketting de juiste spanning bereikt heeft, kunnen beide moeren weer aangedraaid worden 

zodat de klemplaat het zaagblad op deze plaats houdt. 

 

Zaagketting 

De ketting wordt gesmeerd door een aparte zaagolietank welke zich aan de rechterkant van het tiltframe 

bevindt. Inhoud van dit tankje is circa 2 liter. De dop is te openen met bijgeleverde inbussleutel. De lengte 

van de ketting bedraagt 58 schakels. Het zaagblad is 46 centimeter lang. 

 

Kettingwiel 

Een 11-tands kettingwiel wordt standaard gemonteerd. Het wiel moet volledig in lijn liggen met de groef 

in het zaagblad. Indien dit niet het geval is moet het kettingwiel opgevuld worden met vulplaten.  

 

Zaagcilinder 

Deze cilinder (dubbel werkend) stuurt het zaagblad in en uit. Er bevinden zich twee aanslagen in de 

zaagkast zodat het zaagblad nooit te ver in of uit kan gaan. 
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7 Storingshandleiding 

7.1 Algemeen 

Bij de fabricage van de GMT 035 velkop is getracht de eigenschappen voor de materiaal keuze en 

componenten zo af te stemmen zodat deze in de praktijk goed voldoen. Dit om zo min mogelijk storingen 

te laten voorkomen. 

 

Mochten er onverhoopt toch storingen optreden, raadpleeg dan de storingshandleiding. 

 

Om geen hydraulische storing op te lopen is het vereist om het hydraulieksysteem schoon te houden. Het 

zuiver houden van de hydrauliekolie en het op tijd vervangen van hydrauliekslangen draagt hier aan bij. 

 

7.2 Controlelijst 

1. Word vertrouwd met het systeem. 

• Onderhoudsinterval en overige instructies nauwkeurig doorlezen. 

2. Vragen voor de machinist. 

• Wat ging er fout? 

• Welke functies werden eventueel beïnvloed? 

• Is dit de juiste basismachine? 

• Is het onderhoud goed uitgevoerd? 

• Zijn er instellingen aan het ventielblok veranderd? 

• Zijn er onderdelen vervangen of verwijderd? 

3. Bedien de machine en velkop. 

• Probeer de eventuele fout/storing te vinden. 

• Controleer of de basismachine de voorgeschreven prestaties nog wel haalt. 

• Bedien/werk met verschillende snelheden om zo het mogelijke probleem te vinden. 

4. De machine onderzoeken. 

• Controleer als eerste de hydrauliektank. 

• Daarna de onderdelen van de velkop. Te beginnen bij het ventielblok, slangen voor grijper openen 

en sluiten en het speciale ventiel voor de lekleiding. 

• Controle van drukken door deze te meten. 

• Controleren van alle drie de cilinders (lekkage rond aansluitingen of afdichtingen). 
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7.3 Veel voorkomende storingen 

 

7.3.1 Problemen tijdens het zagen 

Probeer altijd eerst nog eens te zagen nadat er een nieuw zaagblad en ketting gemonteerd zijn. Mocht 

dit het probleem niet verhelpen, dan zijn dan volgen hier mogelijke oorzaken met oplossingen; 

 

Zaagblad komt niet of nauwelijks uit de zaagkast: 

• Is de plunjer stang krom? 

• Staat de blauwe smoorkraan voor het wisselen van zaagblad en ketting nog dicht? 

 

Zaagblad wil niet goed het hout in: 

• Controle van druk in de accumulator aan de zijkant van het tiltframe. Druk bij tilt down, normale 

grijperstand, +/- 40 bar. Druk bij tilt up, grijper horizontaal, +/- 8 bar meer. 

• Controle van smoorkaan op zaagcilinder 

 

Het zaagblad stuitert: 

Oorzaak; er wordt te hard op de stam gedrukt en/of er zijn te weinig liters, flow, voor de zaagmotor 

aanwezig.  

• Smoorkraan op de zaagcilinder bijstellen of opnieuw afstellen of zorgen voor meer liters/flow 

voor de zaagmotor. 

 

Het zaagblad komt niet terug; 

• Controle van druk in de accumulator aan de zijkant van het tiltframe. Daarna controle van 

lekolieleiding en daalventiel. Staat de kogelkraan nog dicht? 

 

Zaagt goed in tilt down positie, maar niet in tilt up positie; 

• Druk in de accumulator aan de zijkant van het tiltframe is te hoog � Druk af laten met 

accumulator controle set. 

 

Het zaagblad zaagt scheef en klemt zich; 

• Ketting verkeerd geslepen, linker en rechter kettingschakel zijn niet gelijk. 

• Het zaagblad ligt niet vlak op de zaaghouder � De lange zaagbout nog één omwenteling verder 

in de zaaghouder draaien. 
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7.3.2 Problemen met tilt up, grijper horizontaal stellen 

• Ventiel 10 opnieuw instellen. 

• Smoring achter stop ‘N’ eruit draaien en schoonmaken. 

 

7.3.3 Problemen met tilt down, grijper naar normale stand 

• Controle van lekolieleiding en daalventiel. Staat de kogelkraan nog dicht? 

• Controle van smoring 7. Eruit draaien en schoonmaken. 

• Ventiel 6 nog eens instellen. 

• Grijper in tilt up positie laten staan, machine uitschakelen en de slang aan nippel G.O. (grapple 

open) bij rotator los draaien. Komt hier olie uit? � Probleem lekolieleiding of bij machine. 

  



GMT 035  Gebruikershandleiding 

 

2016 36 

 

8 Technische gegevens 
 

Openingswijdte van de grijper 850  mm 

Maximale te zagen diameter Ø35 cm 

Maximale werkdruk 25 MPa / 250 bar 

Opbrengst hydrauliek 40-65 l/min 

Gewicht 240 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


