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Smart-Splitter o novo e eficaz machado, que pode 
ser utilizado por todos os membros da família.   
Pensado para a sua segurança na hora de partir e 
rachar troncos.

Smart-Splitter é uma invenção sueca patenteada 
que rompe com uma longa tradição. O Smart--Splitter 
finalmente fez com que partir lenha seja não só diver-
tido, mas também fácil, seguro e ergonómico. 

Smart-Splitter -a maneira fácil 
e segura de partir lenha!

Utilize uma 
broca de 20 mm 
e faça um furo 
de 12 cm a 8 
cm da borda da 
base 
(extremidade).

1- Instale o pau no furo da base 
(extremidade). Insira o tampão de 
plástico e a alça. Enrosque a 
porca com uma chave 
assegurando o acoplamento 
seguro da cunha de partir 
madeira (splitting wedge)

2- Erga a alça e coloque o tronco 
que deseja partir debaixo do 
machado, com cuidado.  
O comprimento recomendado  
da lenha é de 40 até 55 cm.

3- Erga o peso com ambas as 
mão e deixe-o cair suavemente 
sobre o machado / "wedge".  
Isto serve para fixar a lenha   
entre o fio do machado e a base.



Safe Smart-Splitter é seguro para todos.

Ergonómico Protege os seus ombros e as suas costas.   
Na verdade, é uma ferramenta para treino físico.

Eficaz O Smart-Splitter atinge sempre o tronco no local desejado 
com até 14 toneladas de força no fio.

Económico Construído para durar sem manutenção.

Confortável Smart-Splitter ocupa pouco espaço. É fácil de montar 
e guardar.

Respeita o meio ambiente Smart-Splitter precisa apenas  
da energia que proporciona um bom exercício.

Smart-Splitter -a maneira fácil 
e segura de partir lenha!

5- Para partir rachar a 
lenha, ponha-a com 
cuidado sobre a serra, 
erga o peso com ambas 
as mãos e lance-o para 
baixo, certificando-se de 
soltá-lo antes do impacto 
com o machado.

6- Se o machado ficar 
cravado na lenha, force o 
peso para cima até que 
atinja a porca de travagem, 
porque graças ao seu projeto 
patenteado soltar-se-á fácil e 
rapidamente. Caso não seja 
muito alto, gire o Smart-
Splitter 180 graus para que 
chegue ao alto facilmente.

4- Erga o peso com ambas as mãos até   
o alto. Lance-o sobre o machado, 
certificando-se de soltá-lo antes do 
impacto sobre o machado. 
Esta ação pode ser repetidas tantas vezes 
quantas sejam necessárias, dependendo 
tanto do tipo de madeira como da 
velocidade que con¬siga aplicar. Para 
partir lenha mais longa (até uns 80 cm) 
gire o Smart-Splitter 180 graus e coloque   
a lenha no chão em vez de utilizar a base.



         

Datos técnicos
Comprimento total 140 cm
Comprimento máximo da lenha, (partindo sobre a base) 55 cm
Comprimento recomendado da lenha, (partindo sobre a base) 40 cm
Peso de golpear 3,3 kg
Peso total do Smart-Splitter 9,5 kg
Diâmetro do furo na extremidade/base 20 mm
Profundidade do furo na extremidade 12 cm
Distancia do furo até à borda da extremidade 8 cm
Altura recomendada da extremidade 35 cm
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