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TEST BRÆNDEKLØVERE

Brændet bliver effektivt 
kløvet, når det kløves med 
maskinkraft. Her er det Güde 
Spalty, som var testens absolut 
hurtigste maskine. 
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De kan ikke konkurrere med øksens rå og 
utæmmede maskuline kraft, men alligevel 
er en brændekløver fantastisk til alle andre, 
der gerne slipper lidt nemmere fra den      
årligt tilbagevendende kløvning af brændet 
til vinteren. Vi afprøver tre små elektriske 
brændekløvere til under 2000 kroner. 

HELT SIKKER 
KLØVNING 
AF BRÆNDET

Sådan har vi testet:
Vægt: Kløverne vejer 40-50 kg, som er 
på grænsen af, hvad man kan slæbe 
på. Vi vurderer vægt og stabilitet. 
Kløvetid: Vi har kløvet asketræ, som 
har ligget skåret op i længder på 30-40 
cm i et års tid. Kløvetiden er den tid, det 
tager at flække træet. 
Returtid: Jo længere tid maskinen er 
om at trække stemplet tilbage, så du 
kan lægge nyt træ på plads, desto mere 
ventetid er der.
Støj: Larm er et minus. Vi har med en 
decibelmåler aflæst, hvor meget bræn-
dekløverne larmede under kløvningen. 
Pris/kvalitet: Forholdet mellem maski-
nernes pris og deres kvalitet blev vurde-
ret. Af betydning var fx, om der fulgte 
ekstra udstyr med i købet, og om ma-
skinerne føltes gedigne. 

9-10: Topkvalitet. Det fås ganske 
 enkelt ikke bedre.
7-8: Rigtig godt. Masser af kvalitet 
 for pengene.
4-6: Middel. Nogenlunde kvalitet 
 til prisen.
2-3: Dårligt. Under middel, bør undgås.
0-1: Elendigt. Gå langt uden om.

DET BETYDER TESTRESULTATET

Vægt

KløvetidReturtid

Støj

Pris/kvalitet

25 %

25 %20 %

15 % 

15 %

 Nogle folk anser brænde-
kløvning for en nostalgisk 
og charmerende opgave, 

der i sin rå form adskiller mænd 
fra drenge. Andre er til gengæld 
hellere fri for sliddet. 

Hvis du hellere vil undgå det 
slidsomme arbejde med øksen, 
når brændestakken med vinte-
rens forråd skal flækkes, skal 
du have en maskinkløver, der 
klarer det hårdeste arbejde for 
dig. De mest almindelige bræn-
dekløvere er små vandrette 
maskiner, som stilles på et ar-
bejdsbord. Maskinerne er for-
holdsvis billige og kraftige nok 
til almindelig kløvning af bræn-
deovnens forbrug.  

Her har vi testet tre af den 
type kløvere til under 2000 kro-
ner stykket. De tre maskiner 
ligner hinanden temmelig me-
get. De har alle en motor med 
en effekt på omkring 1500 watt, 
der via en pumpe sætter tryk 
på den hydrauliske olie, som 
skubber stemplet frem mod 
træet, der skal kløves. Brænde-
stykket presses derefter mod 

en kraftig kile, der flækker træ-
et. Den eneste tydelige forskel 
er udformningen af udløser-
håndtaget til stemplet, men al-
le maskiner består sikkerheds-
testen med glans. 

Kløverne vejer omkring 40 
kilo, der er på grænsen af, hvad 
en person kan bære, men det er 
ikke altid bedst at gå efter den 
letteste maskine, for en højere 
vægt kan også give stabilitet. 

Det er generelt for alle de 
små kløvere, at de ikke må stå 
på jorden, mens du kløver træ.  
Risikoen for at få snavs ind i 
pumpen, så den bryder sam-
men, er simpelt hen for stor.

Når du stiller maskinen op, 
er det en god idé at tænke over 
arbejdshøjden. Hvis kløveren 
står for lavt, skal du ikke ar-
bejde mange timer, før ryggen 
protesterer. Lav et par solide 
bukke, hvorpå du lægger en tyk 
plade, nogle kraftige brædder 
eller en palle, som kløveren kan 
stå fast på. Det giver både en 
mere ergonomisk arbejdsstil-
ling og højere sikkerhed. 

17www.goerdetselv.dk



GÜDE SPALTY

Et blåt lyn 

 Til vores test havde vi formentlig modtaget 
en mandagsmaskine fra Texas. Faktum er 

under alle omstændigheder, at brændekløve-
ren allerede efter kort tids arbejde begyndte at 
lække olie fra hydraulikken, så vi måtte tage 
den ud af testen. Vi nåede dog at bemærke, at 
motoren på Texas 520H kører konstant, og ma-

skinen i stedet aktiveres via to håndtag bagpå. 
Det er den mest sikre løsning i vores test. Des-
værre er maskinen for lang til almindelige 
brændestykker, der sjældent skal være over 35 
centimeter. Når man kun fl ækker kortere styk-
ker, er der for meget spildtid med passiv van-
dring af stemplet.

TEXAS 520H

Klarede ikke mosten

PRIS: 1599 KR.

KONKLUSION: Güde Spalty er en fornøjelse at 
arbejde ved. Maskinen har en utrolig jævn 
stempelgang og var den suverænt hurtigste 
brændekløver i testen. Samtidig var den også 
den letteste af maskinerne. 

Vægt:        39 kg

Kløvetid:       14 sekunder

Returtid:          5 sekunder

Støj ved kløvning:        86 decibel

Maks. spaltelængde:    37 centimeter

DATA

TESTRESULTAT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vægt
9,0

Kløvetid
10,0

Returtid
8,0

Støj
7,0

Pris/kvalitet
9,0

8,75

PRIS: 1995 KR.

KONKLUSION: Maskinen fra Texas var testens 
langsomste, men kan til gengæld også klare de 
længste brændestykker, og det giver længere 
kløve- og returtid for stemplet. Desværre brød 
kløveren hurtigt sammen under testen.

Vægt:        50 kg

Kløvetid:       28 sekunder

Returtid:          6 sekunder

Støj ved kløvning:        91 decibel

Maks. spaltelængde:    52 centimeter

DATA

TESTRESULTAT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vægt
7,0

Kløvetid
5,0

Returtid
7,0

Støj
6,0

Pris/kvalitet
7,0

6,35

Bag på brændekløveren fra Texas sidder 
to håndtag, som skal aktiveres samtidigt for 
at aktivere stemplet. Det er meget sikkert. 

 Tallene taler næsten for sig selv. 14 sekunder 
sammenlignet med et gennemsnit for de 

tre maskiner på 22,3 sekunder. Det er den tid, 
det tager at kløve et stykke brænde med Güde 
Spalty. Tiden er en ret afgørende faktor, hvis 
du skal kløve et helt vinterforråd af brænde og 
ikke vil bruge hele sommerferien på arbejdet.  

Maskinen kører jævnt og stabilt og har høj fo-
kus på sikkerheden. Man skal nemlig aktivere 
både motor og stempel samtidigt fra maski-
nens bagende. Dermed er det umuligt at få 
fi ngrene i klemme i stemplet. Med en kamp-
vægt på kun 39 kg kan det faktisk også lade 
sig gøre at fl ytte på maskinen alene. 

Brændekløverens udløserhåndtag sidder bag 
på maskinen og er dermed godt beskyttet, både 
mod skidt og støv og mod at starte ved et uheld.
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POWER CRAFT

Sikker men langsom 
PRIS: 1750 KR.

KONKLUSION: Power Crafts brændekløver er 
ikke ligefrem nogen fornøjelse at arbejde ved. 
Maskinen har en meget ujævn stempelgang, 
der giver rystelser, og så er den alt for langsom, 
selv om den kun kløver træ på 37 cm.

Vægt:          42 kg

Kløvetid:         25 sekunder

Returtid:            5 sekunder

Støj ved kløvning:          85 decibel

Maks. spaltelængde:      37 centimeter

DATA

TESTRESULTAT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vægt
8,0

Kløvetid
6,0

Returtid
8,0

Støj
8,0

Pris/kvalitet
8,0

7,5

 Heller ikke hos brændekløveren fra Power 
Craft bliver der slækket på sikkerheden. 

Både stempel og motor skal nemlig aktiveres 
samtidigt fra kløverens bagende, og håndta-
gene til det sidder under en beskyttelseskappe, 
så man ikke starter maskinen ved et uheld. 
Men der er nu ikke stor fare for uheld, når en 

kløver arbejder så langsomt som Power Crafts. 
Det tager 25 sekunder at kløve et stykke bræn-
de – så kan du selv gange op med antallet af 
brændeknuder i din egen stak. Både vægt og 
støj er acceptabel ved maskinen, men den 
ujævne stempelgang får ikke ligefrem kløve-
ren til at virke som gedigent håndværk. 

Håndtaget bag på brændekløveren fra 
Power Craft sidder under en beskyttelses-
kappe, så det ikke kan udløses ved et uheld.

Der fi ndes en anden variant af 
brændekløveren end den type, vi 
har testet her. I stedet for de små 
“bordkløvere” kan du få en opret-
stående brændekløver, som kan stil-
les direkte på jorden. 
 Vi har afprøvet en af slagsen fra  
Güde med et tryk på 5,5 tons. Den 
virker, ved at brændestykket stilles 
på en vandret plade. Nu klemmes to 
håndtag med gribekløer sammen 
om brændet, og stemplet udløses 
med to håndtag. Herefter kører ki-
len langsomt ned mod brændet og 
fl ækker det. Den testede maskine 
vejer over 90 kilo og er dermed me-
get tung at fl ytte rundt med. Den 
kræver også en fast bund som for 
eksempel fl iser at arbejde på, da de 
små hjul nemt synker ned i jorden, 
eller der sætter sig småsten fast 
mellem hjulene og stellet. Men ma-
skinen kan ikke kløve væsentlig 

større stykker træ end de små ma-
skiner. Gribekløerne har også svært 
ved at få fat i glatte overfl ader og 
kan have den stik modsatte effekt 
af at gribe fast. 
 Vi oplevede et par gange, at 
brændet blev skubbet ned fra pla-
den, når vi forsøgte at holde det 
fast med de to håndtag. Brænde-
klodsen har så retning direkte mod 
dine fødder, og det samme problem 
opstår, når træet er kløvet. Ganske 
ofte faldt det ene stykke direkte 
ned på jorden, og det betyder, at 
der skal ryddes op efter hver eneste 
kløvning, da det ellers hurtigt bliver 
umuligt at stå bag maskinen.  
 Desværre er der heller ingen ge-
vinst i den opretstående kløvers ar-
bejdshøjde. Hvis du er 180 cm eller 
højere, sidder håndtagene simpelt 
hen for lavt. Ergonomien er altså 
bedre på de små maskiner. 

Pas på fødderne, hvis du bruger 
en opretstående brændekløver

Den lodrette maskine 
fra Güde er for lav, hvis 
du er 180 cm eller højere, 
og træet truer fødderne.

19Gør Det Selv • 13/2006 www.goerdetselv.dk


