
Als we het over hydrauliek hebben, bedoelen we doorgaans
oliesystemen. Voor de Houtduivel geldt dit echter niet. 
Deze werkt op waterdruk en overtreft alle verwachtingen.

Een hogedrukreiniger hoort tegenwoordig bij de standaard-
uitrusting van de meeste huishoudens. Deze en een emmer
water behoren tot de benodigdheden om deze kloofmachi-
ne in bedrijf te stellen. Op zich is het idee om een hydrau-
lisch systeem met water te vullen niet nieuw. Toch wordt
olie het meest gebruikt, voornamelijk omdat bij water mak-
kelijker corrosie optreedt. Weet men dit probleem op te los-
sen dan blijkt water vele mogelijkheden te bieden.

Minder is meer
‘Less is more’ is een citaat van de beroemde Architect
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). Wat hij toegepast
heeft, in zijn gebouwen en meubels, geldt in principe ook
voor de Houtduivel. Veel onderdelen die nodig zijn voor het
gebruik met olie hoeven niet gebruikt te worden. Dat zorgt
voor een zeer gebruiksvriendelijk apparaat wat vrijwel geen
onderhoud nodig heeft.

De Techniek
De basis van dit systeem bestaat uit een stalen plaat aan
een cilinder van roestvrij materiaal, een kloofbijl aan kloof-
stang en een twee-weg ventiel. De door de hogedrukreini-
ger geleverde waterduk beweegt de kloofbijl naar voren.
Vervolgens wordt het twee-weg ventiel gesloten, ontstaat
een onderdruk, en wordt de kloofbijl teruggetrokken. Het
water uit de cilinder loopt in een opvangbak en loopt terug

naar de hogedrukreiniger. Zoals al gezegd is een emmer
water voldoende. Een belangrijke basis voor de hoge
splijtkracht is een speciaal ontwikkeld snijmateriaal dat ook
gebruikt wordt voor snijtanden van baggergereedschap.
Zowel de splijtkop als het snijstaal zijn slechts ingestoken
en kunnen simpel uitgenomen of omgewisseld worden.

Druk
in principe kan deze houtklover met elke in de handel
beschikbare hogedrukreiniger aangedreven worden. Als
minimale eis wordt echter aanbevolen 150 bar en 9 liter
per minuut. Bij 200 bar en 12 liter per minuut worden echt
goede zaken gedaan. Wij hebben zowel 230 en 400 Volt
apparaten uitgeprobeerd.

Bediening
Hoewel de aandrijving ‘slechts’ 7 ton levert, ligt de splijt-
kracht door het speciale snijstaal op hetzelfde niveau als
bij apparaten met een twee keer zo hoge druk. Proberen
we met een kloofmachine van een vergelijkbaar prijsni-
veau een boomstam van 15 centimeter doorsnede af te
korten, dan komen we van een koude kermis thuis. De
Houtduivel levert echter zonder problemen een breukvlak
alsof de boomstam met de kettingzaag is doorgesneden,
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maar dan zonder zaagsel splinters en lawaai. De bedie-
ning gebeurt met behulp van twee grepen die een traplo-
ze regelaar aansturen.

We hebben, aan de lopende band, stammen gespleten tot
een lengte van 1,12 meter die door de horizontale opstel-
ling makkelijk op hun plek geschoven kunnen worden.
Blijft een stam echter steken, wat ook bij ons in de test wel
voorgekomen is, dan geeft dat bij veel kloofmachines pro-
blemen. Bij de Houtduivel kan de stam echter met de mes-
sen erin worden omgedraaid en zo weer vrij gedrukt wor-
den. Dit komt echter niet vaak voor, omdat het smalle
drukpunt op de stempel draaibaar bevestigd is. Bij zware
stammen neigt de stam te draaien en daardoor worden
forse spanningen opgebouwd. Het steunpunt past zich
aan aan de verdraaiing en door een korte onderbreking
ontspant het hout weer. Toegegeven... niet elke machine
levert zoveel plezier bij het kloven en splijten van hout,
zeker niet als daarbij de stukken op maat van de machine
vallen. Splijten en kloven is met zo’n machine een genot.

Ondersteuning en veiligheid 
Water heeft in tegenstelling tot olie altijd een constante
viscositeit en bouwt daarom altijd een gelijke druk op.
Een overbelasting kan daardoor niet optreden. Bij zware
vorst is een antivriesmiddel voor auto’s voldoende om de
Houtduivel aan de gang te houden. Omdat water makke-
lijker dan olie vloeit, kunnen langere slangen gebruikt
worden tussen hogedrukreiniger en Houtduivel. Een niet
te onderschatten voordeel ten aanzien van het werken

met een gemotoriseerde hogedrukreiniger. Een milieu-
technisch aspect: eventuele lekkages leveren slecht risi-
coloos water op.

Onderhoud en transport
De Houtduivel is vrijwel onderhoudsvrij en bijna onverslijt-
baar. Alleen de manchet op de zuiger laat enige slijtage
zien. Deze is echter gemakkelijk met behulp van een
schroef los te maken en te verwisselen. Het water kan na
gebruik voor de planten gebruikt worden. Een nieuwe vul-
ling kost slecht 3,5 cent en is behalve milieuvriendelijk dus
ook nog goedkoop. Aangezien aan deze kloofmachine
alles simpel uitgevoerd is, kan de hydraulische inrichting
samen met de drukplaat, de zijplaten en de splijtkop zon-
der gereedschap losgehaald worden. En dat vergemakke-
lijkt het vervoeren en opbergen.

Conclusie
Met de Houtduivel van Starfort is een echt alternatief voor
de olie-hydraulische apparaten op de markt gekomen, 
die niet alleen pleziermatig, maar ook prijsmatig overtreft.
Bedieningsgemak en onderhoudsvriendelijkheid onderschei-
den deze machine. Benadrukt moet worden dat naast het
kloven ook het afkorten met deze machine probleemloos
uitgevoerd kan worden. Houthakken zonder zaag maakt het
werk een stuk lichter. De houtduivel is in 2 typen leverbaar.

De hierboven beschreven test is uitgevoerd door 
het Duitse blad ‘Heimwerker’ en is zo getrouw 

mogelijk vertaald.


