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Angivelser på typeskiltet
Disse angivelser er meget vigtige 
for at kunne identificere maskinens 
reservedele på et senere tidspunkt 
og for kundeservice. 
Typeskiltet er placeret nedenunder 
førersædet. Notér alle angivelser fra 
typeskiltet på Deres traktor i neden-
stående kasse.

Disse og andre oplysninger om 
maskinen findes i den separate 
CE-Overensstemmelsesattest, 
der er bestanddel af denne drifts-
vejledning.

Illustrationer

Fold billedsiderne forrest i betjenings-
vejledningen ud.
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For Deres egen sikker-
heds skyld

Benyt maskinen rigtigt
Denne maskine er godkendt til at blive 
brugt
– som havetraktor ved normal brug 

til klipning af græs eller til pleje 
af anlæg med passende tilbehør, 
som udtrykkeligt er godkendt 
til denne havetraktor,

– i overensstemmelse med de bes-
krivelser og sikkerhedsforskrifter, 
som fremgår af nærværende 
brugsvejledning.

Enhver anden brug er ikke bestem-
melsesmæssig. 
En ikke bestemmelsesmæssig brug 
medfører, at garantien bortfalder og 
at producenten fraskriver sig ethvert 
ansvar. Brugeren er ansvarlig for 
alle skader, der måtte opstå over 
for tredjemand og hans ejendom.
Fabrikanten fraskriver sig ansvaret 
for skader, som måtte opstå som 
følge af egenmægtige ændringer 
på traktoren.
Maskinen er ikke beregnet til brug 
på offentlige gader og veje og til 
transport af personer.
Almindelige sikkerhedsfor-
skrifter
Læs denne vejledning omhyggeligt 
og følg forskrifterne, før maskinen 
tages i brug første gang.
Sørg for, at andre brugere informeres 
om den korrekte brug af maskinen.
Benyt kun maskinen i den tekniske 
tilstand, som er foreskrevet af fabri-
kanten og som den havde ved købet.
Opbevar nærværende vejledning 
på et sikkert sted, hvor den altid 
er ved hånden.
Sørg for, at vejledningen følger 
med maskinen i forbindelse med 
et ejerskift.
Reservedele og tilbehør skal opfylde 
de af fabrikanten fastlagte krav. 
Der må derfor kun anvendes originale 
reservedele og originalt tilbehør eller 
de af fabrikanten godkendte reserve-
dele og tilbehørsdele.
Reparationer må kun udføres 
af fagfolk.

Før maskinen tages i brug
Personer, som benytter maskinen, 
må ikke være påvirket af euforise-
rende midler som f.eks. alkohol, 
narkotika eller medikamenter.
Denne maskine er ikke beregnet til at 
blive anvendt af personer (herunder 
også børn) med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller 
som ikke råder over den tilsvarende 
erfaring og/eller viden, hvis ikke 
der føres tilsyn af en person, som 
er ansvarlig for sikkerheden og som 
giver de tilsvarende instruktioner om, 
hvordan maskinen skal benyttes.
Der skal føres tilsyn med børn for at 
sikre, at de ikke leger med maskinen.
Maskinen må ikke benyttes af per-
soner under 16 år. 
Lokale bestemmelser kan fastlægge 
brugerens mindstealder.
Gør Dem fortrolig med alt udstyr og 
betjeningselementerne samt disses 
funktioner, før arbejdet påbegyndes.
Brændstof må kun lagres i dertil god-
kendte beholdere og aldrig i nærhe-
den af varmekilder (f.eks. ovne 
og vandvarmere).
Udskift udstødningsrør, tank og 
tanklåg, hvis disse dele er beskadiget.
Påhængsanordninger eller tilbehør 
tilkobles i henhold til gældende for-
skrifter. Tilsluttede maskiner, anhæn-
gere, balastvægte samt fyldte græs-
fanganordninger har indflydelse 
på kørselsadfærden, især på styre-
evnen, bremseevnen og vippead-
færden.

Under plæneklipningen
Når der arbejdes med eller på mas-
kinen, skal der anvendes passende 
arbejdsbeklædning (f.eks. sikker-
hedsfodtøj, lange bukser, tætsid-
dende beklædning, beskyttelses-
briller og høreværn).
Benyt kun maskinen, når den 
er i teknisk fejlfri stand.
Indstillingen af motoren, foretaget 
på fabrikken, må aldrig ændres.
Påfyld kun brændstof, når motoren 
er slukket og kølet af. 
Optank kun traktoren ude i det fri.
Undgå åben ild, gnistdannelse 
og rygning.
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Hold personer og især børn og dyr 
fjernt fra det sted, hvor græsslåning 
finder sted.
Undersøg det græsareal, som skal 
slås, og fjern alle genstande, som 
eventuelt kan opfanges og slynges 
ud af plæneklippertraktoren. 
Derved undgås personskader 
og beskadigelser af traktoren.
Undgå klipning af bakkede arealer 
med en hældning på over 20%. 
Det kan være farligt at slå græs 
på bakkede arealer; traktoren kan 
kæntre eller glide. 
Start og brems så vidt muligt altid 
blødt på bakkeskråninger og kør 
langsomt ned ad bakke med tilkoblet 
motor. Kør altid op og ned eller ned 
og op ad skrænten – aldrig på tværs 
af skrænten.
Græs må kun slås ved dagslys eller 
ved tilstrækkelig kunstig belysning.
Plæneklippertraktoren er ikke god-
kendt til transport af personer. 
Undgå derfor transport af medpas-
sagerer.

Før ethvert arbejde 
på køretøjet
Brugeren beskytter sig selv bedst 
muligt, Før ethvert arbejde med køre-
tøjet påbegyndes, på følgende måde
– sluk for motoren,
– træk tændingsnøglen ud,
– lås parkeringsbremsen,
– vent indtil alle bevægelige dele 

står helt stille; motoren skal være 
afkølet,

– træk tændrørsstikket ud på moto-
ren for at undgå en utilsigtet start 
af motoren.

Efter arbejdet med køretøjet
Forlad først køretøjet, når motoren 
er slukket, parkeringsbremsen er 
trukket og tændingsnøglen er fjernet.

Sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsanordningerne har 
til opgave at beskytte Dem 
og skal altid fungere.
Der må ikke foretages ændringer 
på sikkerhedsanordningerne og 
sikkerhedsanordningernes funktion 
må ikke sættes ud af funktion.

Maskinen er forsynet med følgende 
sikkerhedsanordninger:

Udkastningsklap
Billede 14
Udkastningsklappen beskytter 
Dem imod kvæstelser fra slåværket 
eller udslyngede faste genstande. 
Traktoren må kun benyttes med 
påmonteret udkastningsklap.

Sikkerhedsspærresystem
Motoren kan kun startes, hvis
– føreren har taget plads på sædet 

og
– bremsepedalen er trådt i bund 

eller parkeringsbremsen er i parke-
ringsstilling,

– kørepedalen står på „N“, dvs. ikke 
er aktiveret,

– der er slukket for skæreværktøjet/
tilbehøret, dvs.: PTO-kontakten 
eller PTO-håndtaget står i stilling 
„Off“ (PTO = Power-Take-Off).

Sikkerhedsspærresystemet slukker 
automatisk for motoren, så snart 
føreren forlader sædet, uden først 
at have trukket parkeringsbremsen.
Sikkerhedsspærresystemet slukker 
automatisk for slåværket/tilbehøret 
(PTO'en), så snart føreren forlader 
sædet, uanset om han først har 
aktiveret parkeringsbremsen.
Sikkerhedsspærresystemet slukker 
automatisk for slåværket/tilbehøret 
(PTO'en), så snart der trædes på 
bakpedalen (hvis OCR-funktionen 
ikke er aktiveret).
Når der skal tændes for slåværket/
tilbehøret igen, skal PTO-kontakten 
først slukkes og tændes igen.

Symboler på køretøjet
Køretøjet er forsynet med forskellige 
symboler i form af mærkater. 
I denne vejledning benyttes følgende 
symboler:

Pas på! 
Læs betjeningsvejledni
ngen, inden køretøjet 
ibrugtages!

Tredjemand skal 
holdes borte fra 
fareområdet!

Kvæstelsesfare som 
følge af roterende 
knive eller dele. 

Træk tændrørsstikket 
ud inden arbejder 
på slåværket påbe-
gyndes! Hold fingre 
og fødder borte fra 
skæreredskaberne! 
Sluk maskinen og træk 
tændrørsstikket ud, 
inden den indstilles, 
rengøres eller kontrol-
leres.
Kvæstelsesfare som 
følge af udkastet græs 
eller faste genstande.

Der må ikke opholde 
sig personer, især 
børn, eller dyr, i det 
område, hvor mas-
kinen benyttes.
Det kan være farligt 
at arbejde på stejle 
skrænter.

Pas på! 
Eksplosionsfare.

Batterisyre/risiko 
for forætsning.

Advarsel mod varm 
overflade!

Træk tændingsnøglen 
ud og læs og overhold 
forskrifterne i denne 
vejledning, før der 
arbejdes på traktoren. 

!
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Træd aldrig på slåvær-
ket ved op- eller ned-
stigning! 

Ved anhængerdrift må følgende 
maksimale værdier ikke overskrides:
Maks. hældning 
af jordoverfladen 14%
Maks. støttelast på anhænger-
koblingen 25 kg
Maks. anhængerlast 
(anhænger og last) 180 kg
Disse symboler skal altid holdes 
læselige.

Symboler i vejledningen
I denne vejledning benyttes følgende 
symboler:

c~êÉ
aÉííÉ=ëóãÄçä=Ö›ê=çéã‹êâ=ëçã=
é™ Ñ~êÉêI=ëçã=Ü‹åÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ=
ÇÉå=ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉí=çÖ=ëçã=ë‹ííÉê=
éÉêëçåÉê=á=Éå=íêìÉåÇÉ=ëáíì~íáçåK

m~ë=é™
aÉê=Ö›êÉë=çéã‹êâëçã=é™=Ñ~êÉêI=ëçã=
Ü‹åÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ=ÇÉå=ÄÉëâêÉîåÉ=
~âíáîáíÉí=çÖ=ëçã=â~å=Ñ›êÉ=íáä=Éå=ÄÉëâ~J
ÇáÖÉäëÉ=~Ñ=â›êÉí›àÉíK

Bemærk
Kendetegner vigtige informationer 
og anvendelsestips.

Positionsangivelser
Når der tales om positioner på mas-
kinen (f.eks. højre og venstre), går 
man ud fra den synsvinkel, som 
brugeren har, når denne sidder 
på sædet med blikket rettet i kørsels-
retningen.

Anvisning om bortskaffelse
Rester fra emballagen, udtjente 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.

Montering

Bemærk
Hvis traktoren skal kunne bevæges 
manuelt, skal håndtaget til udkobling 
af gear stå i den rigtige stilling. 
Se også afsnit «Betjenings- og vis-
ningselementer  – Udkobling af gear».

Batteriet tages i brug

c~êÉ
cçêÖáÑíåáåÖëJ=çÖ=âî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=
ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=Ä~ííÉêáëóêÉ
_‹ê=ÄÉëâóííÉäëÉëÄêáääÉê=çÖ=ÄÉëâóííÉäJ
ëÉëÜ~åÇëâÉêK=råÇÖ™=~í=ÜìÇÉå=
âçããÉê=á=âçåí~âí=ãÉÇ=Ä~ííÉêáëóêÉåK=
eîáë=Ä~ííÉêáëóêÉ=îÉÇ=Éå=ÑÉàäí~ÖÉäëÉ=
âçããÉê=á=›àåÉåÉ=ÉääÉê=~åëáÖíÉíI=ëâ~ä=
ÇÉí=~åÖêÉÄåÉ=çãê™ÇÉ=ëíê~âë=î~ëâÉë=
ÖêìåÇáÖí=~Ñ=ãÉÇ=êáÖÉäáÖÉ=ã‹åÖÇÉê=
âçäÇí=î~åÇK=qáäâ~äÇ=Éå=ä‹ÖÉK=
eîáë Ä~ííÉêáëóêÉ=ëóåâÉëI=ëâ~ä=ÇÉê=
ëíê~âë=ÇêáââÉë=ëíçêÉ=ã‹åÖÇÉê=î~åÇK=
qáäâ~äÇ=ëíê~âë=Éå=ä‹ÖÉK=
_~ííÉêáÉê=ëâ~ä=çéÄÉî~êÉë=ìíáäÖ‹åÖÉäáÖí=
Ñçê=Ä›êåK=sáé=~äÇêáÖ=Ä~ííÉêáÉíI=Ç~=
Ä~ííÉêáëóêÉ=ÇÉêîÉÇ=â~å=ä›ÄÉ=ìÇK
^ÑäÉî¨ê=Ö~ããÉä=Ä~ííÉêáëóêÉ=Üçë=
aÉêÉë ÑçêÜ~åÇäÉê=ÉääÉê=Éí=~ìíçêáëÉêÉí=
ÇÉëíêìâíáçåëÅÉåíÉêK

m~ë=é™
_ê~åÇÑ~êÉI=Éâëéäçëáçå=çÖ=âçêêçJ
ëáçå=é™=ÖêìåÇ=~Ñ=Ä~ííÉêáëóêÉ=
çÖ Ö~ë=Ñê~=Ä~ííÉêáëóêÉ
oÉåÖ›ê=ëíê~âë=ã~ëâáåÇÉäÉI=ëçã=
ÇÉê Éê ëéê›àíÉí=Ä~ííÉêáëóêÉ=é™K=
_~ííÉêáëóêÉ=îáêâÉê=âçêêçÇÉêÉåÇÉK
oóÖåáåÖ=ÑçêÄìÇíK=eçäÇ=Äê‹åÇÉåÇÉ=
çÖ î~êãÉ=ÖÉåëí~åÇÉ=é™=~Ñëí~åÇK=
léä~Ç=âìå=Ä~ííÉêáÉê=á=ÖçÇí=îÉåíáäÉêÉÇÉ=
çÖ=í›êêÉ=êìãK=bîíK=âçêíëäìíåáåÖ=á=ÑçêJ
ÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=ìÇÑ›êÉäëÉ=~Ñ=~êÄÉàÇÉê=
é™ Ä~ííÉêáÉíK=
s‹êâí›àÉê=ÉääÉê=ãÉí~äÖÉåëí~åÇÉ=ã™=
áââÉ=ä‹ÖÖÉë=é™=Ä~ííÉêáÉíK

Bemærk
Batteriet sidder under motorhjelmen.

«Vedligeholdelsesfrit/
forseglet» batteri (type 1)
(batteri uden låseprop)
Batteriet er fyldt med batterisyre 
på fabrikken og forseglet. 
Dog også et «vedligeholdelsesfrit» 
batteri kræver vedligeholdelse 
for at sikre en vis levetid.
 Hold batteriet rent.
 Undgå at vippe batteriet. 

Der løber også elektrolytvæske 
ud af et forseglet batteri, hvis det 
vippes.

 Oplad batteriet med en batterilader 
(max. ladestrøm 12 volt/6 ampere) 
i 1–2 timer, før det tages i brug 
første gang. Træk først netstikket 
på ladeaggregatet ud efter oplad-
ning og afklem derefter batteriet 
(se desuden driftsvejledningen 
til ladeaggregatet).

Tomt batteri (type 2)
(batteri med låseprop)
Billede 2
 Tag låseproppen af battericellerne.
 Fyld hver celle langsomt op med 

batterisyre indtil 1 cm under påfyld-
ningsåbningen.

 Lad batteriet stå i 30 minutter, 
så blyet har mulighed for at optage 
batterisyren. 

 Kontrollér syrestanden og påfyld 
evt. mere batterisyre.

 Oplad batteriet med en batterilader 
(max. ladestrøm 12 volt/6 ampere) 
i 2–6 timer, før det tages i brug 
første gang. Træk først netstikket 
på ladeaggregatet ud efter oplad-
ning og afklem derefter batteriet 
(se desuden driftsvejledningen 
til ladeaggregatet).

 Sæt låseproppen på plads igen.
 Sæt batteriet på plads i traktoren.
 Fjern blinddækslet på batteriudluft-

ningen, sæt udluftningsslangen 
på og led den nedad i plæne-
klippertraktoren. Sørg for at den 
forløber frit! (Billede 2b)

 Klem først det røde kabel (+) 
og derefter det sorte kabel (–) fast.

 Senere påfyldning af batteriet 
skal altid ske med destilleret 
vand (kontrol hver 2. måned).

 Hold batteriet rent.
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m~ë=é™
f~Öíí~Ö=ê‹ââÉÑ›äÖÉå=~Ñ=ãçåíÉêáåÖÉå=
îÉÇ=~ÑJ=çÖ=é™âäÉãåáåÖ=~Ñ=Ä~ííÉêáÉíK
Montering:
 Forbind først det røde kabel 

(+/pluspol) og derefter det sorte 
kabel (–/minuspol).

Afmontering:
 Fjern først det sorte kabel 

(–/minuspol) og derefter det 
røde kabel (+/pluspol).

Montering af rat
Billede 2c
 Sæt rattet på (2) ratakslen (1).
 Læg mellemlægsskiven (3) på plads 

med rundingen opad og sikre rattet 
med skruen (4).

 Sæt hætten (5, alt efter model) 
på plads.

Betjenings- og display-
elementer

m~ë=é™K=pâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉåK
eÉê=ÄÉëâêáîÉë=Ñ›êëí=ÑìåâíáçåÉêåÉ=~Ñ=
ÄÉíàÉåáåÖëJ=çÖ=îáëåáåÖëÉäÉãÉåíÉêåÉK=
rÇÑ›ê=ÉåÇåì=áââÉ=ÑìåâíáçåÉêåÉ>
Billede 1
A Tændingslås med OCR-funktion
B Kørepedal
C Kørepedal til bakning
D Kontakt til elektrisk slåværksløft *
E Arm til indstilling af snithøjde *
F Arm til højde-/dybdeindstilling 

af slåværket * (kun i forbindelse 
med elektrisk slåværksløft)

G Tankniveauvisning
H Håndtag til udkobling af gear 
I Målepind/Påfyldningsstuds 

til gearolie
J Brændstoftank/Påfyldningsstuds
K Opbevaringsrum
L Dåseholder
M Sædejustering
N Ratindstillingshåndtag *
O Bremsepedal
P Gashåndtag/choker
Q Kontakt til parkeringsbremse/

fartpilot
R Choker
S Kombinationsindikator *
T Rat (ikke vist)
U PTO-kontakt
( * alt efter model)

Tændingslås med 
OCR-funktion (A)
Billede 3
Denne tændingslås er udstyret med 
en OCR-funktion (= brugerkontrol-
leret plæneklipning ved bakning).
Start: 
Drej nøglen mod højre  for at starte 
motoren, slip derefter nøglen. 
Nøglen står i position  
(normalstilling) og tillader plæneklip-
ning ved fremkørsel.
OCR-position:
Drej nøglen mod venstre fra normal-
stilling til plæneklipning ved bakning 

 og tryk på kontakten (1). 
Kontrollampen (2) lyser og informerer 
brugeren om, at plæneklipning nu 
kan foretages ved bakning eller 
ved kørsel i fremadgående retning.
Stoppe: 
Drej nøglen mod venstre til .

Bemærk
Benyt kun OCR-funktionen, hvis det 
absolut er nødvendigt og arbejd ellers 
kun i normalstilling. OCR-funktionen 
slås automatisk fra, når nøglen drejes 
til normalstilling eller motoren slukkes 
(stopstilling eller slukning af motor ved 
hjælp af sikkerhedsspærresystemet).

Kørepedal (B)
Billede 1
Pedalen regulerer kørehastigheden 
i fremadgående retning.

Kørepedal til bakning (C)
Billede 1
Pedalen regulerer kørehastigheden 
ved bakning.

Oplysning om kørepedal 
til kørsel i fremadgående retning/
bakning
Jo længere pedalen trykkes ned, 
desto hurtigere kører maskinen.
Slip den pågældende pedal for 
at stoppe (standse).

Kontakt til elektrisk 
løft af slåværket (D) 
(alt efter model)
Billede 4
Bruges til at løfte og sænke slåværket 
(kun i forbindelse med armen for 
højde-/dybdeindstilling af slåværket).
Sænk slåværket = tryk kontakten 
fremad.
Løft slåværket = kontakt tilbage.

Bemærk
Slåværket bliver kun sænket ned 
til den højde, som forlods er indstillet 
med armen til højde-/dybdeindstilling 
af slåværket.

Arm til indstilling af snithøjde 
(E) (alt efter model)
Billede 1
Bruges til at løfte og sænke 
slåværket.
Største snithøjde – slåværk hævet 
= arm i position „HI/12“.
Mindste snithøjde – slåværk sænket 
= arm i position „LO/1“.

Arm til højde-/dybdeind-
stilling af slåværket (F) 
(alt efter model)
Billede 4
Bruges til forvalg af den ønskede 
højdeindstilling af slåværket 
(kun i forbindelse med elektrisk 
slåværksløft).
Største snithøjde – slåværk hævet 
= arm i position „HI/6“.
Mindste snithøjde – slåværk sænket 
= arm i position „LO/1“.

Bemærk
Før der kan indstilles, skal slåværket 
løftes helt op med kontakten for elek-
trisk slåværksløft.

Tankniveauvisning (G)
Billede 5
Så snart brændstofniveauet har nået 
området med inspektionsruden (1), 
skal der tankes efter.
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Håndtag til udkobling 
af gear (H)
Billede 6
Til skubning af maskinen ved slukket 
motor.
 Træk håndtaget ud og skub den 

opad. Skub håndtaget nedad 
og tryk det indad ved kørsel.

Håndtaget er placeret på bagsiden 
af maskinen.

Målepind/Påfyldningsstuds 
til gearolie (I)
Billede 5
Til kontrol af niveauet resp. til påfyld-
ning af gearolie.

Brændstoftank/Påfyld-
ningsstuds (J)
Billede 1

Opbevaringsrum (K)
Billede 1

Dåseholder (L)
Billede 1

Sædejustering (M)
Billede 7 
Træk i armen og indstil sædet.

Ratindstillingshåndtag (N) 
(alt efter model)
Billede 8
Bruges til at justere ratstillingen.
 Tryk og hold håndtaget.
 Justering af rat.
 Slip håndtaget. Pas på at rattet 

går korrekt i indgreb igen.

Bremsepedal (O)
Billede 1 
Bremsepedalen kan benyttes til hurtig 
opbremsning, til aktivering/deakti-
vering af håndbremsen eller til sluk-
ning af fartpiloten.

Choker (P/R) 
(alt efter model)
Billede 9
For start ved kold motor, skal 
chokeren stilles fremad til position 

 (billede 9) eller gashåndtaget 
stilles i stilling  (billede 10).

Hastighedsregulator (P)
Billede 10 
Indstil motorens omdrejningstal 
trinløs. Hurtigt motoromdrejningstal 
= . Langsomt motoromdrej-
ningstal = .

Kontakt til parkerings-
bremse/Fartpilot (Q)
Billede 11
Denne kontakt har en dobbelt-
funktion:
Aktiver  parkeringsbremsen:
Træd bremsepedalen helt i bund 
og træk i kontakten. 
Slip bremsepedalen.
Slække parkeringsbremse:
Tryk på bremsepedalen, kontakten 
frigøres.
Indkobling af fartpiloten :
Tryk på kontakten under kørslen.
Hastigheden, der er valgt i fremad-
gående retning på dette tidspunkt 
(men ikke den maksimale hastighed), 
bibeholdes; foden kan fjernes fra 
kørepedalen. 
Fartpiloten slås automatisk fra 
ved at trykke på kørepedalen eller 
bremsepedalen.

Bemærk
Fartpiloten fungerer kun ved fremad-
kørsel.

Kombinationsindikator (S) 
(alt efter model) 
Billede 12
Kombinationsindikatoren kan bestå 
af følgende elementer, hvilket afhæn-
ger af modellen:
Olietryk (1):
Stands motoren omgående og kon-
trollér oliestanden, hvis kontrollampen 
lyser, når motoren er i gang. 
Kontakt i dette tilfælde et værksted.
Bremse (2):
Signallampen lyser, hvis bremse-
pedalen ikke er trådt ned ved motor-
start eller hvis parkeringsbremsen 
ikke er låst.

Slåværk/tilbehør (PTO) (3):
Signallampen lyser, hvis slåværket/
tilbehøret (PTO'en) ikke er slukket 
ved motorstart.
Batteriopladningsindikator (4):
Hvis signallampen lyser, når motoren 
er i gang, oplades batteriet ikke til-
strækkeligt. Kontakt i dette tilfælde 
et værksted.
Driftstimetæller (5):
Viser driftstiden i timer og 1/10 timer 
i displayet.

Valgbare funktioner:
– Når tændingen slås til, vises batteri-

spændingen kortvarigt og skifter 
herefter til visning af driftstimer.
Driftstimerne tælles altid, hvis 
da ikke tændingsnøglen står 
i position „Stop“ eller er trukket ud.

– For hver 50. driftstime (afhænger af 
modellen) vises en olieskiftindikator 
„CHG/OIL“ i 5 minutter i displayet. 
Denne melding vises de næste 2 
driftstimer. Se motormanualen med 
hensyn til olieskiftintervaller.

Rattet (T)
Billede 1

PTO-kontakt (U)
Billede 13
Slåværket/tilbehøret ind- og udkobles 
med PTO-kontakten via en elektro-
mekanisk kobling.
Tænd = træk i kontakten.
Sluk = tryk på kontakten.

Bemærk
Ved automatisk slukning ved hjælp 
af sikkerhedsspærresystemet (f. eks. 
bakning med indkoblet slåværk) skal 
kontakten først slukkes og derefter 
tændes igen for at ophæve 
spærringen af koblingen.

Lys (alt efter model)
Forlygterne lyser, så længe motoren 
kører resp. så længe tændingsnøglen 
ikke står i Stop-position . 
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Betjening

Følg desuden anvisningerne i motor-
manualen!
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Driftstider
lagttag de nationale/kommunale 
forskrifter hvad brugstider angår 
(spørg evt. hos den pågældende 
myndighed).

Før traktoren tages i brug
Kontrollér:
 alle beskyttelsesskærme,
 olienivauet (se motormanual),
 tankpåfyldningen,
 dæktrykket,
 luftspalterne nederst på instru-

mentbrættet,
 sideskærme, tilbehør, luftfilterom-

råde for snavs og græsrester.

Optankning og oliestand 
kontrolleres

Bemærk
Motoren er allerede fyldt op med olie 
på fabrikken – kontrollér og efterfyld 
om nødvendigt.
 Optank med „blyfri benzin“, 

se motormanual.
 Brændstoftanken må maksimalt 

fyldes op til 2 cm under under-
kanten af påfyldningsstudsen.

 Luk brændstoftanken korrekt igen.
 Kontrollér motoroliestanden. Olien 

skal nå op til mellem „FULL/max.“- 
og „ADD/min.“-markeringen 
(se desuden motormanualen).

 Kontrollér gearolieniveauet 
(Billede 28):
– Stil maskinen på et jævnt 

terræn.
– Rengør området rundt omkring 

oliepåfyldningsstudsen.
– Tag målepinden ud af 

oliepåfyldningsåbningen.
– Tør målepinden af.
– Kontrollér olieniveauet. 

Olieniveauet skal ligge mellem 
de to mærker „FULL/max.“ 
og „ADD/min.“.

– Hæld olie på gennem oliepå-
fyldningsåbningen (anvend altid 
kun hydrostatisk motorolie af 
mærket „Shell Rotella TTF-SB“ 
– kontakt forhandleren).

– Sæt målepinden på plads 
og kontrollér at sidder rigtigt.
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Kontrol af lufttryk i dæk

Bemærk
Lufttrykket i dækkene kan af hensyn 
til produktionen være højere end 
nødvendigt.
 Kontrol af lufttryk i dæk. 

Korriger om nødvendigt (se afsnit-
tet „Vedligeholdelse“):
– forrest: 0,8 bar
– bagerst: 0,7 bar

Indstillinger før brug
 Stil maskinen på et fast og jævnt 

terræn og lås håndbremsen.
 Arbejd kun på traktoren, når 

motoren er slukket.
 Fjern tændingsnøglen.
Ved alle arbejder på roterende dele:
 Åben motorhjelmen og fjern 

tændrørsstikket fra tændrøret.
Indstil førersædet
Billede 7
 Sæt Dem op på sædet.
 Tilpas sædet efter ønske. 

Pas på at det går rigtigt i indgreb!
Indstilleligt rattet
Billede 8
 Sæt Dem op på sædet.
 Stil rattet i den ønskede stilling. 

Pas på at det går rigtigt i indgreb!

Indstilling af slåværkshjul 
(alt efter model)
Slåværkshjulene skal altid befinde sig 
mindst 6–12 mm over jorden i laveste 
slåværksstilling. 
Slåværkshjulene er ikke konstrueret 
til at bære lasten af slåværket. 
Justér dem evt. ensartet.

Motoren startes
 Tag plads på førersædet.
 Sluk for slåværket/tilbehøret: 

Sluk for PTO'en og hejs slåværket.
 Tryk bremsepedalen helt i bund, 

hold den nede og lås parkerings-
bremsen.

 Der må ikke trædes på køre-
pedalen (= N-stilling). 

Bemærk
Maskiner med hydrostatdrev 
er i N-stilling, hvis der ikke trædes 
på kørepedalen.

 Stil gasreguleråndtaget i midter-
position (mellem  og ). 

 Træk i chokeren eller stil hastigheds-
regulatoren i position  hvis moto-
ren er kold.

 Drej tændingsnøglen til position  
indtil motoren er i gang (startforsøg 
maks. 5 sekunder, vent 10 sekun-
der inden næste forsøg. 
Stil tændingsnøglen i pos.  
når motoren er i gang. 

 Stil chokeren langsomt tilbage.
 Tilbagestil gashåndtaget indtil 

motoren går roligt.

Motor stoppes
 Stil gasreguleråndtaget i midter-

position.
 Lad motoren være i gang ca. 

20 sekunder.
 Stil tændingsnøglen i position .
 Fjern tændingsnøglen.
 Aktiver parkeringsbremsen, inden 

plæneklippertraktoren forlades.

Kørsel
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Bemærk
Vær særlig forsigtig ved bakning. 
Skift aldrig kørselsretning uden 
at traktoren er standset helt forinden.
 Start motoren som angivet.
 Indstil hastighedsregulatoren på 

 for at opnå tilstrækkelig y delse.
 Afbloker parkeringsbremsen: 

Træd bremsepedalen helt i bund 
og slip den.

 Tryk langsomt på kørepedalen, 
indtil den ønskede hastighed 
er nået.

Stoppe traktoren
 Slip kørepedalen.
 Tryk på bremsepedalen, indtil 

traktoren standser.

Græsslåning

Bemærk
– I normaldrift ved slåning  

(se betjening af tændingslås): 
Sluk slåværket inden bakning 
og hejs det.

– Islåningsdrift ved bakning 
 (se betjeningsvejled-

ningen til tændingslåsen): 
Vær særlig forsigtig ved slåning, 
når der bakkes, og aktiver den kun, 
hvis det er absolut nødvendigt.

– Skift ikke kørselsretning, hvis trak-
toren ikke står helt stille eller kører.

 Start motoren som angivet.
 Indstil hastighedsregulatoren 

på  for at opnå tilstrækkelig 
y delse.

 Slå slåværket til.
 Sænk slåværket.
 Afbloker parkeringsbremsen: 

Træd bremsepedalen helt i bund 
og slip den.

 Vælg kørselsretning fremad med 
pedalen til fremadkørsel og hastig-
heden (træd langsomt på pedalen). 
Traktoren kører.

Generelt
Ved indstilling af klippehøjden og 
kørehastigheden skal det iagttages, 
at maskinen ikke overbelastes. 
Afhængigt af længde, art og fugtighed 
er det nødvendigt at tilpasse snithøjden 
og kørselshastigheden for at kunne 
opsamle græsset korrekt med græs-
fanget. 
I tilfælde af tilstopning reduceres 
kørehastigheden, og k lippehøjden 
indstilles større.
Optimal slåning 
af græsarealet
De første baner skal slås således, 
at det slåede græs kastes ud i siden 
og ind mod midten.
 Sørg for at græsset aldrig bliver 

for langt.
 Slå aldrig græsset for kort.
 Kør traktoren i lige baner.
 Kør ikke med høj hastighed, især 

hvis der er installeret et bioklipsæt 
eller græsfang.
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Finsnitning af græs
Med passende tilbehør til forskellige 
plæneklippertraktorer kan man også 
snitte græsset fint og efterlade det 
på plænen. Spørg Deres forhandler 
mht. tilbehør.

Plæneklipperen slukkes
 Standse plæneklippertraktoren:

Slip kørepedalen og tryk bremse-
pedalen, indtil traktoren standser.

 Sluk for slåværket/tilbehøret.
 Stil gasreguleråndtaget i midter-

position.
 Hejs slåværket.
 Stil tændingsnøglen i position  

efter 20 sekunder.
 Aktiver parkeringsbremsen, inden 

plæneklippertraktoren forlades.
 Fjern tændingsnøglen.

Skubbe maskiner 
med hydrostatgear
Billede 6
Maskinen må kun skubbes, når 
motoren er slukket.
 Afbloker parkeringsbremsen.
 Udkobling af gear:

Træk håndtaget ud og skub 
den opad.

Tilbagestil håndtaget til udkobling 
af gear inden motoren startes.

Tips til vedligeholdelse 
af græsplænen

Græsslåning
Græs består af forskellige græsarter. 
Ved regelmæssig græsslåning 
vokser især græssorter, som danner 
et stærkt rodnet og sikrer en fast 
græsbevoksning. Ved ikke så hyppig 
græsslåning udvikles især højtvok-
sende græssorter og andre vilde 
planter (f.eks. kløver, bellis ...).
En græsplæne har normalt en højde 
på ca. 4–5 cm. Der bør kun klippes
1/3 af den samlede højde, det vil sige, 
at ved en højde på 7–8 cm klippes 
ned til normalhøjde. 
Plænen skal helst ikke klippes kortere 
end 4 cm, da græsbevoksningen 
ellers beskadiges i tørre perioder.
Højtvoksende græs (f.eks. når 
De har været på ferie) bør slås i flere 
omgange, indtil den normale højde 
nås.

Græsset snittes fint og efter-
lades på plænen (med tilbehør 
– option)
Græsset snittes fint (ca. 1 cm), inden 
det efterlades på plænen. 
Herved fremmes den proces, hvor 
græsset indgår i havens økologiske 
kredsløb, og man kan begrænse 
brugen af gødning. 
Læs og overhold følgende:
 Slå ikke græs, når det er vådt.
 Der må maksimalt slås 2 cm af 

græssets totale længde.
 Kør langsomt.
 Udnyt maks. omdrejningstal
 Rengør skærmen oven på græsslå-

maskinen med regelmæssige 
mellemrum.

Bemærk
Montér bioklip-tilbehøret alt efter 
model. Eksempler på montering 
i Billede 15.

Transport

Kør kun korte strækninger, hvis 
maskinen skal benyttes til græss-
låning et andet sted. 
Benyt et transportkøretøj til længere 
strækninger.

Bemærk
Maskinen er ikke godkendt til kørsel 
på offentlige gader og veje. 

Kørsel på korte strækninger

c~êÉ
dÉåëí~åÇÉ=â~å=ê~ããÉëLëäóåÖÉë=
ìÇ ~Ñ=ÇÉí=êçíÉêÉåÇÉ=ëä™î‹êâ=çÖ=Ñçê™êJ
ë~ÖÉ=ëâ~ÇÉêK=
 Slå slåværket fra, før De kører 

med maskinen.

Kørsel på lange stræk-
ninger

l_p>
qê~åëéçêíëâ~ÇÉê
aÉ=~åîÉåÇíÉ=íê~åëéçêíãáÇäÉê=EÑKÉâëK=
íê~åëéçêíâ›êÉí›àI=ä~ëíÉê~ãéÉ=ÉKäKF=
ëâ~ä ~åîÉåÇÉë=âçêêÉâí=EëÉ=ÇÉå=ÇÉêíáä=
Ü›êÉåÇÉ=ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖFK=
p›êÖ=Ñçê=~í=ëáâêÉ=ã~ëâáåÉåI=ë™=ÇÉå=
áââÉ=â~å=ÖäáÇÉK

jáäà›Ñ~êÉ=é™=ÖêìåÇ=~Ñ=ìÇä›ÄÉåÇÉ=
Äê‹åÇëíçÑ
qê~åëéçêíÉê=áââÉ=ã~ëâáåÉå=á=îáééÉí=
éçëáíáçåK=
 Stil transportkøretøjet klar.
 Stil rampen op ad transportkøre-

tøjet.
 Skub maskinen (skal være i tom-

gang) op på laddet (hvis maskinen 
er udstyret med hydrostatdrev, skal 
gearet være frigivet).

 Lås parkeringsbremsen.
 Fastgør maskinen, så den ikke 

kan glide.

Vedligeholdelse/
Rengøring

c~êÉ
oáëáâç=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ=îÉÇ=ìíáäëáÖíÉí=
ãçíçêëí~êí
_êìÖÉêÉå=ÄÉëâóííÉê=ëáÖ=ëÉäî=ÄÉÇëí=
ãìäáÖíI=c›ê=ÉíÜîÉêí=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=
â›êÉí›àÉí=é™ÄÉÖóåÇÉëI=é™=Ñ›äÖÉåÇÉ=
ã™ÇÉ
Ó ëäìâ=Ñçê=ãçíçêÉåI
Ó íê‹â=í‹åÇáåÖëå›ÖäÉå=ìÇI
Ó ä™ë=é~êâÉêáåÖëÄêÉãëÉåI
Ó îÉåí=áåÇíáä=~ääÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉ=
ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉX=ãçíçêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=
~Ñâ›äÉíI

Ó íê‹â=í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇ=é™=
ãçíçêÉåI=ë™äÉÇÉë=~í=Éå=ìíáäëáÖíÉí=
ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=áââÉ=Éê=ãìäáÖK

Rengøring
Rengøring af maskinen

m~ë=é™
_Éåóí=áââÉ=Éå=Ü›àíêóâëêÉåëÉê=
íáä êÉåÖ›êáåÖK
 Maskinen skal helst rengøres 

umiddelbart efter brug.
 Stil altid traktoren på et jævnt, 

fast underlag.
 Lås parkeringsbremsen.

Bemærk
Hvis maskinen benyttes til vintertje-
neste, er der øget risiko for rust 
og korrosion. Maskinen skal altid 
rengøres grundigt efter brug.
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Rengøring af slåværk

c~êÉ
oáëáâç=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉ
_êìÖ=~êÄÉàÇëÜ~åÇëâÉêK
m™=íê~âíçêÉê=ãÉÇ=ÑäÉêÉ=î‹êâí›àÉê=â~å=
Éå=ÄÉî‹ÖÉäëÉ=~Ñ=Éí=~Ñ=ëä™î‹êâí›àÉêåÉ=
ãÉÇÑ›êÉI=~í=ÇÉ=›îêáÖÉ=ëä™î‹êâí›àÉê=
êçíÉêÉêK=oÉåÖ›ê=ÇÉêÑçê=ëä™î‹êâÉí=ãÉÇ=
ëíçê=ÑçêëáÖíáÖÜÉÇK

l_p>
jçíçêëâ~ÇÉ
sáé=áââÉ=ã~ëâáåÉå=ãÉêÉ=ÉåÇ=PMøI=Ç~=
ÇÉííÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉI=~í=Äê‹åÇëíçÑ=
ä›ÄÉê=áåÇ=á=ÑçêÄê‹åÇáåÖëêìããÉíI=
ÜîáäâÉí=â~å=Ñ›êÉ=íáä=ãçíçêëâ~ÇÉêK
 Stil slåværket helt op.
 Rengør klipperummet med en 

børste, en håndkost eller en klud.

Slåværk med rensedyse 
(valgfrit)
Billede 16
Stil plæneklippertraktoren på et jævnt 
terræn uden sten, også løse sten 
osv., og aktiver parkeringsbremsen.
1.Fastgør en vandslange med 

en gængs snapkobling på rense-
dysen. Åbn for vandet.

2.Start motoren.
3.Sænk slåværket og lad det være 

i gang nogle minutter.
4.Stands slåværket og motoren.
5.Fjern vandslangen.
Gentag trin 1–5 på den anden rense-
dyse (hvis den findes).
Efter afslutning af renseprocessen 
(trin 1–5):
 Hæv slåværket.
 Start motoren og slåværket og lad 

dem løbe nogle minutter for at tørre 
slåværket.

Rengøring af tilbehør
 Se anvisningerne i betjenings-

vejledningen for tilbehøret.

Vedligeholdelse
Følg vedligeholdelsesforskrifterne 
i motormanualen. 
Lad et autoriseret værksted efterse 
og servicere maskinen efter hver 
sæsonslut.

l_p>
c~êÉ=Ñçê=ãáäà›Éí=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ ãçíçêçäáÉ
^ÑäÉîÉê=ÇÉêÑçê=~äíáÇ=ÇÉå=Ö~ãäÉ=çäáÉ=
Ñê~Éí=çäáÉëâáÑí=íáä=Éí=~ìíçêáëÉêÉí=ë~ãäÉJ
î‹êâëíÉÇ=Ñçê=ëéáäÇçäáÉ=ÉääÉê=ÇÉëíêìâJ
íáçåëÅÉåíÉêK
c~êÉ=Ñçê=ãáäà›Éí=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ Ä~ííÉêáÉê
d~ãäÉ=Ä~ííÉêáÉê=ã™=áââÉ=â~ëëÉêÉë=
ë~ããÉå=ãÉÇ=åçêã~äí=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
~ÑÑ~äÇK=̂ ÑäÉî¨ê=Ö~ãäÉ=Ä~ííÉêáÉê=íáä=aÉêÉë=
ÑçêÜ~åÇäÉê=ÉääÉê=íáä=Éí=~ìíçêáëÉêÉí=ÇÉJ
ëíêìâíáçåëÅÉåíÉêK=_~ííÉêáÉí=ëâ~ä=í~ÖÉë=
ìÇ=~Ñ=â›êÉí›àÉíI=Ñ›ê ÇÉí=ÇÉëíêìÉêÉëK

Brug af startkabel

c~êÉ
hçêíëäìí=~äÇêáÖ=Éí=ÇÉÑÉâí=ÉääÉê=ÑêçëëÉí=
Ä~ííÉêá=ãÉÇ=Éí=ëí~êíâ~ÄÉäK=
m~ë=é™=~í=ã~ëâáåÉêåÉ=çÖ=â~ÄÉäJ
âäÉããÉêåÉ=áââÉ=ÄÉê›êÉê=Üáå~åÇÉå=
çÖ ~í=í‹åÇáåÖÉå=Éê=ëäìââÉíK
 Slut det røde startkabel til plus-

polen (+) på det afladede batteri 
og forsyningsbatteriet.

 Slut først det sorte startkabel til 
minuspol (–) på forsyningsbatteriet. 
Slut den anden klemme til stellet 
på traktorens motorblok med 
det afladede batteri (med så stor 
afstand til batteriet som muligt).

Bemærk
Hvis forsyningsbatteriet er indbygget 
i et køretøj, må dette køretøj ikke 
startes under starthjælp-proceduren.
 Start traktoren med det afladede 

batteri og lås parkeringsbremsen.
 Afklem startkablet i omvendt 

rækkefølge.

Lufttryk i dæk 

m~ë=é™
aÉí=ã~âëáã~äÉ=Ç‹âíêóâ=EëÉ=ëáÇÉå=
~Ñ Ç‹ââÉíF=ã™=~äÇêáÖ=çîÉêëâêáÇÉëK=
píáä aÉã=áââÉ=Ñçê~å=ÉääÉê=çîÉê=Ç‹ââÉåÉ=
îÉÇ=çééìãéåáåÖK
Anbefalet dæktryk under kørsel:
– forrest: 0,8 bar
– bagerst: 0,7 bar
Et for højt lufttryk reducerer dække-
nes levetid. Kontrollér lufttrykket i 
dækkene, inden kørslen påbe-
gyndes. 

Efter 5 driftstimer
 Første motorolieskift. 

Se motormanualen vedrørende 
efterfølgende intervaller.

 Benyt Quick-olieaftapning 
(Billede 17) (valgfrit) til aftapning 
af olie.

Efter 10 driftstimer
 Smør alle dreje- og lejesteder 

på køre- og bremsepedalen 
med nogle dråber let olie.

 Rens batteripolerne.
 Første motorolie-/motoroliefilter-

skift. Lad disse arbejder udføre 
på et autoriseret værksted.

Hver 25. driftstime
 Smør alle knivaksler, strammeruller 

og strammerulleholdere på smøre-
niplerne med fedt, type 251H EP. 
Lad disse arbejder udføre på 
et autoriseret værksted.

 Smør hjullejer og aksler på 
forhjulene på smøreniplerne med 
fedt, type 251H EP.

 Smør hjulene på slåværket på 
smøreniplerne med universalfedt.

 Smør ratakslen og styrehuset 
på smøreniplerne med fedt type 
251H EP. Lad disse arbejder 
udføre på et autoriseret værksted.

Hver 50. driftstime
 Lad et autoriseret værksted fjerne 

snavs og græsrester på gear.
 Motorolie-/motoroliefilterskift. 

Lad disse arbejder udføre på 
et autoriseret værksted.

Hver 2. måned
 Kun ved batteritype 2:

Påfyld destilleret vand på batteri-
cellerne indtil 1cm under påfyld-
ningsåbningen.

Efter behov
Opladning af batteri
Hvis maskinen ikke benyttes i en 
længere periode, anbefales det 
at afmontere batteriet og oplade 
det inden oplagring, hver anden 
måned under oplagringen og inden 
det benyttes igen.

Bemærk
Følg anvisningerne i betjeningsvejled-
ningen til batteriladeren.
Udskift sikringen
 Udskift defekte sikringer med 

samme styrke.
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Én gang i hver sæson
 Smør tænderne på styremekanis-

men med et universalfedt.
 Smør styretøjets led med et par 

dråber let olie.
 Smør alle dreje- og lejesteder 

(betjeningsarm, højdeindstilling 
på slåværk ...) med et par dråber 
let olie.

 Rengør tændrørene og indstil 
elektrodeafstanden eller udskift 
tændrørene, se motormanual.

 Lad et autoriseret værksted smøre 
de bagerste hjulaksler med special-
fedt (vandafvisende).

 Lad klippekniven skærpe på et fag-
værksted, eller udskift den.

Bemærk
Lad tilstanden af kileremmen 
på slåværket kontrollere med 
jævne mellemrum (ved besøg 
på værkstedet).

Montering/demontering 
samt indstilling af slåværk

c~êÉ
oáëáâç=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ=îÉÇ=ìíáäëáÖíÉí=
ãçíçêëí~êí
_êìÖÉêÉå=ÄÉëâóííÉê=ëáÖ=ëÉäî=ÄÉÇëí=
ãìäáÖíI=c›ê=ÉíÜîÉêí=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=
â›êÉí›àÉí=é™ÄÉÖóåÇÉëI=é™=Ñ›äÖÉåÇÉ=
ã™ÇÉ
Ó ëíáä=ã~ëâáåÉå=é™=Éí=à‹îåí=íÉêê‹åI
Ó ëäìâ=Ñçê=ãçíçêÉåI
Ó íê‹â=í‹åÇáåÖëå›ÖäÉå=ìÇI
Ó ëäìâ=mqlI
Ó ä™ë=é~êâÉêáåÖëÄêÉãëÉåI
Ó îÉåí=áåÇíáä=~ääÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉ=
ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉX=ãçíçêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=
~Ñâ›äÉíI

Ó íê‹â=í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇ=é™=
ãçíçêÉåI=ë™äÉÇÉë=~í=Éå=ìíáäëáÖíÉí=
ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=áââÉ=Éê=ãìäáÖK

c~êÉ
oáëáâç=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=
~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉK
_êìÖ=~êÄÉàÇëÜ~åÇëâÉêK

Montering

Bemærk
Proceduren er nemmere, hvis 
en person hjælper til.

Montering af slåværket 
på traktoren
 Stil grebet til indstilling af klippe-

højden i øverste indgreb (HI/16).
eller
 På maskiner med elektrisk slå-

værksløft: Stil armen til indstilling 
af højde/dybde i nederste position 
(LO/1) og skub kontakten til elek-
trisk løft bagud.

 Skub slåværket ind under traktoren 
fra højre side.

Billede 19
 Juster slåværket ind, så de bageste 

slåværksholdere (1) befinder 
sig under hullerne (2) på løfte-
armene (3).

 Sænk løftearmene (3) ned:
– Stil armen til indstilling af klippe-

højden i nederste indgreb (LO/1).
eller
– På maskiner med elektrisk 

slåværksløft: Skub kontakten 
til elektrisk løft fremad.

Billede 20
 Træk J-bøjlen (1) på venstre skære-

værksholder (2) ud. Løft slåværket 
lidt op i bageste område, så det 
er muligt at trykke J-bøjlen ind 
i hullet på løftearmen (3). 
Pas på at den går rigtigt i indgreb!

 Gentag denne procedure på højre 
side af skæreværket.

Billede 21
 Tag de to møtrikker på holdebøjlen 

af (1). 
 Sæt holdebøjlen (1) på holderne (2) 

på slåværket.
 Stik enderne på holdebøjlen 

ind i hullerne på holderen (3) 
på traktoren. 

 Monter de to møtrikker på holde-
bøjlen igen. 
Bemærk: Møtrikkerne må ikke 
spændes helt fast endnu.

Montering af drivremmen

Bemærk
„V“-siden af drivremmen skal sidde 
i remskiven.
Billede 22
 Sæt drivremmen (1) på motor-

koblingens remskive (2) (PTO).
 Før drivremmen nedad og læg den 

på de to omstyrings remskiver (3).
Bemærk: På højre omstyrings 
remskive skal kileremsføringen (4) 
bøjes lidt udad, for at drivremmen 
kan lægges på. Husk at bøje den 
tilbage igen!

 Før drivremmen bagud for at 
montere den på slåværket.

Billede 23
 Tryk remskiveholderen (1) 

på slåværket bagud, remskiven 
vil så flytte sig fremad. 
Læg drivremmen på remskiven 
(1, billede 24). Før remskivehol-
deren langsomt tilbage.

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉK
oÉãëâáîÉÜçäÇÉêÉå=ëí™ê=ìåÇÉê=âê~ÑíáÖ=
ÑàÉÇÉêëé‹åÇáåÖ=Ó=~êÄÉàÇ=ãÉÖÉí=
ÑçêëáÖíáÖí>
 Kontrollér, at drivremmen sidder 

korrekt på alle remskiver.

Montering af afstandsholderen 
(stopper for løft af slåværket)
Billede 25

Bemærk
Monteringen skal foregå, før der 
foretages indstillinger på slåværket.
 Monter de to holdere (1) med 

skruerne (2) på højre og venstre 
side at traktorrammen.

Bemærk
Ved slåværket med en klippebredde 
på 107 cm skal der kun monteres 
en afstandsholder på venstre side af 
traktorrammen.

Fjern transportsikringen 
på udkastningsklappen
Billede 18
Fjern låsepladen eller kabelbinderen 
(afhænger af modellen). 
Udkastningsklappen lukker 
automatisk.



Driftsvejledning Plæneklippertraktor Dansk

103

Indstilling af slåværks-
niveau

m~ë=é™
bÑíÉê=ãçåíÉêáåÖÉå=~Ñ=ëä™î‹êâÉí=ëâ~ä=
ëä™î‹êâëåáîÉ~ìÉí=áåÇëíáääÉëK

Bemærk
Kontroller maskinens dæktryk inden 
slåværket justeres. 

Indstil niveauet forfra 
og bagud
Billede 26
 Stil slåværket i en mellemhøjde.
 Drej de ydre knive forsigtigt 

(kvæstelsesfare) parallelt med 
kørselsretningen.

 Mål højre knivs afstand til jorden 
(knivenderne mod jorden). 
Den forreste knivende skal være 
ca. 6–10 mm dybere end den 
bagerste knivende. 
Justér evt. forreste holdebøjle (1). 
Indstil det rigtige niveau ved at 
justere indstillingsmøtrikkerne (2) 
ensartet. 

Indstilling af sideværts niveau
Billede 27
 Stil slåværket i en mellemhøjde.
 Drej de ydre knive forsigtigt (kvæ-

stelsesfare) på tværs af kørsels-
retningen.

 Mål afstanden til jorden af de 
to ydre knive (knivenderne mod 
jorden). Resultatet skal være ens. 
Ved behov kan det rigtige niveau 
indstilles ved at dreje på indstillings-
segmentet (2) på venstre side 
af slåværket. 
Det gøres ved at løsne skruen (1) 
(må ikke tages af) og spænde 
den fast igen efter indstillingen.

Afmontering
Slåværket afmonteres i omvendt 
rækkefølge af ovenstående trin 
(Montering af slåværket). 
Proceduren er nemmere, hvis 
en person hjælper til. 

Standsning

l_p>
j~íÉêá~äÉëâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉå
léÄÉî~ê=âìå=íê~âíçêÉå=á=êÉåÉ=çÖ=í›êêÉ=
êìãK=jçíçêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=~Ñâ›äÉíK=
_Éëâóí=~äíáÇ=ã~ëâáåÉå=ãçÇ=êìëí=
îÉÇ ä‹åÖÉêÉ=çéÄÉî~êáåÖI=ÑKÉâëK=
çã îáåíÉêÉåK
Når græsslåsæsonen er forbi eller 
maskinen ikke benyttes i mere end 
1 måned:
 Rengør maskinen og græsfanget.
 Tør alle metaldele over med en olie-

fugtet klud eller sprøjt dem over 
med sprøjteolie, så de beskyttes 
mod rust.

 Oplad batteriet med et lade-
aggregat.

 Afmontér batteriet, når det tages 
ud af brug om vinteren, oplad 
batteriet og stil det på et tørt 
og køligt sted (beskyttes modfrost). 
Oplad batteriet hver 4.–6.uge 
og inden ibrugtagning igen.

 Tøm brændstoffet (kun ude 
i det fri) ud og rengør motoren 
(se motormanual).

 Kontrol af lufttryk i dæk. 
 Opbevar maskinen i et rent 

og tørt rum.

Garanti

I hvert land gælder de garantibetin-
gelser, som vort salgsselskab resp. 
importør i det pågældende land har 
udgivet.
Fejl repareres gratis i garantiperioden, 
hvis de skyldes en materiale- eller 
produktionsfejl. Hvis De vil gøre 
Deres garanti gældende, bedes De 
henvende Dem til Deres forhandler 
eller nærmeste filial.

Information om motor

Fabrikanten af motoren er ansvarlig 
for alle problemer med hensyn til 
motorydelse, måling af motorydelse, 
tekniske data, garanti og service. 
Informationer findes i den separat 
af fabrikanten medleverede manual, 
der er beregnet til brug for ejeren/
brugeren.

Lokalisering afhjælpning 
af fejl

c~êÉ
oáëáâç=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ=îÉÇ=ìíáäëáÖíÉí=
ãçíçêëí~êí
_êìÖÉêÉå=ÄÉëâóííÉê=ëáÖ=ëÉäî=ÄÉÇëí=
ãìäáÖíK=c›ê=ÉíÜîÉêí=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=
â›êÉí›àÉí=é™ÄÉÖóåÇÉëI=é™=Ñ›äÖÉåÇÉ=
ã™ÇÉ
Ó ëäìâ=Ñçê=ãçíçêÉåI
Ó íê‹â=í‹åÇáåÖëå›ÖäÉå=ìÇI
Ó ä™ë=é~êâÉêáåÖëÄêÉãëÉåI
Ó îÉåí=áåÇíáä=~ääÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉ=
ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉX=ãçíçêÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=
~Ñâ›äÉíI

Ó íê‹â=í‹åÇê›êëëíáââÉí=ìÇ=é™=
ãçíçêÉå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Éå=ìíáäëáÖíÉí=
ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉåK

Der er ofte simple årsager til de drifts-
fejl, som kan opstå på Deres plæne-
klippertraktor. Ofte kender De selv 
årsagen til fejlen og kan derfor selv 
afhjælpe den. I tvivlstilfælde kan 
De hente råd hos Deres forhandler.
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Problem Mulig årsag Afhjælpning
Starteren drejes ikke. Sikkerhedsspærresystem udløst. Tag plads på sædet for at starte. 

Træd bremsepedalen helt i bund eller lås 
parkeringsbremsen.
Sluk PTO.

Batteri er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut det røde kabel til (+)-polen på batteriet 
og det sorte kabel til (–)-polen på batteriet.

Beskyt Dem selv imod tilskadekomst. Kontrollér, oplad eller udskift batteriet.
Sikring har udløst. Udskift sikringen. Søg årsagen til fejlen, 

hvis sikringen udløses igen (for det meste 
kortslutning).

Løst jordkabel mellem motor og stel. Slut jordkablet til.
Starteren roterer, motoren 
starter ikke.

Forkert stilling af choker og gashåndtag. Træk i chokeren. Stil gasreguleråndtaget 
i midterposition (mellem  og ). 

Karburator får ikke tilført brændstof, 
tom brændstoftank.

Fyld tanken op med brændstof.

Defekte eller snavsede tændrør. Kontrollér tændrøret, se motormanual.
Ingen tændgnist. Få et autoriseret værksted til at kontrollere 

tændingen.
Motor ryger. For meget motorolie i motoren. Sluk straks maskinen. 

Kontrollér motoroliestanden.
Motor defekt. Sluk straks maskinen. Få et autoriseret værk-

sted til at kontrollere motoren.
Stærke vibrationer. Beskadiget knivaksel eller defekt kniv. Sluk straks maskinen. Få udskiftet defekte dele 

på et autoriseret værksted.
Slåværket kaster ikke noget 
græs ud eller urent snit.

Lille motoromdrejningstal. Giv mere gas.
For stor kørehastighed. Reducer hastigheden.
Kniv uskarp. Få et autoriseret værksted til at slibe eller 

udskifte kniven.
Motor går, men slåværk slår 
ikke græsset.

Kilerem revet over. Få et autoriseret værksted til at udskifte 
kileremmen.




