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Legacy XL / 2000 / 2900 serien
27 HK traktorer

Fabr. nr.

Beskrivelse

Fabr. nr.

2690364
2690313
2690365
2690312
2690387
2690388
2690318
2690319
2690432
2690384
2690366
2690335
2690348
2690316
2690317
2690354
2690385
2690390
2690956
2690957
2690958

2027, 27HKLC, 4WD
2027, 27HKLC, 4WD & 60” Klipper
2027, 27HKLC, 4WD, 3P
2027, 27HKLC, 4WD, 3P & 60” Klipper
2027, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper (CE)
2027, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper (CE)
2927, 27HK, 2WD & 60” Klipper
2927, 27HK, 2WD & 54” Klipper
2927, 27HKLC, 2WD & 60” Klipper (CE)
2927, 27HKD, 2WD & 54” Klipper (CE)
2927, 27HKLC, 4WD
2927, 27HKLC, 4WD & 60” Klipper
2927, 27HKLC, 4WD, 3P
2927, 27HKLC, 4WD, 3P & 60” Klipper
2927, 27HKLC, 4WD, 3P & 54” Klipper
2927, 27HKLC, 4WD, 3P
2927, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper (CE)
2927, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper (CE)
Legacy XL, 27HK, 2WD
Legacy XL, 27HK, 4WD
Legacy XL, 27HK, 4WD

Legacy XL, 27HK, 4WD
Legacy XL, 27HK, 4WD
Legacy XL, 27HK, 4WD & 60” Klipper
Legacy XL, 27HK, 4WD & 54” Klipper
Legacy XL, 27HK, 4WD & 60” Klipper
Legacy XL, 27HK, 4WD & 54” Klipper
Legacy XL, 27HK, 2WD & 60” Klipper
Legacy XL, 27HK, 2WD & 54” Klipper
Legacy XL, 27HK, 2WD & 48” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 2WD & 60”Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 2WD & 54”Klipper
Legacy XL, 27HKD, 2WD & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 2WD & 54” Klipper
Legacy XL, 27HK, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HK, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD
Legacy XL, 27HKLC, 4WD
Legacy XL, 27HKLC, 4WD & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD & 54” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD & 54” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P & 54” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P & 54” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 60” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 60” Klipper (CE)
Legacy XL, 27HKD, 2WD & 54” Klipper (CE)
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P (CE)
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper (CE)
Legacy XL, 27HKD, 4WD, 3P & 54” Klipper (CE)
2027, 27HK, 4WD & 60” Klipper
2027, 27HK, 4WD & 54” Klipper
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2690351
2690352
2690296
2690298
2690297
2690299
2690304
2690305
2690353
2690302
2690303
2690300
2690301
2690306
2690307
2690349
2690350
2690292
2690294
2690295
2690293
2690346
2690347
2690284
2690286
2690285
2690287
2690344
2690345
2690288
2690290
2690448
2690289
2690291
2690423
2690310
2690382
2690308
2690309
2690314
2690315

Beskrivelse

60” klippere
Mfg. No.
1694398
1694479
1695059

Description
60" Klipper
60" Klipper
60” Klipper

54” klippere
Mfg. No.
1694397
1694478
1694507
1694509
1695058

Description
54" Klipper
54" Klipper
54" Klipper (CE)
54" Klipper (CE)
54” Klipper

48” klippere
Mfg. No.
1694432
1694477
1695057

Description
48" Klipper
48" Klipper
48” Klipper

1731367
Revision H
Rev. Dato 6/2011
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Fabr. nr.

Beskrivelse

1694641
1694644
1694650
1694653
1694645
1694640

Legacy XL, 27HK, 4WD
Legacy XL, 27HK, 2WD
2027, 27HK, 2WD
2927, 27HK, 2WD
Legacy XL, 27HK, 4WD, 3P
Legacy XL, 27HKLC, 4WD

1694643
1694649
1694669
1694864
1694638
1694648
1694652

Legacy XL, 27HKLC, 2WD
2027, 27HKLC, 4WD
2927, 27HKLC, 4WD
2927, 27HKLC, 2WD
Legacy XL, 27HKLC, 4WD, 3P
2027, 27HKLC, 4WD, 3P
2927, 27HKLC, 4WD, 3P

1694642
1694647
1694792
1694639
1694646
1694793
1694794

Legacy XL, 27HKD, 2WD
Legacy XL, 27HKD, 2WD (CE)
2927, 27HKD, 2WD (CE)
Legacy XL, 27PSD, 4WD, 3P
2927, 27PSD, 4WD, 3P (CE)
2927, 27PSD, 4WD, 3P (CE)
2027, 27PSD, 4WD, 3P (CE)
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BEMÆRK: I denne manual henviser ”venstre”og ”højre"
til, hvordan det ser ud fra førerens stilling.
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Sikkerhedsregler og information
Betjenings sikkerhed
Tillykke med købet af dette meget høj- kvalitets stykke plæne- og
haveudstyr! Vore produkter er formgivet og fremstillet til at
imødekomme eller overgå alle industriens sikkerhedsstandarder.
Et elektrisk redskab er kun sikkert, hvis den der betjener det er
sikker. Hvis redskabet misbruges, eller ikke bliver rigtigt vedligeholdt, kan det være farligt! Husk, at du er ansvarlig for din egen
såvel som for andres sikkerhed.
Brug fornuften og gennemtænk hvad det er, du vil gøre. Hvis du
ikke er sikker på, at den opgave, du planlægger at udføre, kan foretages sikkert med det valgte udstyr, så spørg en professionel: kontakt den lokale, autoriserede forhandler.

Læs håndbogen
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Betjenings håndbogen indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som det er nødvendigt at være opmærksom på både FØR og UNDER betjening af enheden.
Sikre betjenings teknikker, en gennemgang af produktets funktioner og
kontrolinstallationer samt vedligeholdelses information er inkluderet for at
hjælpe dig med at få mest muligt ud af din investering i udstyret.

R

Vær sikker på at læse Sikkerhedsreglerne og Oplysningerne på de
følgende sider godt igennem. Læs også afsnittet om Betjening helt
igennem.

Børn
Tragiske ulykker kan forekomme med børn. Lad dem ikke
komme i nærheden af betjeningsområdet. Børn er tit tiltrukket
af enheden og græsslånings aktiviteterne. Du bør aldrig
antage, at børn forbliver på det sted, du sidst så dem. Hvis der
er en risiko for, at børn kommer ind på området, hvor græsslåning foregår, skal man få en ansvarlig voksen til at holde øje
med dem.
MAN MÅ IKKE LÅDE BØRN KØRE PÅ DENNE ENHED! Det
giver dem lyst til at komme nær enheden i fremtiden, mens den
kører med det resultat, at de kan komme alvorligt til skade. De
løber måske hen til enheden for at få en tur, når du mindst venter det, og du kan komme til at køre dem over.
TP 613-2459-08-UV-SMA
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Baglæns
Slå ikke græs baglæns, undtagen
hvis det er absolut nødvendigt. Se
altid ned og bagved før, og
mens maskinen kører
baglæns, også selvom
græsslåningsbladene
ikke er engageret.

Sikkerhedsregler og information

Betjening på skråninger
Man kan komme alvorligt, endog dødeligt til skade, hvis denne enhed
anvendes på en for stejl skråning. Ved at bruge enheden på en skråning,
der er for stejl, eller hvor man ikke har tilstrækkelig trækkraft, kan man
miste kontrollen eller rulle over.
En god tommelfingerregel er, at man ikke bør køre på en skråning, som
man ikke kan bakke op ad (i 2-hjuls kørsels måde). Man bør ikke køre på
skråninger, der hæver sig mere end 3.5 meter over en 20 meter længde.
Man skal altid køre lige op og ned af skråninger: aldrig krydse tværs over.
Man skal også være opmærksom på, at overfladen man kører på, kan
have stor indvirkning på stabilitet og kontrol. Vådt græs eller isslag på fortov/havesti kan have alvorlige konsekvenser for evnen til at kontrollere
enheden.
Hvis man er usikker på, om man kan køre enheden på en skråning, bør
man ikke gøre det. Det er ikke risikoen værd.

Bevægelige dele
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Dette redskab har mange bevægelige dele, der kan beskadige dig selv eller en anden.
Hvis man imidlertid sidder korrekt i sædet, og følger alle regler i denne håndbog, er det
sikkert at betjene enheden.

Græsslånings dækket har roterende blade, der kan amputere hænder eller fødder. Lad
ikke nogen komme nær maskinen, mens den kører!
For at hjælpe operatøren med at bruge dette udstyr på en sikker made, er det udstyret
med et operatør-tilstede sikkerhedssystem. Man må IKKE forsøge at ændre eller forbigå dette system. Kontakt straks forhandleren, hvis systemet ikke passerer alle de
kombinerede sikkerheds systemprøver, der findes i denne håndbog.

Pludseligt kastede objekter

R

Denne enhed har roterende græsslåningsblade. Disse blade kan opsamle og
kaste genstande gennem luften og således alvorligt skade en
omkringstående. Vær sikker på at rense området, der skal slås, FØR slåningen begynder.
Man må ikke betjene denne enhed, uden at hele græsopfangeren eller
udtømnings skærmen (deflektoren) er på plads.
Lad heller ikke nogen komme ind på området, mens enheden kører! Hvis
nogen kommer ind på området, skal man slukke for enheden, indtil personen
går igen.

Brændstof og vedligehold
Benzin er ekstremt brandbart. Dets dampe er også ekstremt brandbare og
kan bevæge sig hen til fjerntliggende antændelseskilder. Benzin må kun
anvendes som brændstof, ikke som et opløsnings- eller rensemiddel. Det bør
aldrig opbevares på et sted, hvor dets dampe kan fortættes eller bevæge sig
hen til en antændelseskilde, som for eksempel en tændflamme. Brændstof
skal opbevares i en godkendt forseglet plastik benzindunk, eller i traktorens
brændstoftank med låget sikkert lukket. Spildt brændstof skal straks tørres op.
Korrekt vedligehold er kritisk for sikkerheden og præstationen af enheden. Vær sikker på at
udføre vedligeholdelses procedurerne, der er opført i denne håndbog, særligt den periodiske afprøvning af sikkerhedssystemet.
3

Sikkerhedsregler og information
Læs alle sikkerhedsregler og følg dem nøje. Undlader man at følge disse regler kan det medføre tab af kontrol
over traktoren, alvorlige personskader eller dødsfald for Dem selv eller andre tilstedeværende samt beskadigelse
af ejendom eller udstyr. Klipperen er i stand til at amputere arme og ben samt slynge genstande afsted.
Advarselstrekanten
i teksten markerer vigtige forsigtighedsregler eller advarsler, som skal følges.

ALMINDELIG BETJENING

16. Vær særligt forsigtig, når traktoren af- og pålæsses en trailer
eller ladvogn.
17. Brug altid sikkerhedsbriller under kørsel med maskinen.
18. Der findes data, der viser, at førere på 60 år og derover er
indblandet i en høj procentdel af de skader, der skyldes traktorklippere (riders). Sådanne førere bør vurdere deres evne
til at betjene traktorklipperen tilstrækkeligt betryggende til at
beskytte sig selv og andre mod at blive kvæstede.
19. Følg fabrikantens anbefalinger for brug af hjulvægte eller
kontravægte.
20. Husk at føreren er erstatningsansvarlig for skader, der
påføres andre mennesker eller ejendele.
21. Alle førere bør søge professionel vejledning og erhverve sig
praktisk erfaring.
22. Sørg altid for at være iført kraftigt fodtøj og bukser. Betjen
aldrig traktoren med bare fødder eller iført sandaler.
23. Før brug, skal man altid se efter, at knivene og deres fastspændingsdele er på plads og uden defekter og gjort fast.
Udskift slidte og beskadigede dele.
24. Sørg for at udkoble tilbehør før brændstofpåfyldning, afmontering af tilbehøret, eller før der foretages justeringer (medmindre justering kan foretages fra førersædet).
25. Når maskinen parkeres, stilles til opbevaring eller forlades,
skal klipperen sænkes medmindre en decideret mekanisk
blokering benyttes.
26. Før De forlader førersædet, uanset grunden dertil, skal De
sætte parkeringsbremsen til, slå PTO fra, standse motoren
og fjerne nøglen.
27. For at mindske brandfaren, skal traktoren holdes fri for græs,
blade og overskydende olie. Parkér eller stop ikke oven over
tørre blade, græs eller andet brændbart materiale.
28. Det er ulovligt ifølge California Public Resource Code
Section 4442 at bruge eller have motoren gående på eller i
nærheden af områder, der er dækket af skov, buskads eller
græs, medmindre udstødningssystemet er udstyret med en
gnistfanger, der opfylder de relevante lokale eller delstatslige
vedtægter. Andre stater eller lande kan have lignende love.
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1. Læs, forstå og følg alle anvisninger i manualen og på traktoren før start.
2. Hold ikke hænder eller fødder nær de roterende dele eller
under maskinen. Hold Dem altid på afstand af udkaståbningen.
3. Lad kun ansvarsbevidste voksne, der er bekendt med
instruktionerne, betjene traktoren (lokale bestemmelser kan
fastsætte aldersgrænser for føreren).
4. Ryd området for genstande som fx. sten, kviste, hegnstråd
osv., der kan opsamles og udslynges af kniven(e).
5. Sørg for, at området er frit for andre personer, før arbejdet
påbegyndes. Stop arbejdet, hvis andre kommer ind på
området.
6. Medtag aldrig passagerer.
7. Klip aldrig i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt.
Se altid nedad og bagud - både før og imens der køres i
bakgear.
8. Vend aldrig udkastmaterialet efter nogen. Undgå at udkaste
materiale imod en mur eller nogen anden forhindring.
Materialet kan slynges tilbage mod føreren. Stop kniven(e)
mens De kører over grusbelagte overflader.
9. Brug ikke maskinen medmindre hele græsopsamleren,
udkastskærmen (deflektor) eller andet nødvendigt sikkerhedsudstyr er installeret.
10. Sæt farten ned, før der vendes.
11. Efterlad aldrig en kørende traktor uden opsyn. Slå altid
kraftudtaget (PTO) fra, slå parkeringsbremsen til, stop
motoren og fjern tændingsnøglen før De stiger af traktoren.
12. Kobl knivene (PTO) fra, når De ikke umiddelbart er i færd
med at klippe. Sluk for motoren og vent, indtil alle maskinens
dele er standset helt, før rengøring af maskinen, aftagning af
græsopsamleren eller udrensning af udkastskærmen.
13. Brug kun maskinen i dagslys eller ved godt kunstigt lys.
14. Brug ikke maskinen, mens De er under indflydelse af alkohol, medicin eller narkotika. Hold øje med trafikken, når De
bruger maskinen nær ved eller kører over veje.

TRANSPORT OG OPBEVARING
4. Følg altid instruktionerne i motormanualen om opbevaringsforberedelser, før henstillen for kortere eller længere perioder.
5. Følg altid instruktionerne i motormanualen om de korrekte
klargøringsprocedurer, inden traktoren tages i brug igen.
6. Opbevar aldrig maskine og brændstofdunke i rum, hvor der
er åben ild eller vågeblus, som fx i en gasvandvarmer. Lad
motoren køle af, før traktoren stilles til opbevaring.

1. Når maskinen transporteres på åben ladvogn eller trailer,
skal man sørge for at forenden vender frem mod kørselsretningen. Ellers vil vindpåvirkningen ved høje hastigheder
kunne forårsage beskadigelse af motorhjelmen.
2. Sørg altid for at anvende sikre metoder ved påfyldning og
håndtering af brændstof efter transport eller opbevaring af
traktoren.
3. Anbring aldrig traktoren (med brændstof) i indelukkede,
dårligt udluftede rum. Brændstofdampe kan finde vej til en
antændelseskilde (såsom fyr, vandvarmere osv.) og forårsage eksplosion. Brændstofdampe er desuden giftige for
mennesker og dyr.
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Sikkerhedsregler og information
KØRSEL PÅ SKRÅNINGER

ADVARSEL

Skråninger er ofte årsag til tab af kontrol med traktoren eller væltning, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Kørsel
på skråninger kræver ekstra påpasselighed. Hvis De ikke er i stand
til at bakke op ad en skråning eller ikke føler Dem godt tilpas ved at
køre der, bør De ikke gøre det.
Kontrol over en traktor, som glider ned ad en skråning, kan ikke
genvindes ved brug af bremsen. De væsentligste årsager til tab af
kontrol med maskinen er utilstrækkelig kontakt mellem dækkene
og jorden, for høj hastighed, utilstrækkelig bremsning, forkert
anvendelse af maskinen til et givent stykke arbejde, manglende
overblik over jordbundsborholdene, forkert tilkobling af udstyr eller
forkert vægtfordeling.
1. Klip op og ned ad skråninger, ikke på tværs.
2. Hold øjnene åbne for huller, hjulspor og ujævnheder. Ujævnt
terræn kan vælte traktoren. Højt græs kan gemme forhindringer.
3. Vælg et lavt gear, så det ikke vil være nødvendigt at standse
eller skifte gear under kørsel på skråningen.
4. Klip ikke græs, når det er vådt. Hjulene kan miste deres traktion.
5. Hold altid traktoren i gear, især ved kørsel ned ad
skråninger. Skift aldrig til frigear og rul ned ad bakken.
6. Undgå at starte, standse eller vende på en skråning. Hvis
hjulene mister traktion, skal man koble knivene fra og fortsætte langsomt lige ned ad skråningen.
7. Hold al kørsel på skråninger i et langsomt og gradvist tempo.
Foretag ingen pludselige ændringer i fart eller retning, som
kunne få traktoren til at vælte.
8. Vær ekstra forsigtig, mens De bruger maskinen med græsopsamlere eller andet tilbehør, idet de kan påvirke maskinens stabilitet.
9. Prøv aldrig at stabilisere masakinen ved at sætte en fod på
jorden.
10. Klip ikke tæt på stejle skrænter, grøfter eller andre stejle terrænændringer. Traktoren kan pludeselig vælte, hvis et hjul
kommer ud over kanten af en grøft eller skrænt, eller hvis en
kant skrider sammen.
11. Brug ikke græsopsamlere på stejle skråninger.
12. Klip ikke græs på skråninger, der er for stejle til at bakke op
ad.
13. Henvend Dem til den autoriserede forhandler for anbefalinger vedrørende hjulvægte eller kontravægte, som kan
forbedre maskinens stabilitet.
14. Fjern forhindringer såsom sten, og grene.
15. Kør langsomt. Hjulene kan miste deres traktion på
skråninger, selv om bremserne fungerer, som de skal.
16. Drej ikke på skråninger medmindre det er nødvendigt, og i
så fald drej langsomt og gradvist ned ad bakke, hvis det er
muligt.

Arbejd aldrig på skråninger, der hælder mere end 17,6%
(10 grader), svarende til 1,06 meters stigning for hver
6,07 meter i vandret retning.
Anvend ekstra hjulvægte eller kontravægte, når der køres
på skråninger. Lad forhandleren afgøre, hvilke vægte, der
kan leveres og som passer til enheden.
Sæt farten helt ned, før der køres ud på en skråning.
Foruden at benytte vægte for og bag, skal der anvendes
ekstra forsigtighed på skråninger, når en græsopsamler er
monteret bagpå.
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Klip ret OP og NED ad skråninger, aldrig på tværs, vær
forsigtig når kørselsretningen ændres og UNDLAD AT
STARTE OG STOPPE PÅ SKRÅNINGER.

BØRN

R

Meget alvorlige ulykker kan finde sted, hvis føreren ikke er
opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Børn bliver ofte tiltrukket
af traktoren og klippearbejdet. Gå aldrig ud fra, at børn bliver dér,
hvor De så dem sidst.
1. Hold børn borte fra arbejdsområdet, og under vågent opsyn
af en anden ansvarsbevidst voksen.
2. Vær agtpågivende, og sluk traktoren, hvis børn kommer ind
på arbejdsområdet.
3. Før og under bakning skal man se nedad og bagud efter
små børn.
4. Lad aldrig børn køre med på maskinen, selv med kniven(e)
standset. De kan falde af og komme alvorligt til skade, eller
de kan være til hinder for sikker kørsel med maskinen. Børn,
som man har ladt køre med på et tidligere tidspunkt, kan
pludselig dukke op, hvor man klipper, for at køre med igen,
og kan blive påkørt, for-eller baglæns, af maskinen.
5. Tillad aldrig børn at føre traktoren.
6. Vær særligt forsigtig på vej hen mod hushjørner, buskadser,
træer eller andre genstande, som kan spærre for udsynet.

UDLEDNINGER
1. Udstødningen fra denne maskine indeholder kemikalier, som
i visse mængder kan medføre kræft, fødselsskader eller
andre forplantningsmæssige skader.
2. Find oplysninger om den relevante varighed af udledninger
og om luftindeks på mærkaten for motorudledninger.

TÆNDINGSSYSTEM

BUGSERET UDSTYR

1. Dette tændingssystem er i overensstemmelse med
Canadiske ICES-002.

1. Udstyret må kun bugseres med en maskine, der har en
trækkrog, beregnet til bugsering. Bugseret udstyr må kun
fastgøres til trækkrogen.
2. Følg fabrikantens anvisninger vedr. vægtgrænser for
bugseret udstyr og bugsering på skråninger.
3. Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på det bugserede
udstyr.
4. På skråninger kan vægten af det bugserede udstyr forårsage
tab af traktion og tab af kontrollen.
5. Kør langsomt, og tillad ekstra plads til at standse på.
6. Skift aldrig til frigear og rul ned ad bakken.
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Sikkerhedsregler og information
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

15. Brug kun fabriksgodkendte reservedele, når der udføres
reparationer.
16. Følg altid fabrikkens specifikationer om indstillinger og justeringer.
17. Større service- og reparationsarbejder bør kun udføres af
autoriserede reparationsværksteder.
18. Forsøg aldrig at udføre større reparationer på denne maskine, medmindre De er uddannet dertil. Ukorrekte servicemetoder kan medføre, at traktoren bliver farlig at arbejde med,
at udstyret beskadiges, og at fabrikkens garantiforpligtelser
bortfalder.
19. På klippere med flere knive skal man være opmærksom på,
at bevægelse af én kniv kan få de andre knive til at dreje
rundt.
20. Undlad at ændre indstillingen af motorregulatoren og undlad
at overgasse motoren. Kørsel med traktoren i for høj fart
øger risikoen for personskade.
21. Kørende udstyr udkobles, motoren stoppes, tændingsnøglen
fjernes og tændkablerne afmonteres før man renser blokering i udstyr og kanaler, før man udfører servicearbejde, hvis
traktoren vibrerer unormalt, og efter man har ramt en genstand. Når man har ramt en genstand, skal traktoren undersøges for beskadigelser og reparationer foretages, før den
startes igen og udstyret anvendes.
22. Anbring aldrig hænderne nær ved køleviften til hydropumpen, når motoren kører. Køleviften er placeret oven over
transmissionsakslen.
23. Enheder med hydrauliske pumper, slanger eller motorer:
ADVARSEL: Hydraulisk væske, som slippes ud under tryk
kan ramme hårdt nok til at gennemtrænge huden og forårsage alvorlig skade. Hvis fremmedartet væske skydes ind i
huden, skal den fjernes operativt indenfor nogle få timer af
en doktor, som er bekendt med denne form for skade. Ellers
kan det forårsage gangræn. Hold krop og fingre væk fra
huller og dyser, som udsender hydraulisk væske under højt
tryk. Brug papir eller pap - ikke hænderne for at søge efter
lækager. Vær sikker på, at alle tilslutninger, der fører
hydraulisk væske, sidder stramt, og at alle hydrauliske
slanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet. Hvis der forekommer lækager, skal enheden
omgående til service hos den autoriserede forhandler.
24. ADVARSEL: Dele og væsker kan være under tryk. Forkert
udløsning af fjedre kan forårsage alvorlig personskade.
Fjedre bør kun fjernes af en autoriseret forhandler.
25. Modeller, som er udstyret med en motorkøler: ADVARSEL:
Dele og væsker kan være under tryk. For at undgå alvorlig
legemsbeskadigelse fra varm kølervæske eller udløst damp,
må man aldrig forsøge at fjerne kølerdækslet, mens motoren
går. Stands motoren, og vent indtil den er kølet af. Så skal
man endda stadig udvise forsigtighed.

Sikker håndtering af benzin

Service og vedligeholdelse
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1. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og alle andre antændelseskilder.
2. Brug kun godkendte benzindunke.
3. Tag aldrig benzindækslet af eller fyld brændstof på med
motoren gående. Lad motoren køle af før påfyldning af
brændstof.
4. Fyld aldrig brændstof på inden døre.
5. Opbevar aldrig maskinen eller brændstoftanke hvor der forefindes åben flamme, gnister eller et vågeblus som i f.eks. en
varmtvandsbeholder eller anden husholdningsmaskine.
6. Fyld aldrig beholdere indeni et køretøj eller på ladet af en
lastbil med en plastikindsats. Placer altid beholdere på jorden i nogen afstand fra køretøjer før påfyldning.
7. Fjern benzindrevet udstyr fra ladet på en lastbil eller
anhænger og påfyld brændstof på jorden. Hvis dette ikke er
muligt, skal sådant udstyr som sidder på en anhænger fyldes
op med en dunk i stedet for med benzinstationens slange.
8. Hold slangens mundstykke i kontakt med kanten af benzintankens eller dunkens åbning hele tiden, indtil De er færdig
med at fylde brændstof på. Brug ikke anordninger, der holder
mundstykket åbent.
9. Hvis De spilder benzin på tøjet, skal de omgående skifte tøj.
10. Overfyld aldrig benzintanken. Sæt benzindækslet på og
stram det forsvarligt igen.
11. Vær ekstra forsigtig under håndtering af benzin og andet
brændstof. De er brandfarlige, og dampene kan eksplodere.
12. Hvis De spilder brændstof, må De ikke forsøge at starte
motoren, men skal flytte maskinen bort fra det område, hvor
der blev spildt, og undgå at skabe antændelseskilder, indtil
brændstofdampene er afluftet.
13. Sæt dækslerne forsvarligt på benzintanke og -dunke igen.

R

1. Lad aldrig traktoren køre i et lukket rum, hvor kuliltedampe
kan samles.
2. Se efter, at bolte og møtrikker, især dem, der holder knivene
på plads, sidder godt fast, og hold maskinen i god stand.
3. Sæt aldrig sikkerhedsudstyr ud af kraft. Efterse dets funktion
regelmæssigt og foretag nødvendige reparationer, hvis det
ikke fungerer, som det skal.
4. Hold maskinen ren for græs, blade og andet ophobet materiale. Visk spildt olie eller brændstof op.
5. Stands og efterse maskinen, hvis De rammer nogen genstand. Foretag nødvendige reparationer, før De starter maskinen igen.
6. Foretag aldrig justeringer eller reparationer af maskinen med
motoren gående, med undtagelse af dem, hvor det udtrykkeligt siges, man skal, i motorfabrikantens manual.
7. Græsopsamlerens enkeltdele er udsat for slitage, beskadigelse og nedbrydning, hvilket kan blotte arbejdende
maskindele eller føre til at genstande udslynges. Undersøg
alle enkeltdele jævnligt og udskift dem om nødvendigt med
reservedele godkendt af producenten.
8. Klipperknive er skarpe og kan skære. Pak kniven(e) ind eller
brug handsker, og vær ekstra forsigtig når knivene skal
slibes.
9. Kontrollér bremsefunktionen regelmæssigt. Udfør justeringer
og service, når det er påkrævet.
10. Vedligehold sikkerheds- og anvisningsmærkater, og udskift
dem, hvis det er nødvendigt.
11. Fjern ikke benzinfilteret, mens motoren er varm, idet spildt
benzin kan antændes. Spred ikke benzinslangeklemmerne
mere end nødvendigt. Vær sikker på, at klemmerne holder
slangerne godt fast på filteret efter installation.
12. Brug ikke benzin, som indeholder METANOL, eller benzin
som indeholder mere end 10 % ETANOL, benzinadditiver
eller hvid benzin, idet det kan resultere i beskadigelse at
motoren/brændstofsystemet.
13. Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør det gøres udendørs.
14. Udskift lydpotter, som er i dårlig stand.
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Identifikationsnumre

ID-numre
SA
M

Nordamerikanske
modeller

PL
E
Mower ID Tag

Tractor ID Tag

SA

CE modeller

PRODUCT

M
PL
E

DATA

Unit MFG Number

Unit SERIAL Number

Mower Deck MFG Number

Mower Deck SERIAL Number
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Når De kontakter Deres autoriserede forhandler angående
reservedele, service eller information, SKAL DE OPLYSE
disse numre.
Notér modellens navn/nummer, fabrikantens ID-numre og
motorens serienumre i det afsatte felt, så de er lette at finde
frem igen. Numrene kan findes på de viste positioner.

Date Purchased

Dealer Name

ENGINE REFERENCE DATA

Vedrørende placeringen af motorens ID-numre henvises til
motormanualen.
CE modeller: Anbring reservekopien af ID-skiltet i feltet
herunder.

Engine Make

Engine Model

Engine Type/Spec

Engine Code/Serial Number

AFMÆRKNINGER PÅ CE ID-SKILT

A

B

Producentens id-nummer
Producentens serienummer
Motorydel se i kilowatt
Maksimal motorhastighed i omdrejninger pr. minut
Producentens adresse
Fremstillingsår
CE godkendelsesmærke
Enhedens vægt i kilo
Lydstyrke i decibel ***
Lydtryk i decibel **
Vibration ved rattet *
Vibration ved sædet *

F

G
I

C

D
J

K

R

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

REFERENCE

Model Description Name/Number

L

H
E

Denne enhed overholder europæiske harmoniserede standarder for plæneklippere EN 836, Det europæiske maskindirektiv
98/37/EC og det europæiske EMC-direktiv 89/336/EC

CE modeller:
Anbring en kopi af id-skiltet her.

* Afprøvet i overensstemmelse med EN
836:1997/A2:2001, EN 1032:1996, EN 1033:1995
** Afprøvet i overensstemmelse med
EN836:1997/A2:2001
*** Afprøvet i overensstemmelse med 2000/14/EC
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Sikkerhedsmærkater
SIKKERHEDSMÆRKATER

Alle advarende mærkater (FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG)
og alle instruktive mærkater på traktor og klipper bør læses
omhyggeligt og efterleves. Det kan føre til personskader,
hvis disse instruktioner ikke følges. De gives af hensyn til
Deres sikkerhed, og de er vigtige! De nedenstående
sikkerhedsmærkater er at finde på traktoren og klipperen.

Denne maskine er konstrueret og fremstillet til at give Dem den
sikkerhed og pålidelighed, som De må kunne forvente fra en
førende virksomhed indenfor fremstilling af motoriserede
frilandsværktøjer.
Selvom læsningen af håndbogen med dens indhold af
sikkerhedsmæssige instruktioner vil give Dem den fornødne
grundlæggende viden til at betjene dette udstyr sikkert og
effektivt, så har vi desuden placeret et antal
sikkerhedsmærkater på maskinen for at minde Dem om disse
vigtige informationer, mens De betjener traktoren.

Hvis en mærkat ryger af eller beskadiges, skal den omgående
erstattes med en ny, som fås hos Deres forhandler.
Disse mærkater er nemme at montere, og de fungerer som en
stadig og synlig påmindelse til Dem selv og andre, som måtte
betjene udstyret, om at følge alle de sikkerhedsinstruktioner,
som er af betydning for betryggende og hensigtsmæssig
betjening.

NORDAMERIKANSKE MODELLER

OPERATING ON SLOPES
CAN BE DANGEROUS
SEE OPERATOR'S MANUAL. IF YOU
CANNOT BACK-UP A HILL, DO NOT
DRIVE ON IT.

WARNING
AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

DANGER

• READ OPERATOR'S MANUAL(S).
• KNOW LOCATION AND FUNCTION OF ALL CONTROLS.
• KEEP SAFETY DEVICES (GUARDS, SHIELDS, SWITCHES, ETC.)
IN PLACE AND WORKING.
• REMOVE OBJECTS THAT COULD BE THROWN BY THE BLADE.
• DO NOT MOW WHEN CHILDREN OR OTHERS ARE AROUND.
• NEVER CARRY CHILDREN EVEN WITH BLADES OFF.
ROTATING BLADES CUT
• LOOK DOWN AND BEHIND BEFORE AND WHILE BACKING.
OFF ARMS AND LEGS
• AVOID SUDDEN TURNS.
• IF YOU CANNOT BACK UP A HILL, DO NOT OPERATE ON IT.
STOP MOWER WHEN CHILDREN
• GO UP AND DOWN SLOPES, NOT ACROSS.
ARE NEAR.
• IF MACHINE STOPS GOING UPHILL, STOP BLADE AND
NO RIDERS — THEY FALL OFF.
BACK DOWN SLOWLY.
• BE SURE BLADE(S) AND ENGINE ARE STOPPED BEFORE
RMO™ System: This product is equipped with
PLACING HANDS OR FEET NEAR BLADE(S).
the RMO system. Refer to the
operator's manual for a full
• WHEN LEAVING MACHINE, SHUT OFF ENGINE, REMOVE KEY,
explanation of the RMO
AND SET PARKING BRAKE.

DO NOT TOW TRACTOR! DAMAGE MAY RESULT TO TRANSMISSION.

system and for important
safety messages.

1726923

Mærkat – Betjeningsinstrukser,
Nordamerikanske modeller,
Reservedelsnr. 1726923

CONTACT CAN CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH.
KEEP HANDS AND FEET CLEAR.
DO NOT STAND OR RIDE ON
REAR PTO COVER.

Mærkat – Fare,
roterende knive
Reservedelsnr.
1704277

• If you cannot back up a hill in 2WD, do not operate on it.
• Be aware that 4WD can improve access to dangerously sloped terrain thereby
increasing the possibility of tip-over.

ANGLE
LEFT

ANGLE
RIGHT
RAISE

Mærkat –
Udstyrsløfterhåndtag
Reservedelsnr. 1725603

1725603

ROTATING FAN BLADES
Contact can cause serious injury.
Keep hands clear.
1726045

Mærkat – Tændingskontaktpositioner
Reservedelsnr.
1722806

Mærkat –
Klippehøjde
Reservedelsnr. 1717583

R

FLOAT
LOWER

Mærkat – Fare, roterende
dele, 540 PTO-modeller
Reservedelsnr. 1725575

Mærkat – Fare, roterende ventilator.
Dieselmodeller, reservedelsnr. 1726045

1727089

Mærkat – Trans-missionsudløserhåndtag
Reservedelsnr. 1725776
1725776

Mærkat – Fare,
roterende knive
Reservedelsnr. 1704276

DANGER

Mærkat – Firehjulstrækker – fare for at vælte
Reservedelsnr. 1727089

ALLE MODELLER

ROTATING SHAFT
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DANGER

Mærkat –
Gasspjældsstillinger
Reservedelsnr. 1725571

Mærkat –
Klippehøjde
Reservedelsnr. 1721197

1725571

Mærkat –
PTO-vælgerpositioner
Reservedelsnr. 1725574
1725574

CE MODELLER

1725618

1723175

Mærkat – Fare,
roterende knive
Reservedelsnr.
1720389

Mærkat – Betjeningsinstrukser,
CE-modeller, Reservedelsnr. 1723175

Mærkat – Fare, roterende dele,
540 PTO-modeller
Reservedelsnr. 1725618

1726086
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Mærkat – Fare, roterende
ventilator, CE, dieselmodeller
Reservedelsnr. 1726086

CE sikkerhedssymboler / test af sikkerhedsblokeringen
SIKKERHEDSSYMBOLER

Betjening af traktoren

Advarsel: Læs
betjeningsvejledningen
Læs og forstå
betjeningsvejledningen før traktoren
benyttes.

KONTROL AF DET
BLOKERENDE
SIKKERHEDSSYSTEM
Deres traktor er udstyret med et blokerende
sikkerhedssystem, samt andre sikkerhedsanordninger.
Sikkerhedsudstyret er til for Deres skyld; prøv ikke at sætte
det ud af drift og pil aldrig ved sikkerhedsudstyret. Afprøv
jævnligt, at det virker.

Fare: Udslyngede genstande
Denne maskine er i stand til at
udslynge genstande og snavs. Hold
tilskuere på afstand.

Betjeningsmæssig SIKKERHEDSKONTROL
Deres traktor er udstyret med et sikkerhedssystem med
sædeafbryder. Kontrollér sædeafbryderens funktion hvert
efterår og forår ved hjælp af følgende afprøvninger:

Advarsel: Fjern nøglen, før der
udføres service
Fjern tændingsnøglen og læs de
tekniske håndbøger før reparationer
og vedligeholdelse udføres.
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1. Prøve - Motoren bør IKKE starte, hvis:
• PTO-kontakten er slået TIL, ELLER
• Bremsepedalen IKKE er trykket helt ned (parkeringsbremsen FRA), ELLER
• Håndtaget til Cruise Control IKKE står i neutral.

Advarsel: Roterende aksel kan
forårsage kvæstelse eller død.

2. Prøve - Motoren BØR starte, hvis:
• PTO-kontakten er FRA, OG
• Bremsepedalen er trykket helt ned (parkeringsbremsen
TIL), OG
• Håndtaget til Cruise Control står i neutral.

Hold hænder og fødder i sikker afstand.

1725618

3. Prøve - Motoren bør STOPPE, hvis:
• Føreren rejser sig fra sædet med PTO slået TIL, ELLER
• Føreren rejser sig fra sædet UDEN at bremsepedalen er
trådt helt i bund (parkeringsbremsen FRA).

Fare: Traktoren kan tippe rundt
Anvend ikke denne traktor på
skråninger over 10°.

R

4. Prøve - Knivbremsecheck
Klipperens knive og drivrem bør være helt standset indenfor
5 sekunder efter, at PTO er slået fra (eller
føreren rejser sig fra sædet). Hvis klipperens drivrem ikke
står stille inden 5 sekunder, så skal PTO-koblingen justeres
som beskrevet i afsnittet om “Indstillinger” eller forhandleren
opsøges.
5. Prøve - Kontrol af bakgear:
• Motoren skal slukke, hvis maskinen forsøger at bakke når
den er tændt men ikke er sat i bakgear.
• Bakgearets lys skal tænde, når maskinen er sat i
bakgear..

Fare: Amputering
Denne maskine kan amputere
lemmer. Hold tilskuere og børn væk,
når motoren kører..

Bemærk: Når motoren er stoppet, skal PTO slås fra, efter at
føreren er vendt tilbage til sædet, for at motoren kan startes.

Fare: Amputering
Denne klipper kan amputere lemmer.
Hold hænder og fødder væk fra
knivene.

ADVARSEL
Hvis traktoren ikke består disse prøver, så lad være
med at benytte den, men opsøg den autoriserede
forhandler. Forsøg under ingen omstændigheder at
omgå formålet med sikkerhedssystemet.
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Funktioner og betjeningsgreb
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12V

2WD
4WD

R

BETJENINGSGREBENES FUNKTIONER

Fig. 1. Traktorens
og klipperens betjeningsgreb

Nedenfor beskrives kort de enkelte betjeningsgreb funktioner. Start, stop, kørsel og klipning kræver kombineret brug af flere
betjeningsgreb i en bestemt rækkefølge. Se afsnittet “Betjening” for at lære hvilke kombinationer og rækkefølger de enkelte
opgaver kræver.

Choker (2 løfte model)

Forakslens olieniveauprop
(Kun på firehjulstrækkere)

Luk for chokeren ved koldstart. Åbn chokeren, når motoren
er startet. En varm motor behøver som regel ikke at chokes.
Flyt håndtaget fremad for at lukke chokeren.

Forakslens olietestprop/målepind bruges til at efterse forakslens
olieniveau og til at fylde olie på akslen. Se VEDLIGEHOLDELSE
AF FORAKSEL for fremgangsmåde ved olieniveaucheck og
påfyldning.

Gashåndtag
Gashåndtaget regulerer motorens omdrejningshastighed.
Skub gashåndtaget fremad for at øge motorhastigheden og
bagud for at sænke den. Man skal altid arbejde med
gashåndtaget i fuld fart stilling.

Transmissionsoliens ekspansionskammer
Olie påfyldes gennem transmissionsoliens ekspansionskammer. Dette tjener også som ekstrabeholder for olien
efterhånden som transmissionen varmes op og olien
ekspanderer. Se “Vedligeholdelse af transmissionen”
angående kontrol af oliestand og påfyldningsprocedurer.

Kørelys
Lygtekontakten tænder og slukker for traktorlygterne.
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Funktioner og betjeningskontroller
Kontrolhåndtag til løftning af udstyr

Kørehastighedspedaler

Ved brug af klipperen skal denne løftes op fra klippeniveauet
under transport til og fra arbejdsstedet. DER MÅ IKKE klippes
med klipperen i den løftede transportstilling.

Traktorens kørehastighed fremad kontrolleres vha. fremadkørehastighedspedalen. Traktorens kørehastighed baglæns
kontrolleres vha. baglæns-kørehastighedspedalen. Bemærk, at
jo mere pedalen trædes ned, jo hurtigere kører traktoren.

Kontrolhåndtaget til løftning af udstyr løfter eller sænker
ekstraudstyr, som benytter traktorens hydrauliske løftecylinder.
Dette håndtag kontrollerer også udstyr som anvender
traktorens ekstra hydrauliske udtag vha. lynkoblingerne på
højre og venstre forende af chassiset.

Parkeringsbremse
Håndtaget til parkeringsbremsen bruges til at aktivere
parkeringsbremsen, når traktoren er standset. Parkeringsbremsen aktiveres ved at trykke bremsepedalen helt i bund
og derefter trække op i håndtaget. Se side 10, hvor
funktionen af parkeringsbremsen beskrives indgående.

Når der anvendes en klipper (det hydrauliske for/bagomskifterhåndtag skal være stillet i BAG-stillingen) løftes
udstyrsløfteren ved at trække håndtaget tilbage. Når håndtaget
skubbes fremad til det første hak, sænkes udstyrsløfteren. Når
håndtaget skubbes fremad til det andet hak, sættes
udstyrsløfteren i flydestilling, hvilket tillader mekanismen at
”flyde”op og ned med arbejdsoverfladen. Flydestillingen
anbefales ved klipning.

Indstilling af rathældning (særlige modeller)
Brug håndtaget, som sidder på bælgen, til at frigøre
vippemekanismen og vip rattet i den ønskede stilling. Slip
håndtaget for at låse rattet i denne stilling.
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For en udførlig forklaring af denne kontrol, se DET
HYDRAULISKE SYSTEMS FUNKTIONER.

Justering af klippehøjden

Håndtag til sædeindstilling

Klippehøjden justeres vha. klippehøjdeomskifteren. Denne
samme omskifter kontrollerer også udblæsningsdysens
rotationsmotor, når en snekaster er installeret. Pilene på
omskifteren svarer til justeringsretningen. (Op-pilen løfter
klippehøjden, HØJRE-pilen drejer dysen mod højre, osv.).
Klippehøjden er trinløst variabel mellem 2,5 og 11 cm. Når
justeringsindikatoren er helt ved enden, skal man slippe
omskifteren. Ellers beskadiger man motoren.

Tændingskontakt

Førersædet kan indstilles fremad og bagud. Frigør sædet
med håndtaget, kør sædet i den ønskede stilling, og slip så
håndtaget for at låse sædet fast i denne position.

Cruise Control

Cruise Control bruges til at fastlåse fartkontrollen til kørsel
fremad. Flyt håndtaget fremad, indtil den ønskede fart nås.
Flyt håndtaget bagud for at udkoble Cruise Control. Hvis det
bliver nødvendigt at standse hurtigt, vil Cruise Control gå i
neutral, når man træder på bremsepedalen.

Tændingskontakten starter og stopper motoren. Den har tre
stillinger:

Omskifter mellem 2- og 4-hjulstræk
(Udvalgte modeller)
4WD

Stopper motoren og slår det elektriske

Omskifteren mellem 2- og 4-hjulstræk udkobler drivkraften til
forhjulene i 2-hjulstrækindstilling, og driver alle fire hjul i
4-hjulstrækindstillingen. Omskiftning mellem 2- og 4-hjulstræk
må kun gøres, når man er standset eller ved meget
lav hastighed.

R

Fra
kredsløb fra.

2WD

Kør
Tillader motoren at arbejde og sætter
strøm på det elektriske kredsløb. Aktiviert die

Glühkerzen auf Dieselmodellen
Start

Aktiverer selvstarteren.

Udløserhåndtag til transmissionen

Bemærk: Lad aldrig tændingskontakten stå i kør positionen,
når motoren er slukket; det aflader batteriet.

Udløserhåndtaget til transmissionen slår transmissionen fra,
så traktoren kan skubbes med håndkraft. Se “Skubning af
traktoren med håndkraft” angående betjeningsvejledning.

Bremsepedal
Bremsen engageres, når bremsepedalen trædes ned. Når man
træder på bremsepedalen, nulstilles evt. cruise-control også.

Brændstoftank

12V Kraftstikdåse (udvalgte modeller)

Når dækslet skal aftages, drejes det mod venstre.

Stikdåsen er på 12 V jævnstrøm. Tilbehørets mærkestrøm skal
være 14 A eller mindre.
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Funktioner og betjeningskontroller
Differentiallåsepedal

Transmissionsolieniveautestprop

Når der trædes ned på denne pedal, låses
transmissionsdifferentialet, så begge baghjul er i ”køre”stilling.

Transmissionsoliens testprop/målepind bruges til at efterse
transmissionens olieniveau og fylde olie på transmissionen. Se
afsnittet VEDLIGEHOLDELSE AF TRANSMISSIONEN for
olieniveaucheck og påfyldning af olie.

Denne egenskab skal bruges, når traktoren er kørt fast, fordi
det ene hjul glider. Differentialelåsen må kun engageres ved
meget lav kørehastighed.

Midt/bagende-PTO-vælger
PTO-kobling

Midt/bagende-PTO-vælgerhåndtaget bestemmer, hvilket
PTO eller hvilken kombination af PTO skal aktiveres af
PTO-koblingen. Vælgeren har tre stillinger (fra for til bag):
kun midt-PTO aktivt, midt- og bag-PTO aktive eller bag-PTO'et
alene aktivt. Sørg for, at PTO-koblingen er koblet fra, før
ændring af denne vælgers stilling.

PTO- koblingen (Power Take-Off, kraftudtag) sammen med
midt/bag-PTO-vælgeren kobler udstyr til og fra, som er tilsluttet
traktorens midt- eller bag-PTO-aksel. PTO'et kobles til ved at
trække OP på koblingsomskifterhåndtaget. Tryk NED for at
koble fra. Vær forsigtig med at efterse positionen af midt/bag
PTO-vælgeren, før indkobling af PTO. PTO’et MÅ IKKE kobles
til, medmindre udstyr er tilsluttet, idet en roterende, bar
PTO-aksel udgør en sikkerhedsfare. Bemærk, at føreren skal
sidde solidt i traktorens sæde for at PTO’et kan fungere.

For/bag- hydraulisk omskifter
Den for/bag-hydrauliske omskifter vælger, hvilket hydraulisk
kredsløb kontrolleres af frem-og-tilbagebevægelsen af
udstyrsløfterhåndtaget.

Klipning i bakgear (RMO)
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Når omskifteren er skubbet fremad, vil udstyrsløfterhåndtaget
indvirke på udstyr, som er tilsluttet de to forreste lynkoblinger.
Når omskifteren er i bagerste position vil udstyrsløftehåndtaget
indvirke på traktorens hydrauliske cylinder.

RMO systemet gør det muligt at slå græs (eller bruge andet
PTO-trykket udstyr) mens der bakkes. Hvis du vælger at
klippe græs eller anvende et andet redskab i bakgear,
drejes RMO nøglen efter PTOen er tilkoblet. LED lampen vil
lyse og føreren kan derefter arbejde i bakgear. hver gang
PTOen slås fra skal RMO-systemet genaktiveres hvis det
påkræves.

PARKERINGSBREMSEFUNKTIONER

R

Aktivering af parkeringsbremsen - Se fig. 2. Sådan låses
parkeringsbremsen: Slip begge kørselspedaler (A), tryk
bremsepedalen (B) helt ned, træk OP i håndtaget til
parkeringsbremse (C) og slip så bremsepedalen.
Udløsning af parkeringsbremsen - Se fig. 2. Sådan
udløses parkeringsbremsen: Tryk bremsepedalen (B) helt
ned og skub håndtaget til parkeringsbremse (C) NED.

VIGTIGT AT BEMÆRKE: Ved modeller, der er udstyret
med hydraulisk løfter, virker løfteren ikke, når
parkeringsbremsen er aktiveret.
C

AUTOMATISK DIFFERENTIALESTYRING

A

Hvad er automatisk differentialestyring?
Automatisk differentialestyring er en særlig egenskab ved
vores transmissioner, som giver forbedret trækkraft.
Automatisk differentialestyring tilfører et forud fastlagt
omdrejningsmoment til begge baghjul, også selv om det
ene slipper grebet. (En transmission uden automatisk
differentialestyring mister trækkraften helt, hvis et af
baghjulene slipper grebet.) Det forudbestemte
omdrejningsmoment er akkurat stort nok til at give ekstra
trækkraft og alligevel tillade hjulene at rotere med forskellig
hastighed i skarpe vendinger uden at beskadige plænen.

Fig. 2. Aktivering af parkeringsbremsen
A. Kørselspedaler
B. Bremsepedal
C. Håndtag til parkeringsbremse
automatisk differentialestyring giver.
Under særlige omstændigheder kan man dog overskride
begrænsningerne i systemet til automatisk
differentialestyring, hvorved et af baghjulene kan slippe
grebet (for eksempel hvis man forsøger at dreje op ad en
bakke under accelerering). Det er normalt. Hvis trækkraften
mistes, så lad være at accellerere. Sæt i stedet farten ned,
hold stille, ret hjulene op og sæt langsomt farten op igen.
Ved at stoppe traktoren får transmissionen mulighed for at
genvinde trækkraften.

Dette kan man vente sig af en traktor med automatisk
differentialestyring
For det meste bemærker man slet ikke, at den automatiske
differentialestyring arbejder, og man vænner sig let til den
forbedring af trækkraften, som en transmission med

B
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Funktioner og betjeningskontroller
INSTRUMENTBRÆTTETS
DISPLAYFUNKTIONER

(Modeller med vandkølede motorer)

Instrumentbrættets display viser forskellige oplysninger om
motorens funktion og kontrolfunktionernes indstillinger som
forklaret og vist nedenfor.

B

C

D

E

F
G

A

A. Ustabil spænding (vandkølede modeller)
Angiver, hvis den producerede spænding fra opladningssystemet
eller batteriet er højere eller lavere end det normale niveau.

B. Bag-PTO-lys
Angiver at bag-PTO'et er engageret.

C. Midt- (for-) PTO-lys
Angiver at midt-PTO'et er engageret.

H

D. Timetæller/ur

L

Angiver det antal timer, traktoren har været i gang.

(Modeller med luftkølede motorer)

K

J

I

E. Cruise-controllys
Angiver at cruise-control er engageret.

C
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F. Lavt olietrykslys

B

D

E

F
G

Angiver at motorens olietryk er lavt. Hvis denne indikator lyser
op, skal De slukke for motoren omgående og henvende Dem til
forhandleren.

G. 4-hjulstræklys (kun på 4-hjulstrækkere)
Angiver at firehjulstræk er koblet til.

H. Brændstofseparator fuld-lys
(dieselmodeller)

Angiver at brændstofseparatoren er fuld og skal tømmes.

I. Brændstofmåler

M

I

Figur 3. Instrumentbrættets display – modeller med
luftkølede motorer
A. Ustabil spænding
B. Bag-PTO koblet til
C. Midt- (for-) PTO koblet til
D. Timetæller/ur
E. Cruise-control koblet til
F. Lavt olietrykslys
G. 4-hjulstræk koblet ind (på visse modeller)
H. Brændstofseparator fuld (kun på dieselmodeller)
I. Brændstofmåler
J. Omdrejningstæller
K. Kølevæsketemperatur
L. Gløderør varmer op
M. Voltmeter

R

Brændstofmåleren viser, hvor meget brændstof, der er
i tanken.

J. Omdrejningstæller

J

Viser motorens omdrejningstal. Normal driftshastighed er
3400 rpm. Traktoren må ikke anvendes ved mindre end
3000 rpm under normal brug.

K. Kølevæsketemperatur
(vandkølede modeller)
Viser motorkølevæskens temperatur.

L. Gløderørslys (dieselmodeller)
Angiver, at glødetændrørene er ved at blive varme.
Lad startnøglen sidde i kør-stillingen, indtil lyset slukkes,
og drej så til start.

M. Voltmeter
(Modeller med luftkølede motorer)
Viser den spænding, som produceres af opladningssystemet
og batteriet.
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Betjening af traktoren
GENEREL KØRSELSSIKKERHED

START AF MOTOREN

Alle oplysninger i afsnittene om Sikkerhed og betjening skal
læses, før det forsøges at køre traktoren. Gør Dem bekendt
med alle kontrolfunktionerne og med, hvordan man
standser traktoren.

Benzinmodeller
1. Træd bremsepedalen i bund eller slå parkeringsbremsen
til, mens De sidder i førersædet.
2. Stil cruise-control-håndtaget i neutral, og forvis Dem om, at
De ikke træder ned i kørehastighedspedalerne.

KØRSEL PÅ SKRÅNINGER

3. Slå PTO fra.

ADVARSEL

4. Sæt gashåndtaget på FULD gas.

Traktoren må aldrig køres på skråninger på mere end 10 °
(17 %), hvilket er en hældning på 1 m vertikalt for hver 6 m
horisontalt (17 cm/m).
Ved kørsel på skråninger skal der bruges ekstra hjulvægte
eller modvægte. Henvend Dem til forhandleren for
oplysninger om, hvilke vægte kan fås og er hensigtsmæssige
for Deres traktor.
Vælg langsom kørehastighed, før De kører på en skråning.
Udover at have monteret vægte for og bag skal De udvise
speciel forsigtighed ved kørsel på skråninger med
græsopsamler monteret bagtil.
Kør OP og NED ad bakke, aldrig på tværs af skråningen,
når De klipper græs, og vær yderst forsigtig, når De er nødt
til at dreje. MAN MÅ IKKE STANDSE ELLER STARTE PÅ
EN SKRÅNING.

5. Luk af for CHOKEREN.
BEMÆRK: En varm motor kræver ofte ingen choker.
6. Sæt startnøglen i tændingskontakten og drej til START.
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7. Åbn chokeren og stil gashåndtaget på LANGSOMT, efter
motoren starter. Varm motoren op ved at lade den løbe i
mindst et minut. Sæt gashåndtaget på FULD før tilkobling
af PTO eller ved kørsel med traktoren.

Dieselmodeller

1. Træd bremsepedalen i bund eller slå parkeringsbremsen
til, mens De sidder i førersædet.
2. Stil cruise-control-håndtaget i neutral og forvis Dem om, at
De ikke træder ned i kørehastighedspedalerne.
3. Slå PTO fra.

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

4. Sæt gashåndtaget i midten (sæt det på FULD gas, når De
starter i koldt vejr).

Sådan påfyldes brændstof:
1. Fjern brændstofdækslet (A, figur 4).
2. Fyld tanken. Må ikke overfyldes. Lad der være plads nok i
tanken til at brændstoffet kan udvide sig. Se motorhåndbogen
for specifikke anbefalinger for brændstof.our engine manual
for specific fuel recommendations.
3. Sæt brændstofdækslet på og stram det let til.

5. Drej startnøglen til KØR-stillingen for at aktivere
gløderørene. Gløderørslyset på instrumentbrættet vil
lyse op.

R

6. Vent på at gløderørslyset slukkes, og drej så nøglen til
START. Hvis motoren ikke starter omgående, skal
gashåndtaget flyttes til FULD gas.
7. Efter motoren er startet, skal gashændtaget flyttes til
LANGSOMT. Varm motoren op ved at lade den løbe i
mindst et minut.

Benzindrevne modeller: Brug ikke benzin, som
indeholder METANOL, eller benzin som indeholder
mere end 10 % ETANOL, benzinadditiver eller
hvid benzin, idet det kan resultere i beskadigelse
at motoren/brændstofsystemet.

8. Sæt gashåndtaget på FULD før tilkobling af PTO eller ved
kørsel med traktoren.

BEMÆRK: I nødstilfælde kan motoren standses ved blot at
dreje startnøglen til STOP. Brug kun denne mulighed i
nødsituationer. For normal standsning af traktorens motor skal
man gå frem som anvist i STOP AF TRAKTOR OG MOTOR.

ADVARSEL
Benzin er meget brandfarligt og skal håndteres med
omtanke. Fyld aldrig tanken mens motoren stadig er
varm efter nylig kørsel. Tillad aldrig åben ild, rygning
eller tændstikker i området. Undgå overfyldning og
visk spildt benzin op.

14

Betjening af traktoren
STOP AF TRAKTOR OG MOTOR

ADVARSEL

1. Sæt hastighedskontrollerne til neutral og slå
parkeringsbremsen til.

Motoren vil slukkes, hvis baglæns-kørehastighedspedalen trædes ned, mens PTO er koblet til eller RMO
(baglæns klipning – Reverse Mowing Option) ikke er
blevet aktiveret. Føreren skal altid slukke for PTO, før
der køres over veje, stier eller andre områder, der
muligvis anvendes af andre køretøjer. Pludseligt tab af
drivkraft kan medføre sikkerhedsfare.

2. Kobl PTO fra, og vent til alle roterende dele er standset.
3. Stil gashåndtaget i den stilling, som angives i den
motorhåndbog, der er leveret sammen med Deres
specifikke traktor. Følg alle anbefalede stop-anvisninger.
4. Drej startnøglen til SLUKKET. Fjern nøglen.

KØRSEL MED TRAKTOREN

ADVARSEL

1. Sæt Dem i sædet og juster sæde og rat, så De nemt kan
nå alle betjeningsgreb og se instrumentbrættet.
2. Slå parkeringsbremsen til.
3. Forvis Dem om, at PTO er koblet fra.
4. Start motoren (se START AF MOTOREN).
5. Slå parkeringsbremsen fra og tag foden af bremsepedalen.
6. Træd ned på fremad-kørehastighedspedalen. Tag foden af
pedalen for at standse. Bemærk, at jo mere pedalen
trædes ned, jo hurtigere kører traktoren.
7. Stop traktoren ved at tage foden af kørehastighedspedalen;
slå så parkeringsbremsen til og stop motoren (se STOP AF
TRAKTOR OG MOTOR).

BAGLÆNS KLIPNING
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KLIPNING

Baglæns klipning kan være farligt for omkringstående.
Tragiske ulykker kan forekomme, hvis føreren ikke er
bevidst om tilstedeværende børn. Brug aldrig RMO,
hvis der er børn til stede. Børn føler sig ofte tiltrukket af
traktoren og klippeaktiviteten.

Hvis føreren ønsker at klippe under baglænskørsel, kan RMOsystemet bruges. For at bruge baglæns klipning (RMO) skal
RMO-nøglen drejes, efter PTO er koblet til. Lysdioden vil
tændes og føreren kan nu udføre baglæns klipning. Hver gang
PTO kobles fra, skal der tændes for RMO igen, hvis man
ønsker at fortsætte i baglæns klippemode. Nøglen skal fjernes,
når baglæns klipning ikke er aktiveret for mindske muligheden
for uforvaret omstilling til RMO.

1. Slå parkeringsbremsen til. Forvis Dem om, at PTO er
koblet fra.
2. Start motoren (se START AF MOTOREN).
3. Sæt den hydrauliske omskifter i BAG-stillingen. Sænk
klipperen helt ned vha. udstyrsløfterhåndtaget.
4. Indstil klippehøjden til den ønskede græshøjde.
5. Sæt gashåndtaget på FULD gas.
6. Sæt PTO-vælgeren til KUN MIDT-PTO. Sæt PTO i gang
(Træk op i koblingsomskifteren).
7. Begynd klipning. Se afsnit LC vedr. tips om klippemønstre,
plænepleje og fejlfindingsprocedurer.
8. Når De er færdig, skal PTO kobles fra og klipperen løftes
vha. udstyrsløfterhåndtaget.
9. Stands motoren (se STOP AF TRAKTOR OG MOTOR).

BAGLÆNS DRIFT AF UDSTYR

R

Hvis føreren ønsker at bruge andet PTO-drevet udstyr under
baglænskørsel, kan RMO-systemet bruges. For at bruge
baglæns klipning (RMO) skal RMO-nøglen drejes, efter PTO er
koblet til. Lysdioden vil tændes, og føreren kan nu bruge
udstyret under baglæns kørsel. Hver gang PTO kobles fra, skal
der tændes for RMO igen, hvis man ønsker at fortsætte i
baglæns retning. Nøglen skal fjernes for at mindske
muligheden for uforvaret omstilling til RMO.

KØRSEL MED 4-HJULSTRÆK
(udvalgte modeller)
Når der køres med firehjulstræk, uden at en klipper er monteret
på traktoren, anbefales det at montere ekstra vægte på
baghjulene for at forbedre stabiliteten.

ADVARSEL
Hvis De ikke er i stand til at bakke op ad en skråning
med 2-hjulstræk, bør De ikke køre på den. Udvis ekstra
forsigtighed på skråninger og bakker. For at forbedre
traktionen og muliggøre 4-hjulsbremsning, bør man
koble det mekaniske 4-hjulstræk ind, når man arbejder
på skråninger. Vær klar over, at 4-hjulstræk kan
forbedre tilkørsel til terræn, som skråner tilstrækkeligt
til at udgøre en sikkerhedsrisiko, således at det er
nemmere at vælte.
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Betjening af traktoren
SKUBNING AF TRAKTOREN MED
HÅNDKRAFT

Implement Flow @ 3600 RPM
7

TRAKTOREN MÅ IKKE BUGSERES
Implement Flow — gpm

Bugsering af traktoren vil forårsage beskadigelse af
transmissionen. Brug aldrig noget andet køretøj til at
skubbe eller trække denne traktor.
Transmissionsudløserventilens håndtag må ikke
aktiveres, mens motoren går.
1. Kobl PTO fra og stop motoren.
2. Skub transmissionsudløseren (B, figur 4) fremad og ned for
at låse den i udløst stilling. Traktoren kan nu skubbes med
håndkraft.
3. Flyt håndtaget bagud og opefter for at koble
transmissionen til igen.

6
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Figur 5. Det hydrauliske systems tryk/flow
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A.

Figur 4. Udløserhåndtaget til transmissionen og
brændstoftank
A. Brændstofdæksel
B. Udløserhåndtag til transmissionen

B.

Generelt

R

DET HYDRAULISKE
SYSTEMS FUNKTIONER

Alle indenbords og ekstraudstyrshydrauliske funktioner kontrolleres af udstyrsløfterhåndtaget. Kontrolhåndtaget til løftning
af udstyr løfter eller sænker ekstraudstyr, som benytter traktorens hydrauliske løftecylinder. Dette håndtag kontrollerer
også udstyr, som anvender traktorens ekstra hydrauliske udtag
vha. lynkoblingerne på højre og venstre forende af chassiset.
Den hydrauliske flowrate og trykket, som er til rådighed, når
man bruger de ekstraudstyrs hydrauliske lynkoblinger, er anført
i figur 5.

Figur 6. Den indenbords hydraulik
A. Løft
B. Sænk

Håndtaget har 5 stillinger: venstre, højre, baglæns, forlæns
(firste hak) og flydestilling (skubbet fremad til det andet hak).

Brug af den indenbords hydraulik

(A, figur 6). Når håndtaget skubbes fremad til det første hak,
sænkes udstyrsløfteren (B, figur 6). Når håndtaget skubbes
fremad til det andet hak, sættes udstyrsløfteren i flydestilling,
hvilket tillader mekanismen at ”flyde”op og ned med
arbejdsoverfladen.

The inboard hydraulics control the tractor’s belly attachment lift
Den indenbords hydraulik kontrollerer udstyrsløftegrejet under
traktorens bug (klipperen) og trepunktsophænget (hvis et
sådant forefindes). Den hydrauliske for/bag-omskifter skal
være i BAG-stillingen.
Når håndtaget trækkes tilbage, løftes udstyrsløftegrejet

16

Betjening af traktoren

A.

B.
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Figur 7. Ekstraudstyrshydraulikken
A. Sving til venstre
B. Sving til højre

Brug af ekstraudstyrshydraulikken

A.

Udstyrsløftekontrollen anvendes også til at kontrollere
ekstraudstyr, som tilsluttes de hydrauliske lynkoblinger på
højre og venstre side af forchassisets skinner. Det venstre sæt
lynkoblinger aktiveres, når den hydrauliske for/bag-omskifter
er i FOR-stillingen. (Dette sætter den indenbords hydrauliske
cylinder ud af kraft.)
Når kontrolhåndtaget skubbes til venstre (A, figur 7) drejes
udstyret mod venstre. Når kontrolhåndtaget skubbes til højre
(B, figur 7) drejes udstyret mod højre.

R

Når håndtaget trækkes tilbage, løftes udstyrsløftegrejet
(A, figur 8). Når håndtaget skubbes fremad til det første hak,
sænkes udstyrsløfteren (B, figur 8). Når håndtaget skubbes
fremad til det andet hak, sættes udstyrsløfteren i flydestilling,
hvilket tillader mekanismen at ”flyde”op og ned med
arbejdsoverfladen.
Meget af det godkendte ekstraudstyr har farvekodede
lynkoblinger for at gøre monteringen nemmere. Tilslut
lynkoblingen på traktoren til den tilsvarende lynkobling
på udstyret.

Figur 8. Ekstraudstyrshydraulikken
A. Løft
B. Sænk
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Betjening af traktoren
Max. Attachment Weight (Lbs.)

ANVENDELSE AF
TREPUNKTSOPHÆNG
Vægtgrænse for ekstraudstyr
Den maksimalt tilladte vægt af ekstraudstyret kan udledes som
funktion af udstyrets totalvægt i forhold til afstanden fra enden
af traktorens ophængsarm til udstyrets tyngdepunkt. (Figur 10).
Jo længere udstyrets tyngdepunkt er fra traktoren, jo mere
vægtstangskraft skal der til for at løfte det.
Mål afstanden fra enden of ophængsarmene til udstyrets
tyngdepunkt (Figur 10) og brug grafen i figur 9 til at fastslå,
hvorvidt udstyret er for tungt til at blive anvendt med Deres
traktor.
Brug altid forendevægtholdere og 50-punds kuffertvægte under
brug af bagmonteret ekstraudstyr. Tag forendevægtene af når
udstyret afmonteres.

Max. Attachment Weight
600
400
200

Approved
Weight Range

0

0'

1'
2'
3'
4'
Distance from End of Hitch Arm
to Attachment Center of Gravity (Feet " X' ")

Figur 9. Vægtgrænse for udstyr

FORSIGTIG
Undgå tilskadekomst! En maskine med
trepunktsophæng, hvorpå et stykke ekstraudstyr er
monteret, kan miste ligevægten, når udstyret løftes.
Kør altid langsommere over ujævne overflader, eller
når De drejer til siden, og har udstyr løftet.
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Distance from End of Hitch Arm
to Attachment Center of Gravity

X'

End of Hitch Arm

Attachment

Attachment's Center
of Gravity

R

Figur 10. Vægtgrænse for udstyr

Fastlåsning af ophænget

Trepunktsophænget kan fastlåses i løftet stilling. Når et
bagmonteret stykke ekstraudstyr er fastlåst i løftet stilling, kan
traktorens indenbords hydrauliske cylinder bruges til at løfte
midtmonteret udstyr uden at fjerne det bagmonterede udstyr.
For eksempel, hvis en traktor med en kultivator monteret skal
bruges til at klippe græs, kan kultivatoren fastlåses i løftet
stilling, så klipperen kan monteres og bruges.

A

Sådan fastlåses trepunktsophænget i løftet stilling:
1. Løft udstyrsløfteren.

B

2. Tag låsepinden ud fra dens opbevaringsstilling (A, figur 11)
og sæt den ind under ophængsarmene i låst-stillingen (B).
3. Fastgør den med en hårnåleclips.

Figur 11. Låsepindens positioner
A. Opbevaringssted for pinden
B. Sådan låses løftegrejet i løftet stilling
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Betjening af traktoren
E

C
B

D

D

E
F

C

C

F
A
A

C

E

A

B

Figur 13. Montering af kæderne
A. Højre svingarm
B. Splitpind og sikkerhedsclips
C. Sekskantskrue, 3/8-16 x 1-1/2” med låsemøtrik
D. Kæder
E. Venstre svingarm

B
B
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C

B
B

Figur 12. Montering af svingarme
A. svingarme
B. Hårnåleclips
C. Splitpinde
D. Øverste ledsamling
E. Sikkerhedsclips
F. Splitpinde

B

E

Montering af ophængsarme

1. Fastgør det øverste løfteled (D, figur 12) til ophænget vha.
en splitpind (F) og en sikkerhedsclips (E).

2. Montér svingarmene (A, figur 12) til ophængssamlingen
vha. splitpinde (C) og hårnåleclips (B). Armenes vinkel skal
vende udad, bort fra midten.

D

R

3. Fastgør svingkæderne (D, figur 13) til bagenden af
svingarmene (A, E) vha. 3/8 x 1-1/2” sekskantskruer (C) og
3/8 låsemøtrikker. Kryds kæderne og fæst dem til forenden
af svingarmene med splitpinde og hårnåleclips (B).

B
C
B

4. Fastgør det justerbare led (E, figur 14) og
løfteledsamlingen (C) vha. splitpinde (B) og hårnåleclips.

A

BEMÆRK: Det justerbare nederste løfteled (E, figur 14) skal
sidde på højre side.

Figur 14. Montering af løfteled
A. Venstre svingarm
B. Splitpind og hårnåleclips
C. Faste løfteled
D. Løftearm
E. Justerbart løfteled
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Betjening af traktoren
ANVENDELSE AF 540 BAGENDE-PTO
(VISSE MODELLER)
A

Eftersyn før start
Gennemgå afsnittet Vedligeholdelse og justeringer i
denne håndbog, og foretag alt påkrævet servicearbejde.

Tilslutning af en drivaksel
1. Kobl PTO fra, slå parkeringsbremsen til, stands motoren og
vent indtil alle roterende dele er standset.
2. Træk tilbage på låseringen (A, figur 15) og skub tilslutningsstykket på PTO-akslen, så langt det kan komme.

Figur 15. Typisk drivaksel
A. Låsering

3. Træk tilbage på drivakslen indtil låseringen klikker på
plads. Se efter, at sammenslutningen er forsvarlig.

A

B

Stat og standsning af PTO’et

R
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1. Stop motoren og fjern nøglen. Slå parkeringsbremsen til.
2. Monter og tilslut det udstyr, der skal bruges. Hvis der
tilsluttes til et stationært stykke udstyr, skal
parkeringsbremsen slås til.
3. Start motoren. Lad motoren varme op i adskillige minutter
før indkobling af PTO’et.
4. Sæt gashåndtaget på FULD gas.
5. Sæt PTO-vælgeren udelukkende i bagstillingen
(A, figur 16), hvis det kun er bagmonteret udstyr som
anvendes. Hvis der både anvendes midtmonteret og
bagmonteret udstyr, placeres vælgerhåndtaget i
midtstillingen (B). Hvis der kun anvendes midt- eller
formonteret udstyr, placeres vælgeren i C-stillingen.
6. Træk OP i PTO-omskifteren for at tilkoble PTO’et.
7. Når De er færdig med arbejdet, skubber De gashåndtaget
til TOMGANG og skubber PTO-omskifteren NED for at
frakoble PTO. Vent indtil alle roterende dele er standset.
8. Nå udstyret frakobles skal motoren først standses, nøglen
tages ud og parkeringsbremsen slås til. Vent indtil alle
roterende dele er standset.

Figur 16. PTO vælgerhåndtag
A. Kun 540 bag-PTO aktivt
B. Midt- og bag-PTO aktive
C. Kun midt-PTO aktivt

Valg af motorhastighed
Når bag-PTO’et kobles til, skal man give FULD gas.
Når bag-PTO’et kobles fra, skal man stille gashåndtaget på
TOMGANG, og vente indtil udstyret kører langsomt.
Imens man bruger udstyret skal der altid gives FULD gas.
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Betjening af traktoren
Anbefalinger for 540 udstyr
GENERELT

BELASTNING VED START OG STANDSNING

Dette bag-PTO blev designet og afprøvet med den 540 rpm
kultivator, som sælges af Simplicity Manufacturing. Der kan
fås mange andre slags 540 ekstraudstyr fra andre fabrikanter.
Det er umuligt for os at afprøve dem alle. Men der er nogle
generelle fornuftskriterier, som kan hjælpe Dem med at
vurdere, hvorvidt noget bestemt udstyr er kompatibelt med
Deres traktor.

Dette PTO kan anvendes med udstyr som anvender direkte
drev, og som udgør relativt beskedne startbelastninger, såsom
kultivatorer og klippere.
Man må IKKE bruge dette PTO sammen med udstyr,
som kræver højt moment ved opstart, såsom flishuggere,
snittemaskiner eller siloblæsere, idet disse udgør for stor
en start- og standsningsbelastning og evt. vil beskadige
PTO-koblingen.

Generelt gælder det, at udstyr som:

Større stykker udstyr, som har deres egen kobling indbygget,
så PTO-huset vil aflastes under opstart og standsning kan
anvendes, såfremt de ikke overstiger 18 HK-begrænsningen.

• får motoren til at gå i stå,
• kræver, at koblingen sættes til og fra under start
• tager mere end tre sekunder til at opnå driftshastighed - er
for svært at håndtere for traktoren.

OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE

PTO-HUSETS HASTIGHEDS- OG KRAFTYDELSE

Alt udstyr som anvendes med dette PTO SKAL have
brudstifter eller -bolte, glidekobling eller en anden anordning,
som kan forhindre beskadigelse af PTO-huset, i tilfælde af at
der forekommer en blokering i udstyret.

Dette bag-PTO-hus er udviklet til at levere 18 HK ved 540 rpm.
Derfor må det kun bruges til udstyr, som kører ved 540 rpm og
højst kræver 18 HK.

R
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Brug af dette PTO-hus til udstyr som kræver mere end
18 HK eller nogen anden hastighed end 540 kan resultere i
forringet effektivitet, kortere levetid for udstyret eller
beskadigelse deraf, og vil ugyldiggøre garantien. Forkert
brug kan også resultere i sikkerhedsmæssige problemer
og medføre tilskadekomst.
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Betjening af traktoren
AFMONTERING OG
MONTERING AF KLIPPER
BEMÆRK: Montering og afmontering af klipperen skal udføres
på en hård, jævn overflade såsom et betongulv.

ADVARSEL
Sæt parkeringsbremsen, frakobl PTO, stands motoren
og fjern tændingsnøglen før klipperen installeres
eller fjernes.

54” klipper

Afmontering af klipper
1. Start motoren.
2. Indstil klippehøjden til den laveste græshøjde.

48” klipper og
60” klipper

3. Løft udstyrsløfteren helt.
4. Stop motoren, og vent til alle roterende dele er standset.
5. På 48”og 60” klippere skal de to pejlehjul drejes fra
klippestilling til glidestilling ved at trykke ned på toppen af
spindelet og dreje hjulet (figur 17). På 54” klippere fjernes
hårnåleclipsen, der trykkes ned på toppen af spindelet, og
pejlehjulet drejes til glidestilling (se figur 17). Sæt
hårnåleclipsen på plads igen.
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Figur 17. Drejning af pejlehjulene

6. Sæt det bagerste venstre glidehjul i glidestilling, hvis
klipperen har et (se figur 18).
7. Start motoren.
8. Sænk udstyrsløfteren helt.

B

A

9. Indstil klippehøjden til den højeste græshøjde.

10. Stop motoren, og vent til alle roterende dele er standset.

C

11. Afhægt de to løftekæder (A, figur 19) fra traktorens
løftearme.

12. Drej startnøglen til KØR-stillingen, og indstil klipperen på
den laveste græshøjde (det er ikke nødvendigt at starte
motoren).
13. Drej startnøglen til SLUKKET.

Figur 18. Bagerste glidehjul – 60” klippere
A. Splitpind
B. Hårnåleclips
C. Glidehjulsarm

R

14. Træk stikket ud fra den elektriske kontakt og sæt
beskyttelseshætten i traktorens elektriske kontakt igen. Se
figur 20.
15. Fjern den lange fastgørelsespind (B, figur 21) og
sikkerhedsclipsen, som holder ophænget (A) fastgjort til
klipperen.
16. Fjern de to små pinde (C, figur 21), som holder ophænget
(A) fastgjort til traktoren.

A

17. Løsn ophænget (A, figur 21) fra klipperen.
18. Frakobl drivakslen (B, figur 19) fra traktoren ved at trække
tilbage på låseringen (A, figur 22) og trække akslen ud fra
PTO’et.
19. Træk klipperen ud fra under traktoren.

B

Figur 19. Justering af klipperløftekæder.
A. Løftekæde
B. PTO-aksel
22

Betjening af traktoren
Montering af klipper
1. Skub klipperen under traktoren.
2. Tilslut det elektriske stik (figur 20).
3. Start motoren.
4. Indstil klippehøjden til maksimum.
5. Sænk udstyrsløfteren helt.
6. Stop motoren, og vent til alle roterende dele er standset.
7. Forvis Dem om, at klipperens løftekæder (A, figur 19) er
direkte under løftearmene. Hægt de to klipperløftekæder på
traktorens løftearme på begge sider af traktoren (figur 19).

BEMÆRK: Brug det 8. led for højere løftekapacitet, brug det 9.
led for bedre klipning af lave pletter på ujævn grund.

Figur 20. Klipperens elektriske tilslutning

8. Drej startnøglen til KØR-stillingen, og indstil klipperen på
den laveste græshøjde (det er ikke nødvendigt at
starte motoren).

D

9. Drej startnøglen til SLUKKET.
10. Fastgør ophænget (A, figur 21) til klipperen vha. den lange
fastgørelsespind (B).

12. Start motoren.
13. Løft udstyrsløfteren helt.
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11. Fastgør ophænget til traktoren vha. de to korte pinde
(C, figur 21) og sikkerhedsclips.

14. Stop motoren, og vent til alle roterende dele er standset.

15. Drej de to pejlehjul fra glidestilling til klippestilling ved at
trykke ned på toppen af spindelet og dreje hjulet (figur 17).
Flyt det venstre bagerst glidehjul (figur 18) til klippestilling,
hvis der er et.
16. Træk tilbage på drivakslens låsering (A, figur 22) og skub
drivakslen helt på traktorens PTO-aksel (B, figur 19).

A

17. Slip låseringen og træk tilbage på akslen indtil låseringen
klikker på plads på drivakslen.

C

R

Figur 21. Forreste ophæng og pinde
A. Ophæng
B. Lange fastgørelsespind
C. Korte fastgørelsespinde
D. Drivaksel

A

Figur 22. Klipperens drivaksel
A. Låsering
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Betjening af traktoren
BRUG AF PÅHÆNGSVOGN
A

Den maksimale vægt for en påhængsvogn anvendt med
traktoren er 363 kg. Fastgør påhængsvognen med en
passende splitpind (A, figur 23) og en clips (B).
Hvis man trækker for stort et læs, kan det medføre tab af
traktion og tab af kontrol på skråninger. Man skal mindske
vægten af læsset, når man arbejder på en skråning. Den
overflade, man kører på har stor indflydelse på traktion og
stabilitet. Våde og glatte overflader mindsker både traktionen
og kontrol over standsning og sving væsentligt. Undersøg
kørselsoverfladernes beskaffenhed og tilstand godt før kørsel
med traktor og påhængsvogn, og kør aldrig på skråninger der
overstiger 10 °. Se KØRSEL PÅ SKRÅNINGER og
BUGSERET UDSTYR i sikkerhedsafsnittet for denne
instruktionshåndbog for yderligere sikkerhedsoplysninger.

B

800 Lb
s.
(363kg
)

3'4"
(1m)

OPBEVARING

10˚
20' (6m)

Figur 23. Anbefalet maksimal vægt for påhængsvogn
A. Splitpind
B. Clips
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ADVARSEL
Traktoren må aldrig opbevares (med brændstof) i en
indelukket, dårligt ventileret bygning. Brændstofdampe
kan drive hen til antændelseskilder (som f.eks. varmefyr
eller varmtvandsbeholdere) og kan forårsage eksplosion.
Brændstofdampe er også giftige for både mennesker
og dyr.

Før traktoren sættes til opbevaring ved enden af sæsonen, skal
De læse Vedligeholdelses- og opbevaringsanvisninger i afsnittet Sikkerhedsregler, og så gøre følgende:

12 V Kraftstikdåse (udvalgte modeller)

• Slå PTO fra, slå parkeringsbremsen til og tag nøglen ud.

FORSIGTIG

• Udfør det vedligeholdelses- og opbevaringsarbejde, som er
anført i motorhåndbogen. Dette inkluderer aftømning af
brændstofsystemet eller tilsætning af brændstofstabilisator.
(En traktor med brændstof må ikke opbevares i en
indelukket bygning – se advarsel).

R

Undgå tilskadekomst. Sikker betjening kræver din
fulde opmærksomhed. Undlad at bære en radio
eller hovedtelefoner for at lytte til musik, mens du
betjener maskinen.

• Batteriets levetid kan forlænges, hvis det tages ud,
opbevares på et tørt, køligt sted og oplades ca. en gang
om måneden. Hvis batteriet efterlades i traktoren, skal det
negative kabel frakobles.

Tilbehørsstikdåsen på 12 volt sidder i venstre sidekapsel.
Den kan bruges til strøm til små elektroniske anordninger.
Tilbehørets mærkestrøm må være højst 14 A.

Før traktoren startes efter opbevaring:
• Efterse alle væskers niveauer. Gennemgå
alle vedligeholdelsespunkter.

Bemærk: Hvis man kører 12 volts tilbehør, især hvis
maskinen går i tomgang, kan det få batteriet til at aflades.
Når man ikke anvender tilbehørsstikket, skal det dækkes
med gummiproppen for at forhindre fugtighed i at trænge
ind og forårsage kortslutning. Hvis der kommer vand i
proppen, kan det forårsage kortslutning.

• Udfør alle anbefalede eftersyn og øvrigt arbejde som det
anbefales i motorhåndbogen.
• Lad motoren varme op i adskillige minutter før brug.
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Almindelig
Vedligeholdelse
VEDLIGEHOLDELSESPLAN
Den følgende plan skal følges som led i normal vedligeholdelse af Deres traktor og klipper.

PUNKTER VEDRØRENDE
SIKKERHED

Før
Efter
Efter
hver brug hver 5
hver 25
driftstimer driftstimer

Efter
hver 100
driftstimer

Efter
Forår
hver 250
og efterår
driftstimer

Efterse sikkerhedsblokeringssystemet

•

Efterse traktorens bremser

•
•

Aprøv klippeknivenes standsningstid

•

TRAKTORENS VEDLIGEHOLDELSE
•

Efterse traktor og klipper for løse dele

•

•

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Gør motorrummet rent for fremmedmateriale

•

Gør motorens oliekøleribber rene (luftkølet)**
Gør køleren ren (vandkølet)**

•

•

•
•

Gør transmissionsoliekøleren ren
Efterse transmissionsolieniveau

Skift transmissionsolie og -filter ***

•

Efterse fortransakslens olieniveau
(kun 4-hjulstrækkere)

Efterse klipperens gearkasseolieniveau
Efterse dæktrykket
Gør batteri og kabler rene
Smør traktor og klipper **

•
•

•

•

•

•

R

Gør klipperen ren og efterse/udskift klipperknive **

MOTORENS VEDLIGEHOLDELSE
Efterse motorolieniveau

Efterse/rengør kølefinner (luftkølet) *

•
•

•
•

Efterse motorkølevæskens niveau (vandkølet) *
Udskift motorkølevæske (vandkølet) *
Efterse/udskift luftfilter *
Skift motorolie og -filter *
Efterse tændrør (benzindrevne modeller) *

•

Efterse/udskift benzinfilter (benzindrevne modeller)*

•

Aftap brændstofudskiller (dieselmodeller) *

* Se motorhåndbogen. Skift den oprindelige motorolie efter indkøringsperioden.
** Oftere når det er meget varmt (over 30 ° C) vejr eller under støvede arbejdsforhold.
*** Udfør servicearbejde efter de første 50 timers drift, dernæst efter hver 250 timers drift.
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Almindelig Vedligeholdelse
VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOREN GENERELT

A

B

Der henvises til motorhåndbogen for alle
vedligeholdelsesprocedurer og anbefalinger.

G

RENGØRING AF MOTORRUMMET
FOR FREMMEDMATERIALE
Serviceinterval: Hver 25 timer eller efter behov Stands
motoren og lad den køle af. Fjern alt fremmedmateriale fra
motorrummet. Se efter, at alle kølefinner, kølere, netskærme
og området omkring udstødningssystemet er rene.

ADVARSEL

C
E

D

Hold maskinen ren for græs, blade og andet ophobet
fremmedmateriale. Brændbart materiale kan antændes
af en varm motors dele og forårsage alvorlig
tilskadekomst eller materiel skade.

F

Figur 24. Motor – Kohler-modeller
A. Luftfilter
B. Oliemålepind
C. Transmissionsoliekøler
D. Oliekøler
E. Brændstoffilter
F. Oliefilter
G. Olieaftapningsrør
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RENGØRING AF MOTOROLIEKØLER
ELLER KØLER
Serviceinterval: Hver 25 timer eller efter behov
Gør oliekøleren, køleren eller kølerskærmen ren med
komprimeret luft, både regelmæssigt og efter behov,
hvis de er snavsede. Motoroliekøleren (D, figur 24)
findes på venstre side af luftkølede motorer. Køleren er
placeret ved bagenden af motorrummet på vandkølede
modeller. Vandkølede modeller har også udtagelige
køler-netskærme (F, figur 25; D, figur 26). På
Kawasakimodeller får man adgang til denne netskærm
(D, figur 26) ved at fjerne hårnåleclipsene (J), som
holder transmissionsoliekøleren (C) på plads. Alle
kølesystemets komponenter skal gøres rene.

B

C

D

A

E

R

RENGØRING AF TRANSMISSIONSOLIEKØLEREN

Serviceinterval: Hver 25 timer eller efter behov.
Transmissionsoliekøleren (C, figur 24, 25 og 26) er placeret
bagved motoren og skal gøres ren med komprimeret luft med
regelmæssige mellemrum, eller når den er snavset til.

EFTERSYN AF
MOTORKØLEVÆSKENIVEAU – KUN
PÅ VANDKØLEDE MODELLER

J

K

I

H

G

F

Figur 25. Motor – dieselmodeller
A. Kølevæskereservoir
B. Motoroliepåfyldningsstuds
C. Transmissionsoliekøler
D. Køler - påfyldningsstuds
E. Vandudskiller
F. Køler-netskærm
G. Radiatoraftapningsstuds
H. Oliefilter
I. Oliemålepind
J. Luftfilter
K. Olieaftapningsprop (undersiden af motoren)

Serviceinterval: Hver 25 timer eller efter behov
Motorens kølevæskeniveau og væskens kvalitet skal efterses
før hver brug, når motoren er kold og slukket.
1. Efterse kølevæskeniveauet i overløbsreservoiret (A, figur
25 og I, figur 26). Kølevæsken skal være mellem "H”- og
”L”-mærkerne på tanken.
2. Kvis kølevæskeniveauet er under “L”-mærket på overløbsreservoiret, tilsættes kølevæske, idet man standser
motoren, tillader motoren at køle af, tager reservoirdækslet
af og påfylder kølevæske. Den rette kølevæskeblanding er
halvt ethylenglykol og halvt destilleret vand.
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Almindelig Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF
MOTORKØLEVÆSKENIVEAU – KUN
PÅ VANDKØLEDE MODELLER

C
D

Se motorhåndbogen for anbefalinger vedrørende køletilsætningsvæske og skifteintervaller. Se figur 25 og 26 for aftapningsproppens placering.

ADVARSEL
Benzin er meget brandfarligt og skal håndteres med
omtanke. Fyld aldrig tanken mens motoren stadig er
varm efter nylig kørsel. Tillad aldrig åben ild, rygning
eller tændstikker i området. Undgå overfyldning og
visk spildt benzin op.
Fjern ikke benzinfilteret, mens motoren er varm, idet
spildt benzin kan antændes. Spred IKKE
benzinslangeklemmerne mere end nødvendigt. Vær
sikker på, at klemmerne holder slangerne godt fast på
filteret efter installation.
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J

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFITER - BENZINMODELLER

Serviceinterval: Hver 100 timer eller efter behov
Modeller med Kohler-motorer, se E, figur 24. modeller med
Kawasaki-motorer, se F, figur 26. Hvis filteret er snavset eller
tilstoppes udskiftes det som følger:

B

A

I

1. Frakobl det negative batterikabel.

C

2. Placer en beholder nedenunder filteret til at opsamle
spildt benzin.

3. Spred slangeklemmerne vha en tang og skub dem bort fra
brændstoffilteret.
4. Fjern slangerne fra filteret.

D

5. Montér nyt filter i brændstoflinien, vendt den rigtige vej mht.
gennemstrømningsretning.

R

6. Sæt slangeklemmerne på plads igen.
7. Tilslut det negative batterikabel igen.

F

E

G

Figur 26. Motor – Kawasaki-modeller
A. Luftfilter
B. Køler - påfyldningsstuds
C. Transmissionsoliekøler
D. Køler-netskærm
E. Kølesystemets aftapningsstuds
F. Brændstoffilter
G. Oliefilter
H. Olieaftapningsprop (venstre underside af
motoren)
I. Kølevæskereservoir
J. Hårnåleclips
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Almindelig Vedligeholdelse
AFTAPNING AF BRÆNDSTOFUDSKILLER - DIESELMODELLER

A

B

Serviceinterval: Hver sæson eller efter behov
Brændstoffiltersamlingen har en indbygget vandudskiller, som
bør aftappes, når indikatorlyset på instrumentbrættet tændes
eller en gang hver sæson. Udskift brændstoffilteret efter hver
800 timers drift eller efter behov.
Sådan aftappes brændstoffilteret:
1. Stands motoren, slå parkeringsbremsen til, fjern
startnøglen og vent indtil alle roterende dele er standset.
2. Lad motoren og det omgivende område afkøles
til stuetemperatur.
3. Placer en beholder under brændstoffilterrøret og drej
filtersamlingens sokkel (E, figur 25) ca. én omgang.
4. Lad filteret tømmes indtil alt vand og affald er udtømt.

C

5. Drej filterets sokkel tilbage for at lukke
brændstoffilterventilen, når filteret er tømt.
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Figur 27. Motor – Kawasaki-modeller
A. Oliemålepind
B. Motoroliepåfyldningsstuds
C. Olieaftapningsprop (undersiden af motoren)

R

EFTERSYN AF
TRANSMISSIONSOLIENIVEAU

A

Lad aldrig snavs, vand eller andet
fremmedmateriale komme i ekspansionskammeret
eller transmissionen. Selv en lille smule snavs kan
beskadige transmissionen
Serviceinterval: Efter hver 25 driftstimer
Olietype: Type F Automatisk transmissionsvæske
1. Gør området omkring transmissionens målepind rent
(A, figur 28).
2. Tag målepinden (A) ud fra transmissionen og visk den ren.
3. Sæt målepinden i transmissionen igen uden at skrue den
til. Tag den ud igen og aflæs olieniveauet. Olieniveauet
skal være på linie med den øverste ende af det skraverede
område, når transmissionen er kold.

Figur 28. Eftersyn af transmissionsvæske
A. Målepind
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Almindelig Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF TRANSMISSIONSOLIE OG -FILTER
Lad aldrig snavs, vand eller andet
fremmedmateriale komme i ekspansionskammeret
eller transmissionen. Selv en lille smule snavs kan
beskadige transmissionen
Serviceinterval: Efter de første 50 timers drift, derefter hver
250 timer.
Olietype: Type F automatisk transmissionsvæske
Oliekapacitet: 2-hjulstræk: 7-8 l. 4-hjulstræk: 7,3-8,3 l. 4hjulstræk med 540 PTO: 8,5-9,5 l.
Oliefilter reservedelsnummer: 1726194
Transmissionsvæsken og filteret skal udskiftes som anført
ovenfor, samt når der udføres reparationsarbejde, eller hvis
væsken er blevet misfarvet som følge af overophedning eller
kontaminering.

A

B

Figur 29. Transmission
A. Transmissionsfilter
B. 17 mm aftapningsprop
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Transmissionsfilteret skal udskiftes når væsken udskiftes.
Forvis Dem om at området omkring filtersokkelen er absolut
rent, før De fjerner det gamle filter.
1. Aftap det hydrostatiske system ved først at fjerne den
17 mm aptapningsprop (B, figur 29).

2. Gør sokkelen ren og udskift filteret (A, figur 29) vha en
hensigtsmæssig filtertang. Sæt aftapningsproppen i igen.
3. Fyld type F transmissionsvæske på gennem
oliepåfyldningsstudsen (se figur 28).

4. Kør traktoren i adskillige minutter, indtil transmissionen er
varm, og efterse så transmissionsvæskeniveauet vha.
målepinden (A, figur 28).

EFTERSYN AF KLIPPERENS
GEARKASSEOLIE
Serviceinterval: Efter hver 25 driftstimer

A

R

Olietype: 80W-90 gearolie

1. Gør området omkring forakslens målepind rent (A, figur 30).
2. Tag målepinden ud og visk den ren.

3. Sæt målepinden i igen uden at skrue den til. Tag den ud
igen og aflæs olieniveauet. Olieniveauet bør være på linie
med den øverste kant af det skraverede område.

SERVICEBEMÆRKNINGER: Akselolien skal ikke udskiftes,
medmindre den er blevet kontamineret. Olien udskiftes ved
først at aftappe det centrale akselhulrum og de to lavere
spindelhulrum ved at fjerne aftapningspropperne. Når akslen er
blevet helt tøm, er det nødvendigt at fylde de lavere
spindelhulrum både gennem deres respektive
aftapningsprophuller og hullet for det centrale hulrum. Efter en
indledende påfyldning kan olieniveauet i alle tre hulrum
efterprøves med målepinden (A), eftersom olie vil flyde fra det
centrale hulrum til de lavereliggende.

Figur 30. Forakselolie
A. Målepind
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Almindelig Vedligeholdelse
EFTERSYN AF KLIPPERENS
GEARKASSEOLIE
Serviceinterval: Hvert forår og efterår
Sådan efterses klipperens gearkasseolie:

A

1. Fjern propperne fra toppen og siden af gearkassen (se
figur 31).
2. Placer en klud under sideåbningen for at undgå at olien
spildes på remme og remskiver. Fyld SAE 85W-90 olie
gennem hullet ovenpå, indtil der kommer olie ud af
sidehullet.
3. Sæt propperne i igen og visk evt. spildt olie op.
B

Figur 31. Gearkassens påfyldningsåbninger
A. Øverste prop
B. Sideprop

EFTERSYN AF
SIKKERHEDSBLOKERINGSSYSTEMET
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Serviceinterval: Hvert forår og efterår
Efterse funktionen af sikkerhedsblokeringssystemet vha. den
testprocedure, som findes på side 7 i denne vejledning. Hvis
traktoren ikke består disse prøver, skal De henvende Dem til
forhandleren.

KNIVBREMSEEFTERSYN

R

Serviceinterval: Hver 100 timer eller forår og efterår
Klipperen skal standse helt indenfor 5 sekunder efter at
PTO-koblingen er blevet slået fra.
1. Med traktoren i neutral skal PTO kobles fra og føreren skal
sidde i sædet og starte motoren. Forvis Dem om, at der
ikke er nogen umiddelbart omkringstående.
2. Kobl PTO til og vent i adskillige sekunder. Kobl PTO ud og
tag tid på, hvor længe klipperen er om at standse.
3. Hvis klipperen ikke standser indenfor 5 sekunder, skal De
henvende Dem til Deres forhandler.
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Almindelig Vedligeholdelse
EFTERSYN AF DÆKTRYKKET
Serviceinterval: Efter hver 25 driftstimer
Dæktrykket skal efterses regelmæssigt og holdes indefor de
rammer, som er angivet i skemaet. Bemærk at disse tryk kan
variere en smule fra det ”maksimale tryk”, som angives på
siden af dækkene. Det angivne tryk giver den rette traktion,
forbedrer klippekvaliteten og forlænger dækkets levetid.

Størrelse

Slidbanetype psi

bar

26 x 12-12

Græs

12-15

,83-1,03

18 x 8.5-8

Græs

20-22

1,38-1,52

26 x 12-12

Mark

10-12

0,69-0,83

18 x 8.5-10

Mark

20-22

1,38-1,52

Figur 32. Dæktryk

BATTERIVEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL
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A

B

C

Når man fjerner eller installerer batterikabler skal det
negative kabel tages af FØRST og sættes på SIDST igen.
Hvis det ikke gøres i denne rækkefølge, kan den positive
terminal nemt blive kortsluttet til chassiset af et
stykke værktøj.

D

Rengøring af batteri og kabler

Serviceinterval: Efter hver 100 driftstimer

1. Kobl batterikablerne fra batteriet, det negative kabel først
(C, figurer 33 og 34).
2. Fjern batteriets holdebøjle (B) og batteriet. På
dieselmodeller er batteriets holdebøjle fæstnet til
chassisskinnen med to bolte (D, figur 33).

Figur 33. Batteri – dieselmodeller
A. Positivt kabel med hætte
B. Batteriholdebøjle
C. Negativt kabel
D. Batteriholdebøjlens bolte (begge sider)

R

3. Gør batterirummet rent med en opløsning af bagesoda
og vand.
4. Gør batteriterminalerne og kabelenderne rene med en
stålbørste og terminalrenser indtil de skinner.

5. Sæt batteriet tilbage i batterirummet og sæt dets holdebøjle
på plads igen (B).

B

C

6. Sæt batterikablerne på igen, det positive kabel først (A).
7. Påfør vaselin eller et andet ikke-ledende smøremiddel på
batteriterminalerne.

Figur 34. Batteri – benzinmodeller
A. Positivt kabel med hætte
B. Batteriholdebøjle
C. Negativt kabel
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Almindelig Vedligeholdelse
SMØRING
Serviceinterval: Efter hver 25 driftstimer

Efter hver 25 driftstimer

Smør traktoren på de steder, der er anvist i figur 35-41, såvel
som på de smøresteder, der er beskrevet i listen. Generelt skal
alle bevægelige metaldele smøres, hvor de kommer i kontakt
med andre dele. Hold olie og smørefedt ude af remme og
remskiver. Visk alle overflader rene før og efter smøring.
Smørefedt:
• styreforbindelser
• fodpedaler
• klipperledforbindelser
• transmissionsstrammerullens drejebeslag
• bagakslens kontaktflader (fjern hjulfælgene)
• forakslen skal smøres, hvor den rører chassiset
• alle drivakslers kardanled
• klipperdrivremmenes strammerulledrejebeslag

FOR(ENDE)

Hver 100 timer
eller årligt

Brug smørenipler, hvor de forefindes. Vi anbefaler
lithiumsmørefedt til automobilbrug til traktoren.

Figur 36. Motorens drivaksel

Olie:
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• kontrolledforbindelser
• sædejusteringsmekanismen
• bremseledforbindelser
• klippehøjdejusteringens ledforbindelser
• manuel udstyrsløfter

R

Figur 37. Forakslens drivaksel

Figur 38. Knivakslens smørepunkter

Figur 35. Smøring af traktoren
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Almindelig Vedligeholdelse
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Den elektriske løftestangs smørenippel
skal smøres med fedt en gang om året.

Smøreniplen på klipperens strammerullearm
skal smøres en gang om året
48" klipper
60" klipper
54" klipper

R

Figur 39. Smøring af klipperen

Efter hver 10 driftstimer

Figur 40. Knivakselsmøring

Figur 41. Klipperens drivaksel
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Almindelig Vedligeholdelse
SERVICE AF KLIPPERKNIVENE

ADVARSEL
For Deres egen sikkerheds skyld bør De ikke håndtere
de skarpe knive med de bare hænder. Skødesløs eller
forkert omgang med knivene kan forårsage alvorlig
tilskadekomst.
1. Fjern klipperen fra traktoren. Se afsnittet Montering og
afmontering af klipperen.
2. Knivene skal være skarpe og uden skår og hak. Hvis de
kke er, skal de slibes som beskrevet i det følgende.
3. Knivene tages af så de kan slibes, idet de holdes med en
træklods mens sekskantskruen, der holder dem, fjernes
(figur 42).

LOOSEN
LØSN

4. Brug en fil til at slibe knivene til de er godt skarpe. Fjern
alle skår og hak i knivenes æg. Hvis en kniv er alvorligt
beskadiget skal den udskiftes.

Figur 42. Aftagning af knivene

5. Balancer kniven med hullet på et søm smurt med en dråbe
olie som vist i figur 43. En velbalanceret kniv skal forholde
sig vandret.
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Arbejdsbord

6. Monter knivene igen med ombukkene vendt op mod
klippeaggregatets bund som vist i figur 44. Fastgør dem
med en sekskantskrue (D, figur 44), fjederskive (C) og en
notskive (B). Pas på, at notskiven er stillet på linie med
akslens noter. Brug en træblok for at forhindre knivene
i at rotere og spænd sekskantskruerne til 45-55 ft.lbs
(61-75 Nm).

ADVARSEL

Søm

Figur 43. Balancering af knivene

R

For Deres personlige sikkerheds skyld skal de
sekskantskruer, som holder knivene, alle monteres
med en sekskantskive og en fjederskive, og så
spændes forsvarligt til. Spænd knivenes
sekskantskruer til 45-55 ft.lbs. (61-75 Nm).

B

C

D
A

TIGHTEN
STRAM

Figur 44. Montering af knivene
A. Træklods
B. Notskive
C. Fjederskive
D. Sekskantskrue
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Almindelig Vedligeholdelse

R
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VEDLIGEHOLDELSESPROTOKOL
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Fejlfinding,
justeringer og service
FEJLFINDING

ADVARSEL

Selvom normal omsorg og almindelig vedligeholdelse
forlænger udstyrets levetid, vil langvarig eller konstant brug
med tiden kræve, at der udføres service, så udstyret fortsat kan
fungere korrekt.

For at undgå alvorlig tilskadekomst må
vedligeholdelsesarbejde på traktoren og klipperen
kun foretages, når motoren er stoppet og
parkeringsbremsen er slået til.

Fejlfindingsvejledningen nedenfor opregner de mest
almindelige problemer, deres årsager og udbedringer.

Fjern altid startnøglen, kobl tændrørskablet fra og gør
det fast i forsvarlig afstand fra tændrøret, før De
foretager vedligeholdelsesarbejde, for at undgå
utilsigtet start af motoren.

Se oplysningerne på de følgende sider for at få vejledning i,
hvordan de fleste mindre justeringer og servicearbejder kan
udføres af Dem selv. Hvis De foretrækker det, kan alt dette
servicearbejde udføres for Dem af den lokale forhandler.

PROBLEM
Motoren kan ikke tørnes
eller startes.
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FEJLFINDING PÅ TRAKTOREN
ÅRSAG

AFHJÆLPNING

1.
2.

Træd pedalen helt ned.
Sæt PTO-omskifteren i slukket stilling (OFF).

3.
4.

Bremsepedalen er ikke trådt helt i bund.
PTO-omskifteren (elektrisk kobling)
står i tilkoblet stilling (ON).
Cruise-control er sat til.
Tør for brændstof.

5.
6.

Motoren druknet.
Kredsløbsafbryderen er udløst.

7.
8.
9.

Batteriterminalerne skal gøres rene.
Batteriet er afladet eller dødt.
Løse eller knækkede ledninger.

R

10. Solenoide eller startmotor defekt.
11. Sikkerhedsblokeringen er defekt.
12. Tændingsrør er udbrændt, tilsodet
eller har forkert gnistgab.
13. Vand i brændstoffet.
14. Benzinen er for gammel.

Motoren har svært ved at starte
eller løber dårligt.
Motoren banker.
Overforbrug af olie.

1.
2.
1.
2.
1.
2.

Motorens udstødning er sort.
Motoren går, men traktoren
vil ikke køre.

3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Benzinblandingen er for fed.
Tændingsrør er udbrændt, tilsodet
eller har forkert gnistgab.
Lavt motorolieniveau.
De anvender den forkerte type olie.
Motorens arbejdstemperatur
er for høj
De anvender den forkerte
vægttype olie.
For meget olie i krumtaphuset.
Luftfilteret er snavset.
Chokeren er lukket.
Ingen af kørehastighedspedalerne
er trådt ned.
Transmissionsudløseren er
stillet på ”skub”.
Drivremmen er gået itu.
Drivremmen glider.
Parkeringsbremsen er slået til.
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Sæt håndtaget i neutral stilling.
Hvis motoren er varm, så lad den køle af, før
De fylder brændstof på.
Nulstil chokeren.
Vent et minut på automatisk nulstilling. Udskift, om
nødvendigt.
Se afsnittet Batterivedligeholdelse.
Oplad eller udskift batteriet.
Efterse ledningsføringen og udskift knækkede og
beskadigede ledninger. Fastgør all løse forbindelser.
Henvend Dem til forhandleren.
Henvend Dem til forhandleren.
Gør det rent og indstil gabet eller udskift det.
Se motorhåndbogen.
Aftap brændstoffet og fyld friskt brændstof på.
Udskift brændstoffilteret.
Aftap brændstoffet og fyld friskt brændstof på. Udskift
brændstoffilteret.
Gør luftfilteret rent. Efterse chokerens justering.
Gør det rent og indstil gabet eller udskift det.
Se motorhåndbogen.
Efterse oliestanden. Påfyld olie, som det er nødvendigt.
Se motorhåndbogen.
Rengør : køleribber, ventilatorgitter, køler, oliekøler,
og kølernetskærmen.
Se motorhåndbogen.
Aftap overflødig olie.
Udskift luftfilteret. Se motorhåndbogen.
Chokeren er lukket.
Træd ned i en pedal.
Sæt det i kørestilling.
Se afsnittet om Drivremsudskiftning.
Se årsager og afhjælpninger nedenfor.
Slå parkeringsbremsen fra.

Fejlfinding, justeringer og service
Fejlfinding på traktoren, fortsat
Bremsen vil ikke holde.

1.
2.
1.

Traktoren er svær at styre eller
manøvrerer dårligt.

2.

Bremserne er ikke justeret korrekt.
Interne bremsedele er slidte.
Det hydrauliske systems filter
er tilstoppet.
Forkert dæktryk.

Se bremsejustering.
Henvend Dem til forhandleren.
Udskift filteret.
Efterse og korriger.

FEJLFINDING PÅ KLIPPEREN
PROBLEM

ÅRSAG

AFHJÆLPNING

Klipperen kan ikke løftes.

1.

Sæt fast eller reparer.

Klipperen laver et ujævnt skår.

2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motoren staller nemt, når klipperen
er slået til.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Klipperen vibrerer for meget.

7.
1.
2.

Klipperens drivremme glider
eller trækker ikke.

Klipperens drivrem glider, fordi den
er slidt eller er fedtet til i olie.
Efterse PTO justeringen
(elektrisk kobling).
Knivene er ikke fastspændt rigtigt
på knivakslerne.
Motorhastigheden for lav.
Kørehastigheden for høj.
Klipperen er tilstoppet med græsafklip.
Klippehøjden er sat for lavt.
Udkastkanalen er tilstoppet med
afskåret græs.
Motoren har ikke opnået den
optimale driftstemperatur.
De har startet klipperen i højt græs.
Knivenes bolte sidder løse.
Klippeknive, aksler eller remskiver
er bøjede.
Klipperknivene er ikke balancerede.

Se afsnittet om vedligeholdelse.
Sænk udstyrsløfteren.
Sæt den på fuld gas.
Kør langsommere.
Slib eller udskift knivene.
Se Service af klipperknivene.
Gør remmene rene, eller udskift dem.

4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Se afsnittet om justeringer.

Se Service af klipperknivene.

Sæt den på fuld gas.
Kør langsommere.
Gør klipperen ren.
Klip højt græs ved maks. klippehøjde
under første klipning.
Klip græsset med udkastkanalen vendt mod
det allerede klippede område.
Lad motoren gå i adskillige minutter for at varme op.
Start klipperen på et sted uden højt græs.
Stram til 45-55 ft.lbs. (61-75 Nm)
Efterse og udskift efter behov.

Tag dem af, slib og balancer bladene. Se Service
af klipperknivene.
Klipperen er tilstoppet med græsafklip. Gør klipperen ren.
Bøjede eller ru remskiver.
Reparer eller udskift efter behov.
Forkert rem.
Udskift med den rigtige rem.
For meget fremmedmateriale under
Tag skærmen af og gør klipperen ren.
klipperens skærm.
Strammerulleremskivens fjeder er
Reparer eller udskift efter behov.
gået itu eller monteret forkert.
For meget fremmedmateriale under
Gør klipperen ren.
klipperens skærm.
Klipperens drivrem er sprunget.
Udskift drivremmen.

R

3.

Remmene slides for meget
eller springer.

Skift det hydrauliske systems filter.
Se Klipperjustering.
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Skåret ser groft ud.

Løftegrejet er ikke monteret korrekt,
eller det er beskadiget.
Snavs i de hudrauliske linier.
Klipperens vandrette justering
er forkert.
Traktorens dæk er ikke pumpet
rigtigt eller ensartet op.
Der klippes med klipperen i
løftet stilling.
Motorhastigheden for lav.
Kørehastigheden for høj.
Knivene er sløve.
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Fejlfinding, justeringer og service
SÆDEJUSTERINGER
Sædets glidejustering

A

Sædet kan justeres frem og tilbage. Ved greb i håndtaget
(A, figur 45) kan sædet indstilles efter ønske, og håndtaget
slippes, hvilket fastlåser sædet i den nye position.

BREMSEJUSTERING
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Figur 45. Sædejustering
A. Sædejusteringshåndtag

A

1. Slå PTO fra, stands motoren, bloker hjulene, tag
startnøglen ud og sæt parkeringsbremsen.
2. Fjern klipperen (Se Afmontering af klipper).

3. Find bremsefjederen (A, figur 46). Mål længden af den
sammenpressede fjeder med parkeringsbremsen slået til.
Den sammenpressede bremsefjeders længde skal være
8,9-9,5 cm.

R

8,9-9,5
cm
3.5-3.75"
(8.9-9.5cm)

4. Hvis det er nødvendigt, kan bremsefjederen justeres vha.
låsemøtrikken for at opnå den korrekte sammenpressede
længde.
Hvis dette ikke tager vare på det problem, De har med
bremserne, henvend Dem til forhandleren.

Figur 46. Bremsejustering
A. Bremsefjeder
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Fejlfinding, justeringer og service
UDSKIFTNING AF FORLYGTE
1. Åbn kølerhjælmen.
2. Fjern den forreste varmeskærm.
3. Tag lampefatningen ud fra lygtekransen ved at dreje den
mod uret og trække den ud.
4. Brug en ren klud eller handsker til at fjerne pæren, og
udskift den med en identisk halogenpære. RØR IKKE VED
PÆREN MED DE BARE HÆNDER.
5. Sæt fatningen tilbage i lygtekransen.

Figur 47. Udskiftning af forlygter

UDSKIFTNING AF BAGLYGTER OG
LYSET I INSTRUMENTBRÆTTET
1. Drej fatningen med uret og træk den ud fra baglygten
eller instrumentbrættet.
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2. Tag pæren ud og udskift den med en ny identisk pære.
3. Sæt fatningen tilbage i lygtekransen på baglygten
eller instrumentbrættet.

Figur 48. Udskiftning af baglygter

OPLADNING AF BATTERIET

ADVARSEL

R

Hold åben ild og gnister borte fra batteriet. Gasser fra
batteriet er meget eksplosive. Batteret skal oplades i et
godt ventileret område.

Et dødt batteri eller et, som er for svagt til at starte motoren,
kan godt være forårsaget af en defekt i opladningssystemet
eller andre elektriske komponenter. Hvis der er nogen tvivl om
årsagen til problemet, bør De henvende Dem til forhandleren.
Følg anvisningerne under Rengøring af batteri og kabler i
afsnittet om Almindelig vedligeholdelse, hvis der er grund til at
udskifte batteriet.
For opladning af batteriet følges anvisningerne fra batteriets
fabrikant samt de advarsler, der er inkluderet i denne håndbogs
sikkerhedsafsnit. Batteriet oplades, indtil det er helt opladet
(indtil elektrolyttens vægtfylde er 1,250 eller højere og
elektrolyttemperaturen er mindst 15,5° C). Opladningen må
ikke foretages ved mere end 10 Ampere.
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Fejlfinding, justeringer og service
JUSTERING AF KLIPPEREN

ADVARSEL

FORSIGTIG

Før De udfører eftersyn på klipperen skal De slukke for
PTO og motoren. Vent indtil alle roterende dele er
standset. Fjern startnøglen, frakobl tændingskablet,
og fastgør det borte fra tændrøret.

Klipperens prelskærme MÅ IKKE tages af. Prelskærmene
hjælper til med at undgå, at afklippet græs flyver gennem
luften og stopper køleventilatoreren til.

Justering af rullebeslaget (kun 60” klippere)
Antiskalperingsrullerne (A, figur 49) kan justeres for forskellige
klippehøjder vha. placeringen af rullebeslagene på
prelskærmene (B).
1. Fjern de bolte, låseskiver og møtrikker, som holder
rullebeslaget fast på prelskærmen.
2. Hvis De generelt klipper græsset således, at De mest bruger
den nederste halvdel af klippehøjdeområdet, skal rullebeslaget
placeres i det øverste sæt huller.
3. Brug det nederste sæt huller, hvis De enten mest klipper i
den øverste halvdel af klippehøjdeområdet, eller hvis der
forekommer skalpering ved lavere klippehøjder på grund
af ujævnt terræn.

A

B

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Figur 49. Anti-skalperingsruller
A. Ruller
B. Prelskærme

Justering af indstillingshjul
(kun 54” klippere)

A

B

Klipperens indstillingshjul kan placeres i to stillinger afhængigt
af klippehøjden. Når der anvendes højere klippehøjde, skal
hjulene sættes i den laveste stilling. Når der anvendes lavere
klippehøjde, skal hjulene sættes i den højeste stilling. Sådan
justeres de:
1. Fjern hårnåleclipsen (A, B, figur 50).

2. For den øverste stilling installeres clipsen (A) gennem
spindelen over beslaget (C). For den nederste stilling
skubber man ned på toppen af spindelen og installerer
hårnåleclipsen (B) på undersiden af beslagets top (C).

R

Figur 50. Justering af indstillingshjul
A. Hårnåleclips (øverste stilling)
A. Hårnåleclips (nederste stilling)
C. Indstillingshjulets beslag
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Fejlfinding, justeringer og service
Nivellering af klipperen

ADVARSEL

Hvis skåret er ujævnt, skal klipperen måske nivelleres.

Før De udfører eftersyn på klipperen skal De slukke for
PTO og motoren. Vent indtil alle roterende dele er
standset. Fjern startnøglen, frakobl tændingskablet,
og fastgør det borte fra tændrøret.

BEMÆRK: Forskelligt eller forkert dæktryk kan også medføre
ujævn klipning.
NIVELLERING FRA SIDE TIL SIDE
1. Med klipperen installeret parkeres traktoren på et jævnt,
plant underlag som f.eks. et betongulv. Drej hjulene
lige fremefter.
2. Indstil klippehøjden til den højeste klippehøjde.
3. Slå parkeringsbremsem til, sluk for tændingen og tag
startnøglen ud.

B

4. Undersøg om knivene er bøjede, og udskift dem, hvis det
er nødvendigt.
5. Stil knivene således, at de står på tværs af traktorens
kørselsretning.
A
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6. Mål afstanden mellem hver af knivenes yderste spidser og
arbejdsoverfladen. Hvis der er mere end 3 mm forskel
mellem målingerne på de to sider, går man videre til trin 7.
Hvis forskellen er 3 mm eller mindre, går man videre til fortil-bag nivellering.
7. Se figur 51. Løsn den udvendige møtrik (a). Drej så den
excentriske møtrik (B) for at løfte eller sænke venstre side
af klipperen. Gentag på højre side af klipperen. Når
klipperen er vandret holdes den excentriske møtrik fast,
mens den udvendige møtrik spændes til.
FOR-TIL-BAG NIVELLERING

1. Drej knivene, så de vender langs med traktorens
kørselsretning.

Startstilling
Starting
Position

2. Mål afstanden fra overfladen til forenden af de forreste
blade og til bagenden af de bagerste blade. Forenderne
skal være 3-6 mm højere end bagenderne. Hvis ikke, går
man videre med trin 3.

Maks.
1/4Turn
Max 1/4
omdrejning
for at
to Lower Side
sænke siden af
of Mower
klipperen

Maks.1/4
1/4Turn
Max
omdrejning
for at
to
Raise Side
løfte siden af
of
Mower
klipperen

Figur 51. Tværgående nivellering af klipperen
A. Udvendig møtrik
B. Excentrisk møtrik

3. Løsn den udvendige låsemøtrik (A) på armsamlingen (se
figur 52). Juster låsemøtrikken på armen indtil klipperen er
vandret eller forenden er 3-6 mm højere.

R

A

Figur 52. For-til-bag nivellering
A. Låsemøtrik
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Fejlfinding, justeringer og service
PLACERINGEN AF REMMENE SET OVENFRA

For at undgå beskadigelse af remmene MÅ DE
IKKE VRISTES OVER REMSKIVERNE.

Udvendig
remskive
Outer Pulley
V-strammerulle
V-Idler

V-strammerulle

V-Idler

UDSKIFTNING AF KLIPPERENS REM
Udskiftning af drivrem på 60" klipper
BEMÆRK: Den venstre drivrem kan udskiftes uden at fjerne
den højre rem. For at udskifte den højre rem er det også
nødvendigt at fjerne den venstre. Anvisningerne nedenfor
dækker aftagning af begge remme.

Udvendig
Outer
remskive
Pulley
V-strammerulle
V-Idler

V-rem
V-Belt(øverste)

(Upper)
Centerremskive

1. Fjern klipperen.Se Afmontering af klipperen.

Center Pulley
FORENDE

2. Fjern de skruer som fastholder begge remafskærmninger,
og fjern disse.
3. Vha. en fjedertrækker eller et lille stykke tov bundet i ring
udløses begge strammerullefjedre (B, Figur 54).

Double V-Belt
(Lower)

Dobbelt V-rem (nederste)

Figur 53. 60” klipper – placeringen af klipperens
remme

4. Fjern den venstre drivrem (E) fra akselremskiverne (A).
Bøj remmen og lirk den imellem gearkassen og
klipperens kappe.

A

C

A

B
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B

5. Fjern den højre drivrem (D) fra akselremskiverne (A).
Bøj remmen og lirk den imellem gearkassen og
klipperens kappe.

6. Efterse alle remskiver for slid og beskadigelse af lejerne.

7. Smør strammerullens drejebeslag med lithiumsmørefedt til
generel brug og efterse for fri bevægelighed.
8. Installer den nye højre drivrem som vist i diagrammet på
figur 53.

9. Installer den nye venstre drivrem som vist i diagrammet på
figur 53.

D

10. Installer begge strammerullefjedre (B).

C

C

A

11. Installer begge remafskærmninger.

R

12. Monter klipperen på traktoren og kør den i 5 minutter uden
belastning for at køre de nye remme til.

Figur 54. 60” klipper med kappen fjernet
A. Akselremskiver
B. Strammerullefjedre
C. Strammerulleremskiver
D. Højre drivrem
E. Venstre drivrem
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Fejlfinding, justeringer og service
Udskiftning af drivrem på 54" klipper

PLACERINGEN AF REMMENE SET OVENFRA

1. Afmonter klipperen. Se afsnittet Montering og afmontering
af klipperen.

Udvendig
Outer
remskive
Pulley

2. Fjern de skruer som fastholder begge remafskærmninger,
og fjern disse.

Drivremskive

Outer
Udvend
Pulley

ig remskive

Drive
Pulley

3. Vha. en fjedertrækker eller et lille stykke tov bundet i ring
udløses strammerullefjederen (B, Figur 56).
4. Fjern den gamle drivrem (D).
5. Efterse alle remskiver for slid og beskadigelse af lejerne.

V Idler
V-strammerulle

6. Smør strammerullens drejebeslag med lithiumsmørefedt til
generel brug og efterse for fri bevægelighed.

Belt
Rem
Double V

dobbelt V

Center

7. Installer den nye drivrem som vist i diagrammet på figur 55.

Centerremskive
Pulley

8. Sæt remafskærmningerne på igen. Forvis Dem om at
markørerne centreres på skruerne.

FORENDE

9. Monter klipperen på traktoren og kør den i 5 minutter uden
belastning for at køre de nye remme til.
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Figur 55. 54” klipper – placeringen af klipperens rem

A

R

B

C

A

Figur 56. 54” klipper med kappen fjernet
A. Akselremskiver
B. Strammerullefjeder
C. V-strammerulleremskive
D. Drivrem
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Fejlfinding, justeringer og service
PLACERINGEN AF REMMENE SET OVENFRA

Bagsidestr
Udvendig
Outer Pulley Back-Side
ammerulle
remskive

B

Udvendig
remskive

Outer Pulley

A

A

B

Idler

FORENDE

V-remV-Belt
(Upper)
(øverste)

V-rem
(nederV-Belt
ste)
(Lower)
V-stramV-Idler
merulle
Center Pulley
Centerremskive

Figur 57. 48”klipper – placeringen af klipperens rem
E

Figur 57. 48”klipper –
placeringen af klipperens rem

C

D

A

BEMÆRK: Den venstre drivrem kan udskiftes uden at fjerne
den højre rem. For at udskifte den højre rem er det også
nødvendigt at fjerne den venstre. Anvisningerne nedenfor
dækker aftagning af begge remme.

Figur 58. 48” klipper med kappen fjernet
A. Akselremskiver
B. Strammerullefjedre
D. Bagsidestrammerulleremskive
D. V-strammerulleremskive
E. Højre drivrem
F. Venstre drivrem
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1. Afmonter klipperen. Se afsnittet Montering og
afmontering af klipperen.
2. Fjern de skruer som fastholder begge
remafskærmninger, og fjern disse.

3. Vha. en fjedertrækker eller et lille stykke tov bundet i
ring udløses begge strammerullefjedre (B, Figur 58).
4. Fjern den venstre drivrem (F) fra akselremskiven.

A

5. Fjern den højre drivrem (E) fra akselremskiverne.

6. Bøj remmen og lirk den imellem gearkassen og
klipperens kappe. Hvis remmen ikke vil gå igennem,
kan man løsne de seks skruer, som holder
gearkassen fastgjort (A, figur 59) for at tillade
remmen passage mellem gearkassen og
klipperens kappe.

R

7. Efterse alle remskiver for slid og beskadigelse
af lejerne.

8. Smør strammerullens drejebeslag med
lithiumsmørefedt til generel brug og efterse for
fri bevægelighed.
9. Installer den nye højre drivrem som vist i diagrammet
på figur 57.

A

10. Installer den nye venstre drivrem som vist i
diagrammet på figur 57.
11. Sæt skruerne i gearkassen igen og stram dem til
(A, figur 59).
12. Installer begge strammerullefjedre (B).
13. Installer begge remafskærmninger.
14. Monter klipperen på traktoren og kør den i 5 minutter
uden belastning for at køre de nye remme til.

Figur 59. Gearkasse, sekskantskruer
A. Gearkasse, sekskantskruer.
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Specifikationer
BEMÆRK: Specifikationerne er korrekte på det tidspunkt, hvor håndbogen er blevet trykt, men kan ændres uden varsel.
* Den faktiske kontinuerlige hestekraft vil sandsynligvis være mindre som følge af driftsbegrænsninger og miljømæssige faktorer.

MOTOR:

CHASSIS:

27 HK* Kohler (luftkølet)

Brændstoftank
Baghjul:
Dækmønster til
plænekørsel
Heavy duty,
dækmønster
til markbrug
Forhjul:
Dækmønster
til plænekørsel
Heavy duty,
dækmønster
til markbrug

Fabrikat
Model
Hestekraft
Slagvolumen
Elektrisk system
Oliekapacitet

Kohler
Command
27 @ 3600 rpm
725 cm3
12 V, 15 A vekselstrømsgenerator,
batteri: 500 koldstartampere
2l

27 HK* Kawasaki

Oliekapacitet

Kawasaki
FD750D
27 @ 3600 rpm
745 cm3
12 V, 20 A vekselstrømsgenerator,
batteri: 500 koldstartampere
2l

Fabrikat
Type

Hydraulisk væske
Capacity

Briggs & Stratton
DM 950 D - Model 582447
27 @ 3600 rpm
952 cm3
12 V, 40 A vekselstrømsgenerator,
batteri: 500 koldstartampere
3l

Tuff Torq / Kanzaki
K92 integreret hydrostatisk pumpe
og transaksel
Type F automatisk transmissionsvæske
2-hjulstræk: 7,6 l. 4-hjulstræk: 7,8
4-hjulstræk-540: 9 l.
Fremad: 0-14 km/t
Bakgear: 0-9 km/t

Kapacitet
@ 3400 rpm
Leveret moment,
kontinuerligt
166 kg-m (1200 ft.lbs)
Leveret kraft
Trækstangsbelastning 504 kg
Maks. vægt
816 kg
på akslen

FORAKSEL (4-HJULSTRÆK):
Fabrikat
Smøring
Kapacitet

Shibaura
80W-90 gearolie
1,5 l

DIMENSIONER:

R

Oliekapacitet

Dækstørrelse: 18x8.5-8
Dæktryk: 1,38-1,52 bar (20-22 psi)
Dækstørrelse: 18x8.5-10
Dæktryk: 1,38-1,52 bar (20-22 psi)

TRANSAKSEL:

27 HK* Briggs & Stratton
Fabrikat
Model
Hestekraft
Slagvolumen
Elektrisk system

Dækstørrelse: 26x12-12
Dæktryk: 0,83-1,03 bar (12-15 psi)
Dækstørrelse: 26x12-12
Inflation Pressure: 10-12 psi (0,69-0,83 bar)
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Fabrikat
Model
Hestekraft
Slagvolumen
Elektrisk system

20,8 l

Største længde
81”
Største bredde
44,75” (2WD), 47,25” (4WD)
Højde
51”
Vægt (ca.)
2-hjulstræk-traktor, Kohler
376 kg
2-hjulstræk-traktor, Kawasaki
399 kg
2-hjulstræk-traktor, B&S diesel
445 kg
4-hjulstræk-traktor, Kohler
445 kg
2-hjulstræk-traktor, Kawasaki
467 kg
4-hjulstræk-traktor, B&S diesel
513 kg
48" klippere
101 kg
54" klippere
104 kg
60" klippere
136 kg
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Reservedele
og tilbehør
RESERVEDELE OG DRIFTSMIDLER

RESERVEDELE

Brug kun producentens autoriserede reservedele eller
tilsvarende reservedele under reparationsarbejde. Forsøg
ikke at foretage reparationer og vedligeholdelse uden at
følge de korrekte procedurer og de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger. Opsøg forhandleren, når De har
behov for hjælp.
Tekniske håndbøger kan downloades fra
www.simplicitymfg.com
www.briggsandstratton.com

Reservedele kan fås fra Deres autoriserede forhandler.

VEDLIGEHOLDELSESMATERIALER
Der kan fås mange vedligeholdelsesmaterialer og reservedele
fra Deres autoriserede forhandler til at hjælpe Dem med Deres
vedligeholdelsesarbejde. Eksempler herpå er:
Motorolie
Maling til opfriskning
Smørepistolsæt
8 oz. fedtpatron

Dækforseglingsmiddel
Affedtningsmiddel/rengøringsmidler
Benzinstabilisator

Rullebøjle
Drejelig bom
Bagvægtsholder
Forendevægtsholder
Treposeopsamler
Turboopsamler
Kultivator

R

Snekasterførerkabine
Snekastertilbehør
Bulldozer/snerydder-blad
Baghjulsvægte
Snekæder
Græsopsamler
Tippevogn
Benzindunke
Frontlæsser
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EKSTRAUDSTYR
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BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, L.L.C. EJER-GARANTIPOLICE

BEGRÆNSET GARANTI
Briggs & Stratton Power Products Group, LLC vil uden betaling reparere og/eller udskifte enhver del/alle dele af udstyret, som
har materialedefekter, fremstillingsdefekter eller begge dele. Briggs & Stratton Corporation vil uden betaling reparere og/eller
udskifte enhver del/alle dele af Briggs and Stratton-motoren* (hvis monteret), som har materialedefekter, fremstillingsdefekter
eller begge dele. Transportomkostninger i forbindelse med et produkt, som indleveres til reparation eller udskiftning under
denne garanti, afholdes af køberen. Denne garanti er gyldig inden for tidsperioderne og underlagt nedenstående betingelser.
Med hensyn til garantiservice finder du den nærmeste autoriserede serviceforhandler i vores forhandleroversigt på
www.BriggsandStratton.com.
Der er ikke nogen anden udtrykkelig garanti. Underforståede garantier, inklusive garantier for salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål, er begrænset til et år fra købsdato eller i den udstrækning loven tillader. I den udstrækning gældende lov
tillader det, er ansvar for tilfældig skade eller følgeskade ikke omfattet.
Visse stater eller lande tillader ikke begrænsninger på, hvor lang tid en underforstået garanti varer, og visse stater eller lande
tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældig skade eller følgeskade, så ovenstående begrænsning og udelukkelse er
måske ikke gældende for dig. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du har muligvis andre rettigheder,
som kan være forskellige fra stat til stat og fra land til land.

GARANTIPERIODE
Privat brug
2 år
2 år
1 år

Erhvervsmæssig brug:
2 år
2 år
1 år
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Element
Udstyr
Motor*
Batteriet

Garantiperioden starter på købsdatoen for den første detailkøber eller erhvervsmæssige slutbruger og fortsætter i den tidsperiode,
som er angivet i tabellen ovenfor. ”Privat brug” betyder brug i personlig beboelsesmæssig husholdning af en detailkunde.
”Erhvervsmæssig brug” betyder al anden form for brug, inklusiv erhvervsmæssige, indkomstdannende eller lejebaserede formål.
Så snart et produkt har været i erhvervsmæssig brug, vil det herefter blive betragtet som værende i erhvervsmæssig brug hvad
angår denne garanti.
Det er ikke nødvendigt at registrere garanti for at opnå garanti på produkter, der bærer Briggs & Stratton-varemærket. Gem
dit købsbevis. Hvis du ikke kan fremvise bevis for den oprindelige købsdato på det tidspunkt, hvor der bliver anmodet om
garantiservice, vil produktets produktionsdato blive brugt som grundlag for garantiens gyldighed.
OM DIN GARANTI

Vi udfører gerne garantireparation og undskylder for den ulejlighed, du har været udsat for. Garantiservice bliver kun ydet af
serviceforhandlere, der er autoriserede af Briggs & Stratton eller BSPPG, LLC.

R

De fleste garantireparationer håndteres rutinemæssigt, men nogle gange er anmodninger om garantiservice ikke gyldige.
Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Den dækker ikke skader, der er opstået som følge af ukorrekt brug eller
mishandling, forkert vedligeholdelse eller reparation, normalt slid samt gammelt eller ikke godkendt brændstof.
Ukorrekt brug og mishandling - Den korrekte brug, som dette produkt er beregnet til, er beskrevet i betjeningsvejledningen. Ved
anvendelse af produktet på en måde, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, eller ved anvendelse af et beskadiget produkt,
bortfalder garantien. Garantien er ugyldig, hvis produktets serienummer er fjernet, hvis produktet på nogen måde er ændret eller
modificeret, bærer tegn på mishandling som f.eks. sammenstød samt korrosionsskader pga. vand eller kemikalier.
Forkert vedligeholdelse eller reparation - Dette produkt skal vedligeholdes i overensstemmelse med procedurerne og
skemaerne, som de er angivet i betjeningsvejledningen. Ved servicering og reparationer skal der bruges originale dele fra Briggs
& Stratton. Skader, der er opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, dækkes ikke af
garantien.
Normalt slid - Som med alt mekanisk udstyr bliver din maskine slidt, selv med korrekt vedligeholdelse. Denne garanti dækker ikke
reparationer, hvor normal brug har forårsaget udløb af levetiden for en del af eller hele maskinen. Vedligeholdelses- og sliddele
som f.eks. filtre, remme, knive og bremseklodser (motorens bremseklodser er omfattet) dækkes ikke af garantien ved tegn på
slitage alene med mindre årsagen er materiale- eller fremstillingsfejl.
Gammelt brændstof - For at kunne fungere korrekt kræver dette produkt friskt brændstof, som overholder kriterierne, der er
angivet i betjeningsvejledningen. Skader opstået pga. gammelt brændstof (utæt karburator, tilstoppede brændstofrør, hængende
ventiler osv.) dækkes ikke af garantien.

* Gælder kun for Briggs and Stratton-motorer. Garantidækning af ikke-Briggs and Stratton-motorer gives af motorproducenterne.
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PO Box 702
Milwaukee, WI 53201-0702
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