BETJENINGSVEJLEDNING
IS5100Z Diesel Serien

Beskrivelse:
33HP Caterpillar Diesel m/ ROPS (IS5100ZC33D)
33HP Caterpillar Diesel m 155cm klippeaggregat og ROPS eksport (IS5100ZC33D61)
33HP Caterpillar Diesel m/ ROPS eksport (IS5100ZC33DCE)
33HP Caterpillar Diesel m/ ROPS AUS/NZ (IS5100ZC33D AUS/NZ)
33HP Caterpillar Diesel m/ 155 cm klippeaggregat og ROPS eksport (IS5100ZC33D61CE)
155 cm Bagudkast aggregat (5100/61R)
155 cm Bagudkast aggregat eksport (5100/61RCE)
155 cm Bagudkast aggregat AUS/NZ (5100/61R AUS/NZ)
183 cm Sideudkast aggregat (5100/72)
183 cm Sideudkast aggregat eksport (5100/72CE)
183 cm Sideudkast aggregat AUS/NZ (5100/72 AUS/NZ)
183 cm Bagudkast aggregat (5100/72R)
183 cm Bagudkast aggregat eksport (5100/72RCE)
183 cm Bagudkast aggregat AUS/NZ (5100/72R AUS/NZ)

R

Modeller:
5900602
5900708
5900617
5900723
5900618
5900622
5900623
5900726
5901167
5901171
5900724
5901168
5901169
5900725
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Zero-Turn-Riderplæneklipper
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800-933-6175
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Revision G
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TP 113-7301-G-5Z-F

Tak for at du har købt dette kvalitetsprodukt, som er bygget af Ferris. Det
glæder os at du har tillid til Ferris mærket. Hvis du bruger og vedligeholder
dit produkt ifølge instruktionerne i denne vejledning, vil Ferris produkt give dig
mange års pålidelig drift.

Denne manual indeholder

sikkerhedsinformation som gør dig
opmærksom på farer og risici forbundet med denne maskine samt hvordan
de kan undgås. Maskinen er konstrueret og beregnet til at blive brugt og
vedligeholdt ifølge manualen samt betjent af uddannede fagfolk til klipning af
etablerede græsplæner og er ikke beregnet til noget andet formål. Det er vigtigt,
at du læser og forstår disse instruktioner fuldt ud før du forsøger at starte eller
betjene dette udstyr.
PRODUKTETS REFERENCE DATA

Klippeaggregat Modelnummer

Forhandlernavn

Apparat SERIE-nummer
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Apparat Modelnummer

Klippeaggregat SERIE-nummer

Købsdato

MOTORENS REFERENCE DATA

Motorfabrikat

Motorkode/Serienummer

R

Motortype/Specif.

Motormodel

Se side 11 angående placeringen af identifikationsnumre.

ADVARSEL
Udstødningen fra motoren på dette produkt
indeholder kemikalier, som ifølge staten
Californien kan forårsage kræft, fosterskader og
forplantningsskader.
Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
Copyright © 2009 Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA. Alle rettigheder forbeholdes.
Ferris logoet er et varemærke tilhørende Briggs &
Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA.
Kontaktoplysninger:
Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
5375 N. Main St.
Munnsville, NY 13409-4003
(800) 933-6175
www.ferrisindustries.com

ADVARSEL
Batteripoler, terminaler og tilsvarende tilbehør
indeholder bly og blyholdige stoffer — kemikalier,
som ifølge staten Californien kan forårsage kræft
og forplantningsskader. Vask hænder efter
håndtering.
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Førersikkerhed

Betjeningssikkerhed
Tak for dit køb af dette plæne- og haveudstyr af høj kvalitet. Vores
produkter er konstrueret og fremstillet for at opfylde eller overgå alle
industristandarder for sikkerhed.
Du må ikke bruge denne maskine medmindre du har lært at bruge den.
Ved at læse og forstå denne betjeningsvejledning kan du gøre dig selv
bekendt med brugen.
Motordrevet udstyr er kun sikkert, hvis operatøren bruger det med omhu.
Hvis det misbruges, eller ikke vedligeholdes korrekt, kan det være farligt!
Husk på at du er ansvarlig for din egen og andres sikkerhed.
Brug almindelig sund fornuft og vær opmærksom på hvad du laver.
Hvis du ikke er sikker på, at den opgave du skal i gang med, kan gøres
sikkert med det valgte udstyr, bør du spørge om råd fra en professionel.
Henvend dig til din lokale autoriserede forhandler.
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Læs Betjeningsvejledningen
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige
sikkerhedsinformationer, som du bør være klar over INDEN
du bruger apparatet, såvel som UNDER brugen.

Sikre betjeningsteknikker, en forklaring af produkternes
funktioner og kontroller samt vedligeholdelsesinformation
medfølger, for at du kan få det meste ud af det udstyr du har
købt.

R

Sørg for at du nøje læser sikkerhedsreglerne og informationen
på de følgende sider. Betjenings sektionen bør også læses
nøje.

Børn
Der kan ske tragiske ulykker med børn. Børn
må ikke befinde sig i nærheden af området hvor
udstyret betjenes. Børn tiltrækkes ofte til enheden
og aktiviteterne i forbindelse med græsslåning. Gå
aldrig ud fra at børn vil blive, hvor du så dem sidst.
Hvis der er risiko for at børn kan komme ind i det
område du slår græs på, skal en ansvarlig voksen
holde øje med dem.
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Førersikkerhed

Brug på Skråninger
Brug på skråninger kan være farlig. Hvis enheden bruges på en meget
stejl skråning hvor hjulene ikke har tilstrækkelig greb (og kontrol), kan det
medføre at den glider, at du ikke kan styre, at du mister herredømmet og
måske vælter. Du bør ikke bruge enheden på skråninger med en stigning
på mere end 1.6 m (5.4 ft.) over en længde på 6 m (20 ft.) (15 grader).
Slå altid græs på langs af skråningen, ikke op og ned (for at bevare
hjulenes greb) og undgå pludselige sving eller ændringer af hastighed.
Nedsæt hastigheden og vær særlig forsigtig på ALLE skråninger.
Bemærk også, at den overflade, du kører på, i høj grad kan påvirke din
evne til at bruge denne maskine sikkert. Ved brug på våde eller glatte
skråninger kan maskinen glide, du kan måske ikke styre og kan miste
herredømmet. Brug ikke maskinen på skråninger der er glatte eller våde
eller hvor jorden er blød.
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Hvis du ikke er sikker på om enheden kan bruges på en skråning, skal du
ikke gøre det. Det er ikke risikoen værd.

Kastede Genstande

Denne enhed har roterende klippeknive. Disse knive kan opsamle og kaste
affald som kan kvæste omkringstående alvorligt. Sørg for at tømme det
område, der skal slås græs på, for affald og fjern genstande, der kunne blive
kastet af knivene, INDEN du starter græsslåningen.
Enheden må ikke betjenes, hvis hele opsamleren eller udkastbeskytteren
(skærmen) ikke er på plads.

R

Sørg også for at der ikke findes andre i området, mens enheden kører! Hvis
der andre kommer ind på området, skal enheden straks slukkes, indtil de
forlader stedet.

Bevægelige Dele
Dette udstyr har mange bevægelige dele, som kan skade
dig eller andre. Hvis du imidlertid bliver i førerpositionen
(sidder i sædet) og følger sikkerhedsreglerne i denne
betjeningsvejledning, er enheden sikker at bruge.
Klippeaggregatet har roterende knive, der kan amputere hænder
og fødder. Lad ikke andre være i nærheden af maskinen, mens
du kører! Sørg for at sikkerhedsforanstaltninger (afskærmninger
og afbrydere) er på plads og i orden.
For at kunne bruge dette udstyr på forsvarlig måde, er det
udstyret med et sikkerhedssystem i nærheden af operatøren.
Forsøg ALDRIG at ændre eller omgå systemet. Henvend dig
omgående til din forhandler, hvis systemet ikke består alle
prøver af sikkerhedsaflåsningssystemet som beskrevet i denne
betjeningsvejledning.
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Førersikkerhed

Brug af Styrtbøjle
Behold styrtbøjlen i hævet stilling og spænd
sikkerhedsselen. Der er ingen beskyttelse hvis du vælter
med styrtbøjlen nede! Hop ikke af hvis plæneklipperen
vælter (der er mere sikkert at holdes fast af sikkerhedsselen
med styrtbøjlen hævet).
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Sænk kun styrtbøjlen hvis det er nødvendigt (som f.eks.
for at køre under en lavthængende forhindring) og fjern
den ALDRIG. Brug IKKE sikkerhedsselen når styrtbøjlen er
nede. Hæv styrtbøjlen så snart der er plads.

Støttemure, Fald og Vand

R

Støttemure og fald omkring trapper og vand er
almindelige farer. Giv dig selv mindst to klippebredders
afstand omkring disse farer og slå græsset med en
skub-plæneklipper eller græstrimmer. Hvis hjul falder
ud over støttemure, kanter, grøfter, jordvolde eller i
vand, kan maskinen vælte, hvilket kan medføre man
bliver alvorligt kvæstet, dør eller drukner.

Overhængende
Forhindringer
Undersøg den fri afstand opad før du kører under
et objekt. Lad ikke styrtbøjlen røre lavthængende
forhindringer, såsom trægrene og styreledninger.
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Førersikkerhed

Brændstof og Vedligeholdelse
Du skal altid frakoble alle drev, slukke for motoren og fjerne
nøglen før du rengør, fylder brændstof på eller foretager
servicearbejde.
Benzin og benzindampe er ekstremt brændbare. Ryg ikke under
brug eller påfyldning af brændstof. Fyld ikke brændstof på mens
motoren er varm eller i gang. Lad motoren køle af i mindst 3
minutter før du fylder brændstof på.
Fyld ikke brændstof på indendørs, i en lukket anhænger, garage
eller andet indelukket område uden god ventilation. Spildt benzin
skal tørres op øjeblikkeligt og før brug.
Benzin bør kun opbevares i tætte beholdere, godkendt til
brændstof.
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Korrekt vedligeholdelse er altafgørende for enhedens sikkerhed
og ydeevne. Hold maskinen fri for græs, blade og overskydende
olie. Sørg for at udføre vedligeholdelsesprocedurerne
beskrevet i denne håndbog, især periodisk afprøvning af
sikkerhedssystemet.

R

Indelukkede
Områder

Brug kun denne enhed udendørs og væk fra
områder uden ventilation, såsom i garager
eller lukkede anhængere. Motoren afgiver
giftig kulilte og hvis man udsættes for det i
længere tid i et i et lukket område, kan det
medføre alvorlig skade eller dødsfald.
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Førersikkerhed
Læs disse sikkerhedsregler og følg dem nøje. Hvis du ikke følger disse regler, kan det medføre, at du
mister herredømmet over maskinen, alvorlig personskade eller død for dig selv eller de omkringstående
eller beskadigelse af ejendom eller udstyr. Dette klippeaggregat er i stand til at amputere hænder
og fødder samt kaste genstande. Trekanten
i teksten angiver vigtige advarsler, som du skal
følge.

OPLÆRING

FORBEREDELSE

R

1. Foretag en bedømmelse af terrænet for at afgøre hvilket
tilbehør og redskaber der er nødvendige for at udføre
arbejdet ordentligt og sikkert. Brug kun tilbehør og
redskaber der er godkendt af producenten.
2. Bær passende tøj, såsom sikkerhedssko,
sikkerhedsbriller og høreværn. Langt hår, løs beklædning
eller smykker kan blive viklet ind i bevægelige dele.
3. Undersøg området hvor udstyret skal bruges og fjern
alle genstande, såsom sten, legetøj og kabler, der kan
opfanges og kastes af maskinen.
4. Vær ekstra forsigtig ved omgang med benzin og
andet brændstof. Det er brændbart og dampene kan
eksplodere.
a) Brug kun en godkendt beholder.
b) Fjern aldrig brændstofdækslet eller fyld brændstof
på med motoren igang. Lad motoren køle ned før du
fylder brændstof på. Ryg ikke.
c) Fyld aldrig brændstof på eller aftap maskinen
indendørs.
5. Kontrollér at udstyret, der sikrer konstant
brugerbetjening, sikkerhedsafbrydere og afskærmninger,
er fastgjort og fungerer korrekt. Tag ikke enheden i brug
medmindre de fungerer korrekt.

BRUG
1. Lad aldrig en motor gå i et lukket område.
2. Slå kun græs i dagslys eller godt kunstlys og hold
afstand til huller of skjulte farer.
3. Vær sikker på at alle drev er i frigear og at
parkeringsbremsen er trukket før du starter motoren.
Start kun motoren fra førerpositionen. Brug
sikkerhedssele hvis tilstede.
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4. Vær sikker på at have fodfæste når du bruger udstyr
der styres gående, især når du skal bakke. Gå, løb ikke.
Nedsat fodfæste kan medføre at du glider.
5. Sæt farten ned og vær ekstra forsigtig på skråninger.
Sørg for at køre i den anbefalede retning på skråninger.
Græstørvets tilstand kan påvirke maskinens stabilitet.
Udvis forsigtighed når du arbejder nær skrænter.
6. Slå ikke græs i bakgear medmindre det er ubetinget
nødvendigt. Se altid ned og bagud før og mens du
bakker.
7. Vær opmærksom på retningen græsset kastes i og vend
det ikke imod nogen. Plæneklipperen må ikke betjenes
medmindre enten hele opsamleren eller skærmen er på
plads.
8. Sæt farten ned og vær forsigtig når du drejer og når du
ændrer retning på skråninger.
9. Hæv aldrig aggregatet mens knivene kører.
10. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn mens den er i
gang. Du skal altid koble knivene fra (kraftudtaget),
trække parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne
nøglerne før du står af maskinen. Hold hænder og
fødder væk fra de skærende enheder.
11. Slå kraftudtagskontakten fra for at frakoble knivene når
du ikke slår græs.
12. Brug aldrig maskinen medmindre afskærmningerne er
forsvarligt på plads. Vær sikker på at alle aflåsninger er
tilsluttet samt er justeret og fungerer korrekt.
13. Brug aldrig maskinen med udkastskærmen hævet,
fjernet eller ændret, medmindre du bruger en opsamler.
14. Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller
overskride motorens tilladte hastighed.
15. Du skal stoppe på en plan overflade, sænke
redskaberne, koble drevene fra, aktivere
parkeringsbremsen og stoppe motoren før du forlader
førersædet uanset af hvilken grund, som f.eks. at
tømme opsamlerne eller fjerne en blokering fra udkastet.
16. Stop maskinen og efterse knivene hvis du rammer
genstande eller der opstår unormale vibrationer. Foretag
nødvendige reparationer før du genoptager brugen.
17. Hold hænder og fødder væk fra de skærende enheder.
18. Se bagud og ned før du bakker, så du er sikker på der
er fri bane.
19. Kør aldrig med passagerer og hold dyr og
omkringstående på afstand.
20. Brug aldrig enheden mens du er påvirket af alkohol eller
narkotika.
21. Sæt farten ned og vær forsigtig når du drejer og når du
krydser veje og fortov. Stop knivene hvis du ikke slår
græs.
22. Vær forsigtig når du læsser maskinen af eller på en
anhænger eller lastbil.
23. Udvis forsigtighed, når du nærmer dig hjørner med
dårligt sigt, buske, træer eller andre genstande, der kan
blokere dit udsyn.
24. For at mindske brandfare skal du holde maskinen fri for
græs, blade og overskydende olie. Stop eller parkér ikke
over tørre blade, græs eller brændbare materialer.
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1. Du skal læse, forstå og følge alle instruktioner i
vejledningen og på maskinen før du starter den. Hvis
bruger(ne) eller mekaniker(ne) ikke kan læse dansk, er
det ejerens ansvar at forklare dem dette materiale.
2. Du skal gøre dig bekendt med den sikre brug
af udstyret, førerens betjeningsanordninger og
sikkerhedsskilte.
3. Alle brugere og mekanikere bør oplæres. Det er ejerens
ansvar at oplære brugerne.
4. Lad kun ansvarlige voksne med kendskab til betjeningen
bruge maskinen.
5. Lad aldrig børn eller uøvede mennesker bruge eller
udføre servicearbejde på udstyret. Lokale regulativer
kan påbyde en aldersgrænse for brugere.
6. Ejeren/brugeren kan forebygge og er ansvarlig for
ulykker eller skader, der sker for dem selv, andre
mennesker eller ejendom.
7. Det har vist sig at brugere på 60 år og over er involveret
i en stor del af kvæstelser i forbindelse med riderplæneklippere. Disse brugere bør overveje deres evne
til at betjene rider-plæneklipperen sikkert nok til at
beskytte sig selv og andre mod alvorlige kvæstelser.

www.ferrisindustries.com

Førersikkerhed
ADVARSEL
Det er en overtrædelse af staten Californiens
offentlige ressource forskrifter, afsnit 4442 at
bruge eller betjene motoren på ethvert skov-,
krat- eller græsdækket område medmindre
udstødningssystemet er forsynet med en korrekt
vedligeholdt gnistfanger, som beskrevet i afsnit
4442. Andre stater eller forbundsområder kan
have tilsvarende love. Kontakt en autoriseret
serviceforhandler angående anskaffelse
af en gnistfanger, der er konstrueret til det
udstødningssystem, der er monteret på denne
maskine.
25. Arbejdsmiljøregulativer kan kræve brug af høreværn
hvis man er udsat for støjniveauer over 85dBA over et 8
timers tidsrum.

BEMÆRK

BRUG PÅ SKRÅNINGER

ADVARSEL

Du Må Ikke
1. Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis
dækkene mister deres greb (med andre ord, maskinens
fremdrift stopper på en skråning) skal du koble knivene
fra (kraftudtaget) og køre af skråningen.
2. Drej ikke på skråninger medmindre det er yderst
påkrævet; hvis du drejer, gør det da langsomt og gradvist
opad, såvidt muligt. Slå aldrig græs ned ad skråninger.
3. Slå ikke græs nær skrænter, grøfter eller jordvolde.
Brugeren kan miste fodfæstet eller balancen eller
plæneklipperen kan pludselig vælte hvis et hjul rager
over kanten på en skrænt eller grøft eller hvis en kant
styrter sammen.
4. Slå ikke på vådt græs. Nedsat fodfæste eller hjulgreb
kan medføre at du glider.
5. Du må ikke forsøge at stabilisere maskinen ved at sætte
din fod på jorden (ridere).
6. Slå ikke græs på særlig stejle skråninger.
7. Brug ikke opsamler på stejle skråninger.
8. Slå ikke græs på skråninger hvis du ikke kan bakke op
ad dem.

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Denne maskine frembringer
støjniveauer over 85dBA ved
førerens ører og kan forårsage
hørenedsættelse hvis man udsættes
for det over længere tid.
Benyt høreværn når du bruger denne maskine.

eller retning.
7. Henvend dig til din autoriserede forhandler angående
hvilke udbudte vægte de kan anbefale til at forbedre
stabiliteten.

Anvend ikke denne maskine på skråninger, der er
stejlere end 15 grader.*
Vælg en lav hastighed før du kører ind på
skråningen. Udvis ekstra forsigtighed når du
arbejder på skråninger med en bagmonteret
opsamler.

Slå græs på langs af skråningen, ikke op og ned;
udvis forsigtighed når du skifter retning og START
ELLER STOP IKKE PÅ EN SKRÅNING.

R

Skråninger er en væsentlig årsag til ulykker hvor man mister
herredømmet eller vælter og som kan medføre alvorlige
kvæstelser eller dødsfald. Enhver skråning kræver ekstra
forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op ad skråningen eller
hvis du ikke er tryg ved den, skal du ikke køre på den.

Du Skal
1. Slå græs på langs af skråningen, ikke op og ned.
2. Fjern forhindringer, såsom sten, grene osv.
3. Hold udkig efter huller, furer og forhøjninger. Ujævnt
terræn kan vælte maskinen. Højt græs kan skjule
forhindringer.
4. Benyt lav hastighed. Vælg en lav hastighed så du ikke
behøver at stoppe eller ændre hastighed mens du er på
skråningen.
5. Vær ekstra forsigtig med opsamlere eller andet udstyr.
De kan påvirke maskinens stabilitet.
6. Sørg for at al bevægelse på skråninger er langsom og
gradvis. Foretag ikke pludselige ændringer i hastighed
*Anvend ikke denne maskine på skråninger, der er stejlere end
15 grader. Denne grænse er fastlagt i henhold til CEN standard
EN 836:1997, afsnit 5.2.2 og er baseret på EN 836 proceduren for
stabilitetstest beskrevet i afsnit 4.2.4.2. De 15 grader “grænsen for
stabilitet” er lig med 50 % af den vinkel, hvor der forekom løft af
maskinen i statiske tests. Faktisk dynamisk stabilitet kan variere alt
efter driftsbetingelser.

PÅHÆNGSUDSTYR (RIDERE)
1. Brug kun en maskine til bugsering hvis den har en
tilkoblingsanordning beregnet til at bugsere med.
Du må ikke koble påhængsudstyr til andet end
tilkoblingspunktet.
2. Følg producentens anbefalinger angående
vægtbegrænsning for påhængsudstyr og bugsering på
skråninger. Se tilkobling af påhængsvogn i sektionen
BRUG.
3. Lad aldrig børn eller andre være i eller på
påhængsudstyr.
4. På skråninger kan vægten af påhængsudstyr medføre at
maskinen mister grebet og føreren mister herredømmet.
5. Kør langsomt og påregn ekstra afstand til at stoppe.
6. Lad ikke maskinen løbe i frigear ned ad bakke.

BØRN

Der kan ske alvorlige ulykker hvis føreren ikke er opmærksom
på børns tilstedeværelse. Børn tiltrækkes ofte til enheden og
aktiviteterne i forbindelse med græsslåning. Gå aldrig ud fra at
børn vil blive, hvor du så dem sidst.
1. Hold børn væk fra græsslåningsområdet og under opsyn
af en anden ansvarlig voksen.
2. Vær opmærksom og sluk for maskinen hvis der kommer
børn ind på området.
3. Før og mens du bakker skal du altid se ned og bagud og
passe på små børn.
4. Tag aldrig børn med på maskinen, selv med kniven(e)
slået fra. De kan falde af og blive alvorligt kvæstet
eller være i vejen for sikker brug af maskinen. Børn,
som før har fået en køretur, kan pludselig dukke op i
græsslåningsområdet for at få en tur mere og blive kørt
ned eller bakket ned af maskinen.
5. Lad aldrig børn bruge maskinen.
6. Udvis ekstra forsigtighed, når du nærmer dig hjørner
med dårligt sigt, buske, træer eller andre genstande, der
kan blokere dit udsyn.

EMISSIONER
1. Udstødning fra motoren på dette produkt indeholder
kemikalier, som i visse mængder kan forårsage kræft,
fosterskader eller andre forplantningsskader.
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Førersikkerhed
2. Du kan finde den relevante emissionsvarighedperiode
og luftindeksinformation på motorens emissionsmærke.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
For at undgå personskade eller beskadigelse af ejendom,
skal du være meget forsigtig ved omgang med benzin.
Benzin er ekstremt brændbart og benzindampe kan
eksplodere.

9.
10.
11.

Sikker Omgang med Benzin
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
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1. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre
antændelseskilder.
2. Brug kun godkendte benzindunke.
3. Fjern aldrig benzindækslet eller fyld benzin på med
motoren igang. Lad motoren køle ned før du fylder
benzin på.
4. Fyld aldrig benzin på indendørs.
5. Opbevar aldrig maskinen eller en brændstofbeholder
hvor der er åben ild, gnist eller en tændflamme, som
f.eks. nær en vandvarmer eller andre el-apparater.
6. Du må aldrig fylde beholdere inde i et køretøj eller på
ladet af en lastbil med ladbeklædning af plastik. Du skal
altid placere beholdere på jorden og med afstand til dit
køretøj før du fylder dem.
7. Fjern benzindrevet udstyr fra lastbilen eller anhængeren
og fyld det op på jorden. Hvis dette ikke er muligt,
må du fylde dette udstyr på anhængeren op med en
benzindunk, i stedet for direkte fra en benzinpumpe.
8. Hold pumpens tud mod kanten af tankens eller
beholderens åbning uafbrudt indtil du er færdig med at
fylde op. Brug ikke en tudlås-åbningsindretning.
9. Hvis du har spildt brændstof på tøjet skal du øjeblikkelig
skifte tøj.
10. Overfyld aldrig benzintanken. Sæt benzindækslet på
igen og stram det forsvarligt.
11. Vær ekstra forsigtig ved omgang med benzin og
andet brændstof. De er brændbare og dampene kan
eksplodere.
12. Hvis du har spildt brændstof må du ikke prøve at starte
motoren, men flyt maskinen væk fra stedet hvor du har
spildt og undgå at bruge nogen form for antænding indtil
brændstofdampene er forsvundet.
13. Sæt alle dæksler til benzintank og benzindunke
forsvarligt på igen.

afbryd tændrørsledningen. Vent indtil al bevægelse
standser før du justerer, rengør eller reparerer.
Fjern græs og affald fra klippeenhederne, drev, lydpotte
og motor for at forhindre brand. Tør spildt olie eller
brændstof op.
Lad motoren køle ned før opbevaring og opbevar ikke
nær ild.
Stop og efterse udstyret hvis du rammer en genstand.
Om nødvendigt, må du reparere før du starter igen.
Parkér maskinen på en plan overflade. Lad aldrig uøvet
personale udføre servicearbejde på maskinen.
Brug palbukke til at støtte komponenter om nødvendigt.
Vær forsigtig når du udløser tryk fra komponenter med
oplagret energi.
Kobl batteriet fra eller fjern tændrørskablet før du
udfører reparationer. Kobl den negative terminal fra først
og den positive sidst. Når du tilslutter igen, kobles den
positive til først og den negative sidst.
Vær forsigtig når du efterser knivene. Pak kniven(e)
ind eller brug handsker og udvis forsigtighed under
servicearbejde. Du skal udskifte knivene. Aldrig rette
dem op eller svejse dem.
Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Såvidt
muligt skal du ikke foretage justeringer eller reparationer
mens motoren går.
Oplad batteriet i et åbent område med god ventilation,
væk fra gnister og ild. Træk opladerens netstik ud
før du kobler den til eller fra batteriet. Du skal have
beskyttelsestøj på og bruge isoleret værktøj.
Opsamlerens komponenter kan slides, beskadiges
og nedbrydes, hvilket kan afdække bevægelige dele
eller gøre det muligt for genstande at blive slynget
væk. Du skal undersøge komponenterne ofte og om
nødvendigt udskifte dem med producentens anbefalede
reservedele.
Undersøg bremsefunktionen ofte. Juster og servicer
efter behov.
Brug kun producentens autoriserede reservedele, når du
reparerer.
Følg altid producentens anvisninger for alle indstillinger
og justeringer.
Du bør kun anvende autoriserede service værksteder for
mere omfattende service og reparationer.
Forsøg aldrig at udføre større reparationer af denne
maskine, hvis du ikke har den nødvendige uddannelse.
Ukorrekte service procedurer kan gøre maskinen farlig
at bruge, beskadige udstyret og annullere producentens
garanti.
Maskiner med hydrauliske pumper, slanger eller
motorer: ADVARSEL: Hydraulikvæske der lækker
under tryk kan gennemtrænge huden og medføre
alvorlige kvæstelser. Hvis en fremmed væske presses
ind gennem huden skal den bortopereres indenfor
få timer af en læge med erfaring i denne form for
kvæstelse; ellers kan der opstå koldbrand. Hold både
krop og hænder på afstand af små huller eller dyser
som sprøjter hydraulikvæske ud under højtryk. Anvend
papir eller pap, ikke hænder, til at lede efter lækager.
Sørg for at alle hydraulikvæskeforbindelser er tætte og
at alle hydraulikslanger og ledninger er i god stand før
du sætter systemet under tryk. Hvis der er lækage skal
maskinen omgående til service hos din autoriserede
forhandler.
ADVARSEL: Anordning med oplagret energi. Ukorrekt
udløsning af fjedre kan medføre alvorlig personskade.
Fjedre bør fjernes af en autoriseret tekniker.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

R

Vedligeholdelse og Opbevaring

1. Følg altid sikre fremgangsmåder for opfyldning og
omgang med brændstof når du fylder maskinen igen
efter transport eller opbevaring.
2. Følg altid motormanualens vejledninger vedrørende
forberedelser til opbevaring før du opbevarer maskinen i
kortere eller længere perioder.
3. Følg altid motormanualens vejledninger vedrørende
korrekte opstartsprocedurer, når du igen tager maskinen
i brug.
4. Opbevar aldrig maskinen eller en brændstofbeholder
indendørs hvor der er åben ild, som f.eks. i en
vandvarmer. Lad maskinen køle af før opbevaring.
5. Luk for brændstoftilførsel under opbevaring eller
transport. Opbevar ikke brændstof nær ild og aftap ikke
indendørs.
6. Sørg for at alle maskindele, især boltene som holder
knivene, er fastspændte og hold udstyret i god og
brugbar stand. Udskift alle slidte og beskadigede skilte.
7. Lav aldrig om på sikkerhedsanordninger. Kontrollér at
de virker korrekt med jævne mellemrum.
8. Kobl drevene fra, sænk redskaberne, aktiver
parkeringsbremsen, stop motoren og fjern nøglen eller
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Førersikkerhed
27. Modeller med en motorkøler: ADVARSEL: Anordning
med oplagret energi. For at forebygge alvorlige
kvæstelser fra overophedet kølervæske eller
dampudblæsning, må man aldrig forsøge at fjerne
kølerdækslet mens motoren er igang. Sluk motoren og
vent til den er kold. Selv da skal du være yderst forsigtig
når du fjerner dækslet.

STYRTBØJLE INSTRUKTIONER
For modeller udstyret med fabriksmonteret
styrtbeskyttelsessystem (Roll Over Protection System /
ROPS).

ADVARSEL
For at undgå alvorlige kvæstelser eller
dødsfald ved at vælte, er det vigtigt at følge
advarslerne vist nedenfor.
ADVARSLER ANGÅENDE BRUGEN

ADVARSEL

• FOR HVER 100 TIMER - Undersøg STYRTBØJLENS
konstruktion og monteringsudstyr for:
1) Revner i konstruktionen (konstruktionselementer og/
eller svejsninger).
2) Betydeligt rustangreb på dele af STYRTBØJLENS
konstruktion eller udstyr.
3) Om monteringsudstyret er beskadiget, løst eller
mangler.
4) Monteringsudstyr af lavere kvalitetsklasse end
angivet.
5) Om maskinens bruttovægt, iberegnet redskaber,
fastspændt nyttelast, brændstof og fører, overskrider
den maksimale vægt angivet på STYRTBØJLENS
mærkat.
6) Om der er foretaget ændringer, såsom uautoriserede
svejsninger og huller.
7) Permanent bøjning eller forvridning af
STYRTBØJLENS konstruktion.
8) At STYRTBØJLENS mærkat stadig er på plads og
kan læses.
9) At STYRTBØJLENS påsatte advarselsmærkater
stadig sidder på STYRTBØJLEN og kan læses.
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• Brug altid sikkerhedsselen når styrtbøjlen er i den
hævede stilling.
• Brug aldrig sikkerhedsselen når styrtbøjlen er i den
sænkede stilling.
• Husk at der ikke er nogen styrtbeskyttelse når
styrtbøjlen er i den sænkede stilling så det er meget
vigtigt såvidt muligt altid at holde styrtbøjlen i den
hævede stilling.
• Sænk kun styrtbøjlen til den sænkede stilling når det er
ubetinget nødvendigt.
• Undersøg den fri afstand opad før du kører under
et objekt. Lad ikke styrtbøjlen røre lavthængende
forhindringer, såsom trægrene og styreledninger.
• Fjern aldrig styrtbøjlen fra maskinen.
• Du må ikke overskride styrtbøjlens angivelse af
maskinvægt.
• Læs og følg alle instruktionerne vist nedenfor
vedrørende eftersyn og vedligeholdelse af
styrtbøjlekonstruktionen og sikkerhedsselen.

STYRTBØJLENS konstruktion og monteringsudstyr for:
1) Sørg for at maskinens bruttovægt, iberegnet
redskaber, fastspændt nyttelast, brændstof og fører,
ikke overskrider den maksimale vægt angivet på
STYRTBØJLENS mærkat.
2) Sørg for at monteringsudstyret ikke er beskadiget,
løst eller mangler.
3) Sørg for at STYRTBØJLEN er installeret
fuldstændigt og korrekt.

• Hvis der er nogensomhelst tvivl om STYRTBØJLENS
tilstand, skal du stoppe al brug af maskinen og søge
hjælp hos din forhandler.

R

Hvis du undlader at grundigt kontrollere og
vedligeholde den beskyttende STYRTBØJLEkonstruktion, kan det medføre alvorlige
kvæstelser eller dødsfald.
EFTERSYN AF DEN BESKYTTENDE
STYRTBØJLEKONSTRUKTION

En STYRTBØJLE, som alt andet sikkerhedsudstyr, skal
efterses med jævne mellemrum for at kontrollere at udstyret
fungerer korrekt og ikke er forringet på grund af normal brug,
ukorrekt brug, ældning, ændringer eller et styrt.
For at vedligeholde førerens styrt beskyttelse og styrtbøjlens
effektivitet:
• Hvis en STYRTBØJLE beskadiges, og uanset
årsagen, som f.eks. ved påkørsel, styrt eller anslag,
skal STYRTBØJLEN udskiftes. Små revner, der er
umulige at opdage, kan mindske STYRTBØJLENS
effektivitet. Du må aldrig svejse, reparere eller rette en
STYRTBØJLE ud.
• Du må aldrig ændre på STYRTBØJLEN ved at svejse
noget på den eller ved at bore ekstra huller.
• FØR DU BRUGER FOR FØRSTE GANG - Undersøg
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ADVARSEL
Hvis du undlader at grundigt kontrollere og
vedligeholde sikkerhedsselen, kan det medføre
alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

KONTROLLÉR
INSPECT BUCKLE
SPÆNDE
& LATCH OG LÅS

EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE AF
STYRTBØJLENS SIKKERHEDSSELE
• Sikkerhedsselen skal, ligesom STYRTBØJLEN, efterses
med jævne mellemrum for at kontrollere at den fungerer
korrekt og ikke er forringet på grund af normal brug,
ukorrekt brug, ældning, ændringer eller et styrt. Hvis
sikkerhedsselen ikke består alle de følgende prøver, bør
det udskiftes.

UNDERSØG

INSPECT
WEBBING
REMMENE

• FØR HVER BRUG - Foretag følgende eftersyn/
vedligeholdelse af sikkerhedsselen og
tilbagetræksmekanismen:
1) Efterse for snavs eller affald i
tilbagetræksmekanismen. Hvis der er snavs eller
affald, skal du fjerne det.
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2) Kontrollér om tilbagetræksmekanismen trækker sig
nemt og fuldstændigt tilbage.
3) Undersøg alle sikkerhedsselens dele for at se om
der er beskadigelser, såsom hakker, snit, løs syning
eller optrævling.

R

4) Undersøg om spændet og låsen virker korrekt og at
låsepladen ikke er slidt i overdreven grad, misformet
eller at spændet ikke er beskadiget eller revnet.
Sikkerhedsselen bør være let at låse og udløse.

10
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IDENTIFIKATIONSNUMRE

Traktorens
Identifikationsmærkat

EK

SE

M

Nordamerikanske
Modeller

PE

L

EK

Model xxxxxxx

Klippeaggregatets
Identifikationsmærket

SE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Serial xxxxxxxxxx

M XXX
PE
L

BRIGGS & STRATTON CORP.
POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WI 53201 USA

CE Modeller

kg: xxx
kW: x.xx
xxxx max

20xx
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Når du henvender dig til din autoriserede forhandler
for at få reservedele, service eller vejledning SKAL du
bruge disse numre.

Noter din model/serienummer og motorens serienumre i
de angivne felter så de er nemt tilgængelige. Disse numre
forefindes på de viste steder.
BEMÆRK: Henvis til motorens brugsanvisning for at finde
placeringen af motorens identifikationsnumre.

CE-IDENTIFIKATIONSMÆRKETS
PÅSKRIFTER
A. Producentens Identifikationsnummer

R

D. Producentens Adresse
Fabrikationsår

Model xxxxxxx

J

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Serial xxxxxxxxxx

C. Serienummer

F.

B

C

B. Fabrikat Signalement

E. CE-Mærke

A

G. Højeste Motorhastighed i Omdrejninger per Minut
H. Motoreffekt i Kilowatt

BRIGGS & STRATTON CORP.
POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WI 53201 USA

XXX
20xx

I

kg: xxx
kW: x.xx
xxxx max

D

H
E

F

G

I. Maskinens Vægt i Kilogram
J. Lydeffekt i Decibel *
Denne maskine er i overensstemmelse med Europæisk
Harmoniseret Plæneklipper Standard EN 836, Europæisk
Maskindirektiv 2006/42/EF og Europæisk Direktiv vedr.
Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EEC.
*Afprøvet i overensstemmelse med 2000/14/EF
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Førersikkerhed
SIKKERHEDSSKILTE
6

Denne maskine er konstrueret og produceret til at give dig
den sikkerhed og pålidelighed du forventer fra en ledende
producent af motordrevet udstyr til udendørs brug.
Selvom læsningen af denne vejledning og de indeholdte
sikkerhedsinstruktioner vil give dig den nødvendige
grundviden til at bruge udstyret sikkert og effektivt, har vi
anbragt adskillige sikkerhedsmærkater på maskinen for at
minde dig om denne vigtige information mens du bruger din
maskine.
Alle FARE, ADVARSEL, BEMÆRK og vejledende
meddelelser på din rider og plæneklipper bør læses
grundigt og fulgt. Det kan medføre personskade hvis disse
vejledninger ikke følges. Informationen er med henblik på
din sikkerhed og den er vigtig! Sikkerhedsskiltene nedenfor
er på din rider og plæneklipper.

11

8
1

4

10

3, 2A, 3A
7
9

Hvis nogen af disse skilte forsvinder eller beskadiges skal
de omgående fornys. Henvend dig til til lokale forhandler for
reservedele.

5

Skiltene er nemme at sætte på og vil være en vedvarende
iøjenfaldende påmindelse til dig, og andre som måtte bruge
udstyret, om at følge sikkerhedsinstruktionerne der er
nødvendige for sikker og effektiv brug.
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NORDAMERIKANSKE MODELLER

2

3

R

1

2, 2A, 3A

8

4

9
5
6
7
12
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Førersikkerhed
CE MODELLER (EXSPORT)

1

2A

3A

8, 9
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4, 5

6, 7

10

11
Ældre modeller

Nyere modeller

11

R

12

*Dette merket plasseres bare på batterier for
CE-modeller.

SIKKERHEDSIKONER

FARE
FARE indikerer en fare, som, hvis den ikke undgås, vil
forårsage dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL
FARE indikerer en fare, som, hvis den ikke undgås, kan
forårsage dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG
FORSIGTIG indikerer en fare, som, hvis den ikke undgås,
kan resultere i lettere eller moderat personskade.

FORSIGTIG eller BEMÆRKE
Disse meddelelser vist uden alarmsymbolet indikere
en situation der kan vaære forårsage til enhed eller
ejendomsskade.
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NORDAMERIKANSKE
SIKKERHEDSIKONER
Fare

Sikkerhedsikon Fare

Alarm

Amputeriing
fod i kniv

Giftige
gasarter

Kastede
genstande

Læs
manualen

Hold en sikker
afstand

Fare fra
åben ild

Hold børn væk

Varm overflade

Amputation
roterende
dele

Bær
beskyttelsestøj

Amputering
hånd på
kniv

Klempunkt

Fare
maskinen
kan vælte

Overhængende
forhindringer

CE MODELLER (EXSPORT)
SIKKERHEDSIKONER
Advarsel: Læs
betjeningsvejledningen.
Læs og gør dig bekendt med
betjeningsvejledningen inden du
bruger denne maskine.

R

Fare: Kastede genstande.
Denne maskine er istand til at
kaste genstande og affald. Hold
omkringstående væk.

Advarsel: Tag nøglen ud inden
servicering.
Tag nøglen ud og læs den tekniske
beskrivelse inden du foretager
reparationer eller vedligeholdelse.
Fare: Maskinen kan vælte.
Brug ikke maskinen på skråninger når
de er våde eller glatte. Brug ikke nær
skrænter eller vand.

14

Fare: Lemlæstelser.
Denne maskine kan amputere lemmer.
Hold omkringstående og børn væk,
når motoren går.
Fare: Lemlæstelser.
Denne plæneklipper kan amputere
lemmer. Hold hænder og fødder væk
fra knivene.
Fare: Lemlæstelser.
Denne maskine kan knuse og skære.
Hold hænder væk fra remme og
remskiver.
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Brandfare

Sikkerhedsikon

Fare: Maskinen kan vælte.
Ved brug på stejle skråninger kan
maskinen glide, du kan måske ikke
styre, kan miste herredømmet og
vælte. Denne maskine må ikke bruges
på skråninger, der hælder mere end
15°. Denne grænse er fastlagt i
henhold til CEN standard EN 836:1997, afsnit 5.2.2 og er
baseret på EN 836 proceduren for stabilitetstest beskrevet
i afsnit 4.2.4.2. De 15 grader “grænsen for stabilitet” er lig
med 50 % af den vinkel, hvor der forekom løft af maskinen i
statiske tests. Faktisk dynamisk stabilitet kan variere alt efter
driftsbetingelser.

Fare: Lemlæstelser.
Denne maskine kan knuse og
skære. Hold hænder væk fra
klippeaggregatets løftestang.

Fare: Kulilte forgiftning.
Lad aldrig motoren gå i et område
uden ventilation.

Advarsel: Undgå alvorlige kvæstelser
eller dødsfald fra væltning.
Behold styrtbøjlen i hævet stilling
og brug sikkerhedssele. Brug IKKE
sikkerhedssele når styrtbøjlen er nede.

Advarsel: Undgå alvorlige kvæstelser
eller dødsfald fra væltning.
Behold styrtbøjlen i hævet stilling og
brug sikkerhedssele. Der er ingen
beskyttelse hvis du vælter med
styrtbøjlen nede. Sænk kun styrtbøjlen hvis det er nødvendigt
og fjern den ALDRIG. Hæv styrtbøjlen så snart der er plads.
Advarsel: Fare ved lavthængende
forhindringer.
Undersøg den fri afstand opad før du
kører under et objekt. Hold afstand.
Lad IKKE styrtbøjlen røre lavthængende
forhindringer, såsom trægrene og styreledninger. Læs
og følg alle betjenings instruktioner og advarsler i
betjeningsvejledningen.
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Førersikkerhed
Fare: Brandfare.
Hold maskinen fri for græs, blade og
overskydende olie. Fyld ikke brændstof
på mens motoren er varm eller i
gang. Stop motoren og lad den køle
af i mindst 3 minutter før du fylder brændstof på. Fyld ikke
brændstof på indendørs, i en lukket anhænger, garage eller
andre indelukkede områder. Tør spildt brændstof op. Ryg
ikke under brug af denne maskine.
Advarsel: Undgå alvorlige kvæstelser
eller dødsfald fra væltning.
Hop IKKE af hvis plæneklipperen vælter.
Læs og følg alle betjenings instruktioner
og advarsler i betjeningsvejledningen.
Advarsel: Varm overflade
Undgå henvende sig til hos maskine og
hed overflader. Afvente del hen til afkøle i
nærværelse af rørende.

SIKKERHEDSLÅSESYSTEM
Denne maskine er forsynet med
sikkerhedsaflåsningskontakter. Disse
sikkerhedssystemer er til stede for din sikkerhed; forsøg
ikke på at omgå sikkerhedskontakter og lav aldrig om
på sikkerhedsanordninger. Kontrollér at de virker med
jævne mellemrum.

Afprøvning af DRIFTSSIKKERHED
Prøve 1 — Motoren bør IKKE dreje hvis:
• Kraftudtags-kontakten er koblet til ELLER
• Parkeringsbremsen ikke er trukket ELLER
• Håndtagene til bevægelseskontrol ikke er i
NEUTRAL-stilling.
• Operatøren er ikke på sædet.
Prøve 2 — Motoren BØR dreje hvis:
• Kraftudtags-kontakten IKKE er koblet til OG
• Parkeringsbremsen er trukket OG
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Advarsel: Udstrømmende
damp kan give
forbrændinger

Kølerdækslet og dækslet
på kølevæskebeholderen må aldrig tages af, når
motoren er varm eller kører. Udstrømmende damp
eller varm kølevæske kan forårsage alvorlige ulykker
og forbrændinger.
Advarsel: Brandfare
Hold børn, åben ild og gnister
væk fra batteriet, for at undgå
antændelse af eksplosive gasser.

R

Advarsel: Svovlsyre kan
forårsage blindhed og alvorlige
forbrændinger
Bær altid sikkerhedsbriller eller
ansigtsskærm, når der arbejdes med eller i nærheden
af batteriet.
Advarsel: Batterier udvikler
eksplosive gasser
Læs og forstå Brugermanualen
inden denne maskine tages i brug.

Vigtigt: Må ikke bortskaffes med
almindeligt affald
Kontakt de lokale myndigheder mht.
bortskaffelse og/eller genbrug af
batterier.

• Håndtagene til bevægelseskontrol er låst i
NEUTRAL-stilling OG
• Operatøren er ikke på sædet.

Prøve 3 — Motor skulle STOPPE hvis:
• Føreren hæver sig fra sædet mens kraftudtaget er
koblet til ELLER
• Føreren hæver sig fra sædet mens
parkeringsbremsen ikke er trukket.
• Føreren skubber håndtagene til bevægelseskontrol
inad før parkeringsbremsen slås fra.

Prøve 4 — Kontrollér Knivbremse
Plæneklipperens knive og drivrem skal stoppe
fuldstændigt indenfor syv (7) sekunder efter den
elektriske kraftudtags-kontakt er slået fra (eller føreren
hæver sig fra sædet). Hvis plæneklipperens drivrem ikke
stopper indenfor syv (7) sekunder, henvend dig til din
forhandler.
BEMÆRK: Når motoren er stoppet, skal
kraftudtagskontakten slås fra, parkeringsbremsen skal
trækkes an og håndtagene til bevægelseskontrol skal
låses i deres NEUTRALSTILLING efter føreren igen
sætter sig i sædet, før motoren kan startes.

ADVARSEL
Hvis maskinen ikke klarer en
sikkerhedsprøve må du ikke bruge den.
Henvend dig til din autoriserede forhandler.
Du bør under ingen omstændigheder
forsøge at omgå formålet med
sikkerhedsaflåsningssystemet.
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Funktioner og Betjeningsorganer
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FUNKTIONER OG BETJENINGSORGANER

Figur 1. Betjeningsfunktioner
Nedenfor gives korte beskrivelser af de enkelte betjeningsanordningers funktion. At starte, stoppe, køre og klippe græs
kræver kombineret brug af flere betjeningsanordninger i bestemt rækkefølge. For at lære hvilken kombination og rækkefølge
af betjeningsanordninger man skal bruge til forskellige opgaver, læs venligst sektionen BETJENING.

Hastighedshåndtag

R

Disse håndtag styrer riderens hastighed. Det venstre
håndtag styrer det venstre træk-baghjul og det højre
håndtag styrer det højre træk-baghjul.
Når man bevæger et håndtag fremad øges den
FREMADGÅENDE hastighed af det tilhørende hjul,
mens man ved at trække håndtaget tilbage øger den
BAGUDGÅENDE hastighed.

BEMÆRK: Jo længere man bevæger et håndtag væk fra
den neutrale position, desto hurtigere vil trækhjulet køre.
Se afsnittet Betjening af Zero-Turn Rideren for
styrevejledning.

Tændingskontakt

Tændingskontakten starter og stopper motoren, den har fire
stillinger:
Varmer glødetændrørene.
Stopper motoren og slukker for det elektriske
system.
Holder motoren igang og forsyner det
elektriske system.
Drejer motoren for at starte.
BEMÆRK: Lad aldrig tændingskontakten være i TILstillingen med motoren stoppet — dette aflader batteriet.

Stang til Justering af Sæde
Sædet kan justeres frem og tilbage. Flyt stangen fremad,
placer sædet efter ønske, og slip stangen for at låse sædet
i position.
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Funktioner og Betjeningsorganer
17 PTO/kraftudtagskontakten
Kraftudtagskontakten (PTO) tilkobler og frakobler
plæneklipperen. Træk kontakten OP for at tilkoble klipperen
og skub NED for at frakoble den.

17 Gasregulering
Når motorens gasregulering flyttes helt fremad, er den i
FULD gas-stilling. Brug altid FULD gasregulering når du slår
græs.

17 Parkeringsbremse
DEAKTIVÉR

Slår parkeringsbremsen fra.

AKTIVÉR

Låser parkeringsbremsen.

Lampe som viser at glødetændrørene varmer op. Hold
tændingsnøglen i “VARM”-stillingen indtil indikatorlampen
slukker, drej derefter nøglen til start.

Spændingsmåler
Måleren måler udgangsspændingen fra motorens
ladesystem.

Indikatorlampe til Olietryk
Lampe som viser lavt olietryk. Hvis indikatorlampen er
tændt, slukker den PTO.

Måler for Vandtemperatur
Måleren måler motorens kølervæsketemperatur. Lampe
som viser kølervæsketemperatur Hvis indikatorlampen er
tændt, slukker den PTO.
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Træk parkeringsbremsehåndtaget tilbage for at aktivere
parkeringsbremsen. Flyt håndtaget helt fremad for at slå
parkeringsbremsen fra. BEMÆRK: For at starte maskinen
skal parkeringsbremsen være aktiveret.

Indikatorlampe til Glødetændrør

Klippeaggregatets Løftepedal,
Stift til Klippehøjdejustering og Låsestang
til Aggregatets Løfteanordning
Disse regulerer klippeaggregatets klippehøjde. Træd
pedalen ned indtil den låser i 15,2 cm (6”) stillingen. Sæt
justeringsstiften til den ønskede klippehøjde og udløs
løfteanordningens låsestang.

Timetæller / Påmindelse om
Vedligeholdelse

Brændstofmåler

Viser brændstofstanden i tanken.

Stikkontakt

Enheden er udstyret med +12VDC, 20A stikkontakten.

R

Måler den tid kraftudtaget er aktiveret. Timetælleren
måler det antal timer kraftudtaget har været aktiveret.
Timetælleren vil blinke med en indledende olieskiftlampe
efter 5 timer og en smøringspåmindelse for hver 50 timer.
Disse påmindelser vises i ca. to timer og vil automatisk
nulstille sig selv.

Benzintankens Dæksel

Drej mod uret for at fjerne dækslet.

BEMÆRK: Timetælleren vil kun registrere det tidsrum
kraftudtaget er aktiveret. Timetælleren har en uafhængig
strømforsyning så det samlede timeantal kan altid ses.
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Brug
BRUG
GENEREL DRIFTSIKKERHED
Før du bruger første gang:
• Sørg for at læse al information i sikkerheds- og
funktionsafsnittene før du forsøger at bruge denne
traktor og plæneklipper.
• Gør dig bekendt med alle betjeningsanordninger og
hvordan man stopper maskinen.
• Kør i et åbent område uden at slå græs for at blive vant
til maskinen.

EFTERSYN FØR DU STARTER
• Kontrollér at krumtaphuset er fyldt op til fuld-mærket
på oliepinden. Se motorens betjeningsvejledning for
instruktioner og anbefalet olie.
• Kontrollér kølervæskeniveauet. Se motorens
betjeningsvejledning for instruktioner.
• Kontroller det hydrauliske olieniveau. Henvis til afsnittet
om REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE.
• Sørg for at alle møtrikker, bolte, skruer og stifter er på
plads og fastspændt.
• Indstil førersædet og sørg for at du kan nå alle
betjeningsanordninger derfra.

ADVARSEL
Anvend ikke denne maskine på skråninger, der
er stejlere end 15 grader.
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Vælg en lav hastighed før du kører ind på en
skråning. Udvis ekstra forsigtighed når du
arbejder på skråninger med en bagmonteret
opsamler.

• Fyld brændstoftankene op med frisk brændstof.
Henvis til motorens instruktionsbog for de anbefalede
brændstoffer.

Slå græs på langs af skråningen, ikke op
og ned; udvis forsigtighed når du skifter
retning og START ELLER STOP IKKE PÅ EN
SKRÅNING.

ADVARSEL

R

Læs ikke denne zero-turn rider på en anhænger
eller lastbil ved hjælp af to adskilte ramper.
Brug kun en enkelt rampe som er mindst
en fod bredere end riderens bredde ved
baghjulene. Denne rider har en nul-venderadius
og baghjulene kan falde af ramperne, eller
rideren kan vælte og kvæste føreren eller de
omkringstående.
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ADVARSEL

Lad aldrig passagerer være på maskinen.
Før du forlader førersædet, og uanset grunden,
skal du aktivere parkeringsbremsen, koble
kraftudtaget fra, stoppe motoren og fjerne
nøglen.
For at mindske brandfaren skal du holde
motoren, traktoren og plæneklipperen fri for
græs, blade og overskydende smørefedt. Stop
eller parkér ikke traktoren over tørre blade,
græs eller brændbare materialer.
Benzin er meget brandfarligt og skal omgås
med forsigtighed. Fyld aldrig tanken op når
motoren stadig er varm efter nylig brug. Tillad
ikke åben ild, rygning eller tændstikker i
området. Undgå at overfylde og tør op hvis der
spildes.

www.ferrisindustries.com

Brug
TIPNING AF
BRÆNDSTOFSYSTEMET

B
A

Tipning af brændstofsystemet fylder brændstoffiltre og
fjerner alle luftbobler fra brændstoffet. Det skal gøres inden
første brug, efter vedligeholdelse af brændstoffilteren, da
systemet ellers kan blive tømt.

ADVARSEL
Brændstof, der drypper eller spildes
på overophedede flader eller elektriske
komponenter, kan forårsage brand. Til
forebyggelse af mulige kvæstelser skal
du slukke for tændingen når du skifter
brændstoffilter eller vandseparatorens element.
Tør spildt brændstof op øjeblikkeligt.
C

For at tippe brændstofsystemet:
På vandudskilleren:
1. Brug 1/2” skruenøgle, løsgør udluftningsskrue
(A, figur 2) på vandudskiller 2 – 3 omdrejninger.
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2. Afskru tippehåndpumpe (B), som findes ovenpå
vandudskilleren. Brug håndpumpen op og ned indtil
brændstoffet uden luft løber genem udluftningen.

D

3. Stram udluftningsskruen til 6 N.m. (4,5 ft/lbs.) STRAM
IKKE FOR HÅRDT!
På motorens brændstoffilter:

1. Brug udluftningsskruen (C) på motoren brændstoffilter
ved at bruge en passende filternøgle med 2 – 3
omdrejninger.
2. Brug håndpumpen op og ned indtil brændstoffet uden
luft løber genem udluftningen.

3. Stram udluftningsskruen til 6 N.m. (4,5 ft/lbs.) STRAM
IKKE FOR HÅRDT!
På moterens indsprøjtningspumpe:

Figur 2. Tipning af Brændstofsystemet
A. Vandudskillerens Udluftningsskrue
B. Tipning af Håndpumpe
C. Motorens Brændstoffilter Udluftningsskrue
D. Indsprøjtningspumpens Udluftningsskrue

R

1. Brug en 13 mm filternøgle, løsn udluftningsskruen (D)
på brændstofindgangen 2 – 3 omdrejninger.
2. Brug håndpumpen op og ned indtil brændstoffet uden
luft løber genem udluftningen.

3. Stram udluftningsskruen til 6 N.m. (4,5 ft/lbs.) STRAM
IKKE FOR HÅRDT!
4. Stram brændstofpumpens tipning med hånden.
5. Start motoren. (Se afsnittet START MOTOREN.)
Ydeligere tipning er nødvendigt, hvis motoren ikke
starter. Yderligere tipning er nødvendigt, hvis moteren
starter med fejltænding og fortsat afgiver røg.
6. Hvis motoren starter og er ujævn, lad motoren fortsætte
i tomgang, indtil den kører jævnt.
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Brug
STOP TRAKTOREN OG MOTOREN

ADVARSEL
Hvis du ikke forstår hvordan en bestemt
betjeningsanordning virker, eller endnu
ikke har læst afsnittet FUNKTIONER
OG BETJENINGSORGANER, bør du gøre det
nu.
Forsøg IKKE at bruge traktoren uden først
at være blevet bekendt med placeringen og
virkemåden af ALLE betjeningsanordninger.

1. Når man igen flytter håndtagene til hastighedskontrol
til midterstillingen, stopper traktorens fremdrift. Vip
håndtagene udad og lås dem i neutralstilling.
2. Frakobl PTO/kraftudtaget.
3. Træk parkeringsbremsen.
4. Flyt gasreguleringen til LANGSOM og lad motoren køle
ned et øjeblik.
5. Drej tændingsnøglen til FRA. Fjern nøglen.

BETJENE TRAKTOREN

START MOTOREN

1. Sæt dig i sædet, og indstil det således, at du
ubesværet kan nå alle betjeningsanordningerne, samt
instrumentpanelets display.

1. Mens du sidder i førersædet, træk parkeringsbremsen
an, sørg for at kraftudtagskontakten er koblet fra,
og at håndtagene til hastighedskontrollen er låst i
neutralstillingen.

2. Træk parkeringsbremsen.

2. Sæt gassen på midterste position (når der startes i koldt
vejr, skal gassen sættes på FULD).

3. Sørg for at PTO kontakten er frakoblet og at håndtagene
til hastighedskontrol er i neutralstillingen.

3. Drej nøglen til VARM-stillingen. Hold nøglen
så glødetændrørets indikatorlampe tændes og
glødetændrørene aktiveres.

4. Start motoren (se afsnittet START MOTOREN).

6. Flyt håndtagene jævnt fremad for at køre fremad.
Returnerer til neutralstilling for at stoppe. Bemærk
venligst, hvis håndtagene trækkes længere fremad,
øges traktorens hastighed.
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4. Vent indtil glødetændrørets indikatorlampe slukker, og
drej derefter nøglen til START. Hvis motoren ikke starter
med det samme, flyt gasreguleringen til FULD.

5. Sørg for at kraftudtagskontakten er koblet fra og at
håndtagene til hastighedskontrol vender indad.

BEMÆRK: Prøv ikke at starte motoren vedvarende i mere
end 30 sekunder. Lad startermotoren køle af i to minutter før
du prøver at starte igen.
5. Efter motoren starter, flyt motorens gasregulering til
LANGSOM. Varm motoren op ved at lade den gå i
mindst 1 minut.

6. Flyt gassen til FULD inden du tilkobler PTO/
kraftudtagskontakten, eller inden du kører maskinen.

7. Stop traktoren ved at returnere hastighedskontrollen
til neutralstilling, vip håndtagene udad og lås dem i
neutralstilling, træk parkeringsbremsen og stop motoren
(se afsnittet STOP TRAKTOREN OG MOTOREN).

BEMÆRK: Se afsnittet ZERO-TURN KØRSELSTRÆNING
for detaljerede instruktioner om betjening af traktoren.

R

I nødstilfælde kan motoren stoppes ved simpelthen
at dreje tændingskontakten til STOP. Brug kun denne
metode i nødsituationer. For at slukke normalt for
motoren skal du følge fremgangsmåden angivet i STOP
TRAKTOREN OG MOTOREN.

20
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Brug
SKUBBE RIDEREN MANUELT
BUGSÉR IKKE RIDEREN
Bugsering af maskinen vil beskadige de
hydrauliske pumper og hjulmotorer. Brug
ikke et andet køretøj til at skubbe eller
trække denne maskine.
1. Henvis til figur 3 for placering af den hydrauliske
udløsningsventil.
2. For at åbne udtømningsventilen, drej den højre
udløsningsventil, som findes ovenpå højre pumpe, med
uret 2 omdrejninger MAX. Drej derefter den venstre
udløsningsventil, som findes på bunden af venstre
pumpe mod uret med 2 omdrejninger MAX.

A

Figur 3. Placering af Hydraulisk Udløsningsventil
A. Hydraulisk Udløsningsventil (Venstre pumpe vist)

3. Kobl parkeringsbremsen fra. Traktoren kan nu skubbes
manuelt.

R
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4. Efter traktoren er flyttet, aktiver parkeringsbremsen.
Tilkobl pumpen (kørestilling) ved at dreje dreje
udløsningsventilerne med uret og stram til 9 – 13,5
N.m. (80 – 120 in/lbs).
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Brug
ZERO-TURN KØRSELSTRÆNING

Jævn Kørsel

Betjeningshåndtagene på zero-turn-rideren er meget
følsomme og det kræver en del øvelse at lære at beherske
den jævne og korrekte styring af riderens fremadgående,
bagudgående og drejende bevægelser.

Betjeningshåndtagene
på zero-turn-rideren er
FØLSOMME.

Det er en ubetinget forudsætning for at få fuldt udbytte af
din zero-turn-rider at du — før du begynder at slå græs —
bruger tid på at øve de viste manøvrer og bliver bekendt
med hvordan maskinen accelererer, kører og styrer.
Find et jævnt og fladt område på din plæne — med
rigelig plads til at manøvrere (Fjern løse genstande,
mennesker og dyr fra området før du begynder.) Kør med
mellemgas mens du øver dig (kør ALTID med fuld gas når
du slår græs) og drej langsomt for at forhindre at hjulene
skrider og skader plænen.
Vi anbefaler at du begynder med fremgangsmåden til højre
for Jævn Kørsel og derefter går videre med fremadgående,
bagudgående og drejende manøvrer.

1. Anbring dine hænder
på håndtagene som
vist.
2. For at køre fremad
skal du gradvist
skubbe håndtagene
fremad.
3. For at øge
hastigheden skal du
skubbe håndtagene
længere frem. For
at tage farten jævnt
af skal du langsomt
trække håndtagene
mod neutralstillingen.
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Du skal udløse parkeringsbremsen før du bevæger
betjeningshåndtagene indad.

Den BEDSTE måde at
betjene håndtagene til
hastighedskontrol er i
de tre trin — der er vist
på figur 4.

Figur 4. Bevæg
Betjeningshåndtagene
Gradvist

GRUNDLÆGGENDE KØRSEL

Øvelse i at Køre Bagud

Bevæg gradvist begge håndtagene til hastighedskontrol
lige meget FREMAD fra neutralstillingen. Tag farten af og
gentag.

SE NED OG BAGUD, bevæg dernæst gradvis begge
håndtag til hastighedskontrol jævnt BAGUD fra
neutralstillingen. Tag farten af og gentag.

BEMÆRK: Det kræver øvelse at køre lige fremad. Om
nødvendigt, kan tophastigheden balance-justeres — se
Justering af Hastighedsbalancen i Justeringsafsnittet nær
slutningen af denne manual.

BEMÆRK: Øv dig i at bakke i adskillige minutter før du kan
begynde at øve dig nær genstande. Rideren drejer skarpt i
bakgear såvel som fremad og det kræver øvelse at kunne
bakke lige.

Kør
Fremad

Figur 5. Kør Fremad
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R

Øvelse i at Køre Fremad

Kør
Bagud

Figur 6. Kør Bagud
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Brug
Øvelse i at Dreje Omkring et Hjørne

Øvelse i at Dreje På Stedet

Mens du kører fremad skal du lade et håndtag gå gradvist
tilbage mod neutralstillingen. Gentag adskillige gange.

For at dreje på stedet, “Zero-Turn,” flyt gradvis begge
håndtag til hastighedskontrol fremad fra neutralstilling og
tilbage samtidigt. Gentag adskillige gange.

BEMÆRK: For at forebygge drejning på et stående hjul,
er det bedst at få begge hjul til at køre blot en lille smule
fremad.

BEMÆRK: Ved at ændre hvor meget hvert håndtag
bevæges — rem eller tilbage, ændres omdrejningspunktet
du drejer på.

Dreje På
Stedet
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Udfør
Drejninger

Figur 7. Dreje Omkring et Hjørne

Figur 8. Dreje På Stedet

AVANCERET KØRSEL

Foretag en Drejning På Stedet Ved
Enden af en Række
Din zero-turn-riders enestående evne til at dreje
på stedet lader dig dreje rundt ved enden af en
klipperække i stedet for at blive nødt til at stoppe
og foretage en Y-drejning før du begynder på en
ny række.

For eksempel, for at dreje til højre ved slutningen
af en række:
1. Sæt farten ned ved enden af rækken.

R

2. Bevæg det VENSTRE håndtag til
hastighedskontrol en smule fremad mens du
flytter det HØJRE håndtag til hastighedskontrol
tilbage til midterstilling, og derefter en smule
tilbage fra midterstillingen.
3. Begynd græsslåning fremad igen.
Med denne fremgangsmåde drejer rideren til
HØJRE og overlapper den netop klippede række
en smule — og gør det unødvendigt at bakke og
klippe uklippet græs.
Efterhånden som du får mere erfaring med
betjeningen af zero-turn-rideren, vil du lære flere
manøvrer, som vil gøre det nemmere og mere
fornøjeligt at slå græs.
Husk at jo mere du øver dig, desto bedre
herredømme får du over zero-turn!

Figur 9. Foretag en Drejning På Stedet Ved Enden af en Række
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Brug
GRÆSSLÅNING
1/3

1. Træk parkeringsbremsen. Sørg for at
kraftudtagskontakten er koblet fra, at håndtagene til
hastighedskontrollen er låst i NEUTRAL-stilling, og at
føreren sidder i sædet.
2. Start motoren (se afsnittet START MOTOREN).
3. Sæt plæneklipperens klippehøjde.
4. Sæt gasreguleringen til FULD.
5. Kobl PTO/kraftudtaget til ved at trække
kraftudtagskontakten op.

2,5 cm

6. Begynd at slå græs. Se sektion LC for tips
om græsslåningsmønstre, information om
plænevedligeholdelse og fejludbedring.
7. Når du er færdig, slå PTO/kraftudtaget fra.

Korrekt Klippehøjde

8. Stop motoren (se afsnittet STOP TRAKTOREN OG
MOTOREN).

ANBEFALINGER OM
GRÆSSLÅNING

Græssets Højde

Ved meget højt græs skal du sætte klippehøjden på
maksimum ved første gennemkørsel og derefter sætte den
til den ønskede højde og klippe en anden eller tredie gang.
Dæk ikke græsplænen med et tykt lag af afklippet græs.
Overvej at bruge et græsopsamlingssystem og starte en
kompost.
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Der er flere faktorer der kan have indflydelse på hvordan
din maskine slår græs. Hvis du følger anbefalingerne om
korrekt græsslåning, kan du forbedre din maskines ydelse
og levetid.

Højt Græs Behøver Gentagen Klipning

Klippehøjde er tit et spørgsmål om personlig smag. Du bør
normalt slå græsset når det er mellem 7,6 og 12,7 cm højt.
Den rette klippehøjde for en bestemt græsplæne vil variere,
afhængig af adskillige faktorer, nedbørsmængden, den
normale temperatur og plænen’s generelle tilstand.

Klip Her
Ved Første
Gennemkørsel

Klippes græsset for kort, vil det medføre svage, tynde
græsplanter som nemt beskadiges af tørre perioder og
skadedyr. Det er ofte mere skadeligt at klippe for kort end at
lade græsset blive lidt højere.

R

Lader man græsset gro lidt længere, især når det er varmt
og tørt, vil det reducere opvarmning, holde på fugtigheden
og beskytte græsset mod varmeskader og andre problemer.
Hvis man imidlertid lader græsset gro for højt, kan det
medføre tynde græstørv og yderligere problemer.
Hvis man klipper for meget af ad én gang, ryster man
plantens vækstsystem og svækker græsplanterne. En god
tommelfingerregel kaldes “trediedelsreglen”: man må
ikke klippe mere end en trediedel af græssets højde og
højst 2,5 cm ad gangen.

Klip Her
Ved Anden
Gennemkørsel

Gradvis Klipning

Den mængde græs du kan klippe ad én gang påvirkes
også af hvilken type klippesystem du bruger (f.eks. kan
klippeaggregater med spredning via sideudkast bearbejde
meget større græsmængder end mulching/finsnitning).
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Brug
Hvornår og Hvor Ofte Skal Man Klippe
Tid på dagen og græssets tilstand har stor indflydelse
på det resultat du får når du slår græs. For de bedste
resultater, bør du følge disse retningslinjer:
1. Slå græsset når det er mellem 7,6 og 12,7 cm højt.
2. Slå græs med skarpe knive. Korte græsafklip på 2,5 cm
eller kortere rådner hurtigere end længere blade. Skarpe
knive klipper græsset ensartet og effektivt og forebygger
flossede kanter, som skader græsset.
3. Slå græs på et tidspunkt på dagen hvor græsset er
køligt og tørt. Sådanne ideelle forhold for græsslåning
er ofte til stede sidst på eftermiddagen eller først på
aftenen.

Såvidt muligt skal du køre en eller to omgange omkring
ydersiden af området og kaste græsset IND PÅ plænen for
at holde græsklip af hegn og stier.

4. Undgå at slå græs efter regn eller endda kraftig dug.
Finsnit aldrig når græsset er vådt (fugtigt græs kan
ikke finsnittes ordentligt og klumper sammen under
klippeaggregatet).

Græsslåningsmønstre
Start altid græsslåning på et jævnt, plant område.
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Størrelsen og typen af det område, der skal klippes,
afgør hvilket græsslåningsmønster der er bedst at bruge.
Forhindringer, såsom træer, hegn, bygninger, og forhold,
såsom skråninger og fald, skal også tages i betragtning.
1. Klip i lange, lige striber med let overlapning.

2. Benyt enhver mulighed til at skifte mønster så du undgår
et filtret, kornet eller bølgeformet udseende.

Resten af plæneklipningen bør foregå i den modsatte
retning, således at græsafklippet spredes UD på den del af
plænen, der blev klippet før.

3. For en rigtig professionel klipning, slå græsset i én
retning og slå det så igen i bevægelser vinkelret til den
tidligere klipning.
BEMÆRK: Brug ALTID fuld gasregulering for motoren
når du slår græs.

R

Hvis du kan høre motoren gå langsommere, kører
du for stærkt; brug af en lavere hastighedskontrol vil
forbedre knivenes effektivitet og forhindre almindelige
klippeproblemer. Brug ALTID en fremdriftshastighed, der
passer til tykkelsen og højden af det græs du slår (3. gear
eller langsommere for modeller med manuelt gear). Hvis
du kan høre motoren gå langsommere, kører du for stærkt;
brug en langsommere hastighed.

KLIPPEMETODER

Korrekt Klipning med Udkast
Udkastning (sideudkast) spreder fint græsafklip jævnt over
hele plænen. Mange golfbaner bruger denne metode. Din
plæneklipper har et aggregat der er udformet med dybe
skåle og giver en mere uhindret cirkulation af græsafklip, så
det spredes jævnt over plænen.
MOTORHASTIGHED OG HASTIGHEDSKONROL VED
UDKASTNING
Brug ALTID fuld gasregulering for motoren når du slår
græs. Hvis du kan høre motoren gå langsommere, kører
du for stærkt; brug af en lavere hastighedskontrol vil
forbedre knivenes effektivitet og forhindre almindelige
klippeproblemer.
Brug ALTID en hastighed, der passer til tykkelsen og
højden af det græs du slår (3. gear eller langsommere for
modeller med manuelt gear). Hvis du kan høre motoren gå
langsommere, kører du for stærkt; brug en langsommere
hastighed.
HVOR MEGET GRÆS SKAL MAN KLIPPE AF VED
UDKASTNING
Slå græsset når det er 7,6 – 12,7 cm langt. Klip IKKE
græsset kortere end 5,1 – 6,4 cm. Slå ikke græsset mere
end 2,5 cm i en enkelt omgang.
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Brug
Korrekt Mulching

TILKOBLING AF TRAILER

Mulching foregår ved at et klippeaggregat klipper
græsafklippet flere gange til små partikler, og så blæser
dem NED I plænen. Disse små partikler rådner hurtigt og
bliver til biprodukter som din plæne kan udnytte. UNDER
RIGTIGE BETINGELSER vil din mulching plæneklipper
praktisk taget fjerne synligt græsafklip fra plænens
overflade.

En bugseret anhængers maksimale vægt bør være mindre
end 138 kg. Fastgør anhængeren med en splitpind af
passende størrelse (A, figur 10) og klemme (B).

BEMÆRK: Ved mulching under vanskelige
klippebetingelser, kan der være en rumlende lyd, hvilket er
normalt.
MULCHING KRÆVER FREMRAGENDE
KLIPPEBETINGELSER
Mulching plæneklippere kan ikke fungere ordentligt hvis
græsset er vådt eller hvis græsset simpelthen er for højt
til at klippe. Mulching kræver at græsset er tørt og at en
passende mængde klippes.
Brug IKKE plæneklipperen som mulching klipper ved de
første to eller tre græsslåninger om foråret. De lange græs
blade, hurtig vækst og ofte vådere betingelser passer bedre
til udkastning (sideudkast) eller græsopsamling.

Kraftige bugserede læs kan resultere i tab af trækkraft og at
du kan miste herredømmet på skråninger. Når der arbejdes
på skråninger, skal den bugserede vægt reduceres. Den
overflade der køres på påvirker i høj grad maskinens
trækkraft og stabilitet. Våde eller glatte overflader kan i
høj grad reducere trækkraften, samt evnen til at stoppe
eller dreje. Foretag en omhyggelig bedømmelse af
overfladens tilstand før du bruger maskinen og traileren;
arbejd aldrig på skråninger med en stigning over 10°. For
yderligere information om sikkerhed se BETJENING PÅ
SKRÅNINGER og BUGSERING AF UDSTYR i sektionen
om sikkerhed i denne vejledning.

A
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MOTORHASTIGHED OG FREMDRIFTSHASTIGHED VED
MULCHING

Brug fuld gasregulering for motoren sammen med langsom
fremdriftshastighed så græsafklippet bliver finsnittet.
Fremdriftshastigheden ved mulching bør være det HALVE
af den hastighed du ville bruge ved udkastning (sideudkast)
under tilsvarende betingelser. Da mulching kræver flere
hestekræfter end udkastning, er det meget vigtigt at bruge
en lavere fremdriftshastighed for at opnå korrekt mulching.

B

HVOR MEGET GRÆS SKAL MAN KLIPPE AF VED
MULCHING

Figur 10. Anbefalinger for Anhængerens Vægt
A. Splitpind
B. Klemme

R

De bedste finsnitresultater opnås normalt ved kun at
klippe 1,3 – 1,9 cm af græsbladene. Det giver korte
græsafklip, som rådner korrekt (meget hurtigere end
længere græsafklip). Den ideelle klippehøjde vil variere
ifølge klima, årstid og din plænes beskaffenhed. Vi
anbefaler at du eksperimenterer med både klippehøjden og
fremdriftshastigheden indtil du opnår den bedste klipning.
Start med en høj klippehøjde og brug gradvist lavere
indstillinger til du finder en klippehøjde som passer til dine
græsklipningsbetingelser og hvad du foretrækker.
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Brug
HÆVE OG SÆNKE STYRTBØJLEN
For at sænke styrtbøjlen:

C

1. Træk hårnålsplitterne (A, figur 11) ud af spændestifterne
(B).

D
C

2. Skub eller træk toppen af styrtbøjlen (C) fremad mod
gummistoppene (D) og fjern spændestifterne (B).
3. Sænk styrtbøjlen og genmonter spændestifterne og
hårnålsplitterne for at fastgøre styrtbøjlen i sænket
stilling (se indsats, figur 11).
For at hæve styrtbøjlen:
1. Træk hårnålsplitterne (A) ud af spændestifterne (B) og
fjern spændestifterne.

A

2. Hæv styrtbøjlen (C) indtil gummistoppene (D) kommer i
kontakt med de lodrette rør.

ADVARSEL

B

D

Figur 11. Hæve og Sænke Styrtbøjlen
A. Hårnålsplit
B. Spændestift
C. Styrtbøjle
D. Gummistop
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3. Skub eller træk toppen af styrtbøjlen fremad mod
gummistoppene og genmonter spændestifterne og
hårnålsplitterne for at fastgøre styrtbøjlen i hævet
stilling.

UNDGÅ ALVORLIGE KVÆSTELSER ELLER
DØDSFALD VED AT VÆLTE:
Behold styrtbøjlen i hævet stilling og brug
sikkerhedssele.
DER ER INGEN BESKYTTELSE HVIS DU
VÆLTER MENS STYRTBØJLEN ER NEDE.

Sænk kun styrtbøjlen hvis det er nødvendigt og
fjern den ALDRIG.
Brug IKKE sikkerhedssele når styrtbøjlen er
nede.

R

Hæv styrtbøjlen så snart der er plads.
Hop IKKE af hvis plæneklipperen vælter.
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Brug
OPBEVARING

ADVARSEL

Midlertidig Opbevaring
(30 Dage Eller Mindre)
Husk at brændstoftanken stadig vil indeholde noget
brændstof, så du må aldrig opbevare enheden indendørs
eller i noget andet område hvor brændstofdampe kan
vandre til en antændelseskilde. Brændstofdampe er også
giftige hvis indåndet, så du må aldrig opbevare enheden i en
bygning der bruges til beboelse for mennesker eller dyr.
Her er en tjekliste over ting at gøre når du opbevarer din
enhed midlertidigt eller mellem brug:
• Hold enheden i et område hvor børn ikke kan komme i
kontakt med den. Hvis der er mulighed for uautoriseret
brug, fjern tændingsnøglen.
• Hvis enheden ikke kan opbevares på en rimelig vandret
overflade, klods hjulene op.
• Rens alt græs og snavs af plæneklipperen.
• Hvis temperaturen forventes at falde til under
1,7 °C, se Langtidsopbevaring, punkt 2.

Omgås dieselbrændstof med forsigtighed. Det
er meget brandfarligt, og skødesløs brug kan
forårsage alvorlig brandskade på dig selv eller
din ejendom.
Aftap brændstof udendørs ned i en godkendt
beholder og væk fra åben ild og gnister.
BEMÆRK: Hvis dieselbrændstof står ubrugt i længere
perioder (30 dage eller længere), kan der dannes
klæbrige aflejringer som kan skade brændstofpumpen
og blandingsrørene og medføre motorsvigt. For at undgå
denne tilstand skal du tilsætte et dieselstabiliseringsmiddel
til brændstoftanken og lade motoren gå nogle få minutter
eller tømme al brændstof ud af maskinen før du stiller den til
opbevaring.
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Langtidsopbevaring
(Længere end 30 Dage)

Opbevar aldrig enheden, med dieselbrændstof
i motor eller brændstoftank, i et opvarmet
læskur eller i indelukkede, dårligt ventilerede
strukturer. Dieseldampe kan nå til åben ild,
en gnist eller en tændflamme (såsom et fyr,
vandvarmer, tørretumbler osv.) og medføre en
eksplosion.

R

Før du opbevarer din maskine uden for sæsonen bør du
læse Vedligeholdelses- og Opbevaringsvejledningen i
afsnittet “Sikkerhedsregler” og derefter foretage følgende:
1. Aftap olien fra krumtaphuset mens motoren er varm og
fyld op igen med den oliekvalitet der vil være påkrævet
når enheden igen skal bruges.
2. Brug en frostvæskemåler til at kontrollere
kølersystemets beskyttelsesniveau. Læs instruktionerne
på frostvæskebeholderen angående det passende forhold
mellem vand og frostvæske for dit geografiske område.
3. Klargør klippeaggregatet til opbevaring som følger:
a. Tag klippeaggregatet af maskinen.
b. Rens klippeaggregatets underside.
c. Mal eller gnid et tyndt lag olie på alle blanke
metalflader for at forebygge rust.
4. Rens udvendige overflader og motor.
5. Klargør motor til opbevaring. Se motorens
brugervejledning.
6. Rens al snavs eller græs fra topstykket, motorblok og
luftfilterets indsats.
7. Dæk luftfilteret og udstødningsåbningen tæt til med
plastik eller et andet vandtæt materiale for at holde
fugtighed, snavs og insekter ude.
8. Smør enheden fuldstændigt som beskrevet i afsnittet
Regelmæssig Vedligeholdelse.
9. Rengør enheden og påsmør maling eller rustbeskyttelse
på de områder hvor malingen er ridset eller beskadiget.
10. Sørg for at batteriet er fyldt med vand til det korrekte
niveau og er ladet helt op. Batteriets levetid vil øges
hvis det afmonteres, anbringes et køligt, tørt sted og
fuldt oplades ca. en gang om måneden. Hvis batteriet
forbliver i maskinen, skal det negative kabel tages af.
11. Tøm brændstofsystemet helt eller tilsæt et
dieselstabiliseringsmiddel til brændstofsystemet. Hvis
du har valgt at bruge en brændstofstabilisator og
ikke har tømt brændstofsystemet, skal du følge alle
sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler om opbevaring
i denne vejledning for at forebygge muligheden for
brand på grund af antændelse af dieseldampe. Husk at
dieseldampe kan vandre til fjerne antændelseskilder og
antændes med risiko for eksplosion og brand.

28

START EFTER
LANGTIDSOPBEVARING
Før du starter maskinen, efter den har været opbevaret i en
længere periode, skal du gøre følgende:
1. Fjern eventuelle klodser fra under enheden.
2. Monter batteriet hvis det var fjernet.
3. Tag dækningen af udstødningsåbningen og luftfilteret.
4. Fyld brændstoftanken op med frisk brændstof. Se
motorens instruktionsbog for anbefalinger.
5. Se motorens brugervejledning og følg alle instruktioner
om klargøring af motoren efter opbevaring.
6. Tjek olieniveauet i krumtaphuset og påfyld korrekt olie
om nødvendigt. Hvis der er sket kondensation under
opbevaringen, tøm krumtaphuset for olie og fyld nyt på.
7. Pump dækkene til korrekt dæktryk. Kontrollér
væskeniveauer.
8. Start motoren og lad den gå langsomt. Lad den IKKE gå
hurtigt lige efter starten. Sørg for at du kun har motoren
gående udendørs eller i et område med god ventilation.

ANBEFALINGER VEDR.
DIESELBRÆNDSTOF
Olieselskaber leverer brændstof, der er tilpasset de
eksisterende vejrforhold. Disse brændstoffer ændres
ved starten af den pågældende årstid ifølge regionale
vejrtendenser.
Vinterbrændstoffer er fremstillet til at gøre det nemt at starte
i koldt vejr. Sommerbrændstoffer kan være noget drøjere
end vinterbrændstoffer og giver lidt bedre brændstoføkonomi
og motorkraft. Forårs- og efterårsbrændstof er en
mellemting mellem vinter- og sommerblandingerne.
Af denne grund bør du forsøge at købe brændstof i sådanne
mængder at det ikke behøver at blive overført til næste
årstid. Brug af den forkerte blanding af brændstof kan
forårsage problemer med motoren.
Henvis til motorproducentens instruktionsbog for de
anbefalede brændstoffer.
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Regelmæssig Vedligeholdelse
VEDLIGEHOLDELSESSKEMA OG FREMGANGSMÅDER
Det følgende skema bør følges ved normal vedligeholdelse af din rider og plæneklipper. Du skal føre journal over din drifttid.
Det er nemt at afgøre drifttiden ved at aflæse timetælleren.
SIKKERHEDSPUNKTER

Før Hver Hver 5
Brug
Timer

Hver 25
Timer

Hver 100
Timer

Forår og
Efterår

•
•

Kontroller sikkerhedslåsesystemet
Kontroller riderens bremser
RIDER VEDLIGEHOLDELSE

•
•

Før Hver Hver 5
Brug
Timer

Hver 25
Timer

Kontroller om der findes løse dele i rideren/
plæneklipperen

Hver 100
Timer

•

Smør rideren og plæneklipperen *

•
•
•
•

Rens batteri og kabler
Kontroller dæktrykket
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Kontrollér den hydrauliske olie

Før Hver Hver 5
Brug
Timer

Kontroller motorens olieniveau / kontroller
motorens kølevæskeniveau ***

Forår og
Efterår

•

•

Rens aggregatet og efterse/udskift
plæneklipperens knive **

VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOR

Hver 250
Timer

•

Kontroller gearkassens olieniveau ****

Skift det hydrauliske oliefilter **

Hver 250
Timer

Hver 25
Timer

Hver 100
Timer

•
Hver 250
Timer

Forår og
Efterår

•

Kontrollér/rens køleribber og indsugning **

•

Servicer luftfilter *
Skift olie og filter *
Kontroller / udskift tændrør *
Efterprøv brændstoffilteret / tøm
vandudskilleren *

•

•
•

Kontroller og rens kølerskærme ***

Skift kølevæske
*
**
***
****

R

Kontroller kølevæskeniveauet ***

•
•

Se motorproducentens instruktionsvejledning.
Udskift den originale motorolie efter de første 5 driftstimer.
Oftere hvis det er varmt (over 30 C°: 85° F) vejr eller hvis du arbejder i støvede omgivelser.
Udskift gearkasseolien efter de første 100 timer og derefter hver 500 timer (se Vedligeholdelse af Gearkasse).

KONTROLLER DÆKTRYKKET
Dæktrykket bør kontrolleres med jævne mellemrum og
holdes på niveauerne vist på skemaet. Bemærk at disse
tryk kan være lidt anderledes end det “Maks Tryk” der er
påstemplet på siden af dækkene. De viste tryk giver korrekt
greb på underlaget, forbedrer klippekvaliteten og forlænger
dækkenes levetid.
Dæk

Tryk

Foran

1,72 bar (25 psi)

Bagved

1,24 bar (18 psi)

Figur 12. Kontrol af Dæktryk
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Regelmæssig Vedligeholdelse
KONTROLLERING / PÅFYLDNING
AF BRÆNDSTOF
For at påfylde brændstof:
1. Fjern brændstofdækslet (A, figur 13).

A

2. Fyld tanken til bunden af påfyldningsrøret. Det vil
levne plads i tanken så brændstoffet kan udvide sig.
Henvis til din motors instruktionsbog for de anbefalede
brændstoffer.
3. Sæt brændstofdækslet på og håndstram det.
4. Gentag processen for den modsatte tank.
BEMÆRK: Brændstoftankene er forbundet via et “tee”
i forsyningslinierne. Når der kun fyldes en tank, vil
olieniveauet balancere selv balancere mellem to tanke d.v.s
en halv tank for hver side.

Figur 13. Fyld Brændstoftanken
A. Brændstofdæksel

BRÆNDSTOFFILTER

Tømning af brændstoffiltret:
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Denne maskine er forsynet med to brændstoffilter. En af
dem er en vandudskiller/filtermonteret på chassiset under
sædet og den anden er under sædet. Vandudskilleren
bør tømmes for hver 25 timer eller når man kan se vand i
skålen. Udskift begge brændstoffiltre hver 500 driftstimer
eller efter behov.

1. Slå motoren fra, træk parkeringsbremsen, tag
tændingsnøglen ud, og vent til alle bevægelige dele er
standset.

A

2. Lad motoren og de omgivende områder afkøle til
stuetemperatur.

3. Anbring en beholder under brændstoffiltrets rør og drej
afløbsventilen (B, figur 14) ca. 1 omgang.
4. Lad filtret afdræne, indtil al vandet og
efterladenskaberne er løbet ud.

B

Figur 14. Tømme Brændstoffilter
A. Brændstof Filterskål
B. Afløbsventil

5. Når du er færdig med afdræningen, luk afløbsventilen.

R

Brug ikke petroleum istedet for
dieselbrændstof. Petroleum vil beskadige
motoren.

ADVARSEL
Dieselbrændstof er meget brandfarligt og skal
omgås med forsigtighed. Fyld aldrig tanken op
når motoren stadig er varm efter nylig brug.
Tillad ikke åben ild, rygning eller tændstikker i
området. Undgå at overfylde og tør op hvis der
spildes.
Du må ikke tømme eller fjerne brændstoffilter
mens motoren er varm da spildt brændstof kan
antændes. Sørg for at filterets afløbsventil er
helt lukket før du igen tager enheden i brug.
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Henvis til motorproducentens
instruktionsbog for de anbefalede
brændstoffer.

ADVARSEL
Brændstof, der drypper eller spildes
på overophedede flader eller elektriske
komponenter, kan forårsage brand. Til
forebyggelse af mulige kvæstelser skal
du slukke for tændingen når du skifter
brændstoffiltre eller vandudskillerens
elementer. Tør spildt brændstof op øjeblikkeligt.
Vandudskilleren er under sugetryk
ved normaldrift af motoren. Sørg for at
afløbsventilen er strammet forsvarligt
så luft er forhindret i at trænge ind i
brændstofsystemet.
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Regelmæssig Vedligeholdelse
KONTROLLÉR / PÅFYLD
MOTOROLIE

A

Henvis til figur 15 for oliepind og påfyldningssteder.
Henvis til motorens brugervejledninger for specifikt
olieniveaukontrol og påfyldningsprocedurer. Henvis
til motorens brugervejledninger for specifikke
udskiftningsprocedurer af filter og motorolie.

KONTROLLER / UDSKIFT
LUFTFILTRET
B

Henvis til motorens brugervejledninger for luftfiltrets
specifikke serviceprocedurer.

KONTROLLER HYDRAULIKOLIENIVEAUET
BEMÆRK: Hydraulikolietanken må ikke åbnes, medmindre
der påfyldes med olie.

Figur 15. Udskiftning af Hydraulisk Oliefilter
A. Oliepåfyldningsdæksel
B. Krumtaphusets Oliepind
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1. Efterse at hydraulikolie-niveauet er fyldt op til det
afmærkede område (A, figur 16) på hydraulikolietanken.
2. Om nødvendigt, fjern låget (B) og påfyld enten med
Mobil 1™, 15W-50 syntetisk olie eller Castrol Syntec™
5W-50 olie. BRUG IKKE konventionelle olier. Sørg for
at området omkring påfyldningsstudsen er fri for støv,
snavs og andet affald.

A

UDSKIFTNING AF HYDRAULISK
OLIEFILTER
Skifteinterval: Hver 500 Timer
Filtrets Artikelnr.: 5021357

BEMÆRK: Når man fjerner oliefilteret fra filterholderen,
tømmes olietanken. Hav en egnet beholder klar til at samle
spildt olie. Ferris anbefaler at dette servicepunkt kun udføres
af din forhandler.

Figur 16. Hydraulikolietank
A. Tankfordybning (“FULD” niveau)
B. Dæksel

R

1. Placer det hydrauliske oliefilter (A, figur 17) bagved
batteriet.

B

2. Fyld det nye filter med olie. Smør den nye filterforsegling
med nogle få dråber olie.
3. Fjern oliefiltret, skru straks det nye filter på
filterholderen, indtil pakningen netop kontakter, og stram
derefter med endnu en 3/4 omgang.

A

4. Påfyld beholderen med frisk olie for at erstatt olietabet
under filterudskiftningen.
5. Hæv maskinens bagende og fasthold med palbukke.
Sæt klodser under forhjulene for at hindre maskinen i at
rulle. Lad enheden gå i adskillige minutter for at fjerne
luft fra det hydrauliske system, og kontroller derefter
olieniveauet.

B

VIGTIG NOTE: Vær forsigtig efter udskiftning af filteret; luft i
det hydrauliske system kan påvirke betjeningshåndtagenes
følsomhed. Gentag trin 5 indtil luften er ude af systemet.
Figur 17. Placering af Hydraulisk Oliefilter
A. Oliefilter
B. Batteri
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Regelmæssig Vedligeholdelse
KONTROLLER MOTORENS
KØLEVÆSKENIVEAU
C

ADVARSEL
Kølerdækslet må IKKE tages af, hvis motoren
er varm.
Udstrømmende damp kan give forbrændinger.
Kølerdækslet og dækslet på
kølevæskebeholderen må aldrig tages af, når
motoren er varm eller kører. Udstrømmende
damp eller varm kølevæske kan forårsage
alvorlige ulykker og forbrændinger.
• Køleren må IKKE berøres og kølevæskebeholderen
må ikke åbnes, når maskinen kører.
• Stop og lad maskinen køle af, inden dækslet på
køleren eller kølevæskebeholderen fjernes og inden der
skiftes eller efterfyldes med kølevæske.
Motorens kølevæskeniveau og kvalitet bør kontrolleres
inden maskinen tages i brug, og motoren skal være kold og
stoppet.

B

Figur 18. Køler og Oliekøler
A. Kølerens Trykdækslet
B. Kølerskærm
C. Hydraulisk Oliekøler
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1. Fjern kølerens trykdæksel (A, figur 18) for at kontrollér
væskeniveauet.

A

2. Kølevæskeniveauet skal være 13 mm (1/2”) under
bunden af påfyldningsrøret. Hvis kølevæskeniveauet er
lavt, påfyld kølevæske indtil niveauet er 13 mm (1/2”)
under påfyldningsrørets bund. Den korrekte blanding
af kølevæske er en 50/50 blanding af etylenglycol
og destilleret vand. Se motorens brugervejledning
angående motorens kølevæskespecifikationer.

3. Kontroller kølevæskeniveauet i køleren’s
ekspansionsbeholder (figur 19). Hvis kølevæskeniveauet
er lavt, fjern dækslet og påfyld kølevæske indtil
niveauet er ved “FULD” mærket. Den korrekte blanding
af kølevæske er en 50/50 blanding af etylenglycol
og destilleret vand. Se motorens brugervejledning
angående motorens kølevæskespecifikationer.

UDSKIFT MOTORENS KØLEVÆSKE

R

Se motorens brugervejledning for en beskrivelse af
motorens kølevæske. Afløbsventilen er placeret på bunden
af køleren’s højre side.

Figur 19. Kølerens Ekspansionsbeholder

RENS KØLEREN, SKÆRMEN OG
OLIEKØLEREN
Rens køleren og skærmen og oliekøleren inden hver brug,
eller efter behov (afhængigt af forholdene) for at få korrekt
luftstrømning gennem køleren og den hydrauliske oliekøler.
1. Hæv sædepladen.
2. Løft kølerskærm lige op for at fjerne skærmen. Spul
skærmen med vand eller blæs den ren med luft. Spul
det inderste af køleren med vand eller blæs den ren
med luft. Se motorens brugervejledning angående
korrekte procedurer for kølerrengøring.
3. Rens al græs og snavs og rester fra oliekølerens ribber.
4. Genmontere kølerskærmen Sørg for at skærmen sidder
korrekt i beholderen.
5. Hæv sædepladen.
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Regelmæssig Vedligeholdelse
SMØRING
Smør maskinen på de i figur 20 til 24 viste punkter.

Olie:

Smørefedt:
Brug smørenipler hvor de forefindes. Skil delene ad for
at smøre fedt på bevægelige dele når der ikke er nogen
smørenipler.
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Ikke alle smøremidler kan bruges. Vi anbefaler Ferris
Red Grease (delnr. 5022285); hvis dette ikke kan fås,
kan man bruge en højtemperatur motorsmørefedttype
med litium.

Generelt skal alle bevægelige metaldele smøres hvor de
er i kontakt med andre dele. Hold olie og smørefedt væk
fra remme og remskiver. Husk at tørre nipler og flader
rene, både før og efter smøring.

Figur 22. Betjeningshåndtagenes og Sædets Drejetapper

Figur 20. Aggregatløftets Tilkobling af Vippeled

R

Figur 23. Mellemhjulet i Gearkassedrevets Drejetap

Figur 21. Smøring af Aggregatet

Smøring af forakslerne
Vedligeholdelsesinterval: Årligt

A

1. Fjern de 1/4-28 bolte (A, figur 24), som er skruet ind i
akslerne og sæt en 1/4-28 smørenippel i.
2. Smør forakslen
3. Fjern 1/4-28 smøreniplen og sæt 1/4-28 bolten i igen.
4. Gentag processen på den anden side af maskinen.

Figur 24. Foraksel og Hjul
A. 1/4-28 Bolte
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Regelmæssig Vedligeholdelse
RENGØRING AF BATTERIET OG
KABLERNE

A

B

BEMÆRK: Traktoren er udstyret med et vedligeholdelsesfrit
BCIU1 batteri.
1. Tag kablerne af batteriet, først det negative kabel
(B, figur 25).
2. Fjern batteriet og rens batterirummet med en en
opløsning af vand og tvekulsurt natron.
3. Rens batteriterminalerne og slutmufferne med en
stålbørste indtil de skinner.
4. Genmonter batteriet og tilslut batterikablerne, de positive
kabler først (A).
5. Smør slutmufferne og batteriterminalerne med vaseline
eller ikke-ledende smørefedt.

Figur 25. Batterirum
A. Positivt (+) Kabel og Terminal
B. Negativt (-) Kabel og Terminal

ADVARSEL
Vær forsigtig når du håndterer batteriet. Undgå
at spilde akkumulatorvæske. Hold ild og
gnister væk fra batteriet.
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Når du tager batterikablerne af eller sætter dem
på, skal du tage det negative kabel af FØRST
og sætte det på igen SIDST. Hvis du ikke
gør det i denne rækkefølge, kan den positive
terminal kortsluttes til chassiset af et stykke
værktøj.

STYREHJUL MED
HOVEDBESKYTTELSE

C
B

R

Styrehjul med hovedbeskyttelse (A, figur 26) hjælper med
at forhindre klippeaggregatet i at skalpere eller udhule
græsplænen under græsslåningen eller når der drejes.

Syrehjulene kan justeres gradvist med 1,3 cm (1/2”) ved
hjælp af afstandsskiverne (B). Den ønskede stilling er lige
under aggregatets forreste kant.
VIGTIG NOTE: Det er ikke meningen at disse styrehjul
hele tiden skal kontakte jorden. Hvis du klipper med lav
skærehøjde, juster styrehjulene for at hindre dem i at bære
aggregatets vægt.

B

A

Figur 26. Styrehjul Med Hovedbeskyttelse
A. Aggregatet Styrehjul
B. Afstandsskive
C. Akselsplit
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Regelmæssig Vedligeholdelse
SERVICERING AF
PLÆNEKLIPPERENS KNIVE
1. Knivene bør være skarpe og uden hakker og buler.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal knivene slibes ved at
foretage følgende:
2. For at fjerne de knive, der skal slibes, hold knivakslens
flade profiler med en 1” skruenøgle mens du fjerner
knivens monteringsskrue med en 15/16” skruenøgle
(figur 27).
3. Brug en fil til at slibe kniven. Fjern alle hakker og buler
på knivens kant. Hvis kniven er meget beskadiget, skal
den udskiftes.
LØSGØR

4. Balancer kniven som vist i figur 28. Centrér knivens
hul på et søm der er smurt med en dråbe olie. En
balanceret kniv vil forblive vandret.
5. Genmonter hver kniv således at fligene peger op mod
aggregatet, som vist på figur 29. Fastgør med en bolt og
flad pakskive og stram boltene til 94 N.m. (70 ft. lbs.).

Figur 27. Demontering af Kniven

ADVARSEL

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Plæneklipper knive er skarpe. Af
sikkerhedsmæssige årsager skal du ikke
håndtere klipperknive med de bare hænder.
Skødesløs eller forkert håndtering af
knive kan medføre alvorlige kvæstelser.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal bolte
til knivmontering hver installeres med en
fladskive, og derefter strammes forsvarligt.
Tilspænd knivens monteringsbolt til 94 N.m.
(70 ft. lbs.).

A

R

Figur 28. Balancering af Kniven
A. Søm

STRAM

Figur 29. Montering af Kniven
A. Knivbolt
B. Fladskive
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Fejlfinding, Justering og Reparation
FEJLFINDING
Selvom normal og jævnlig vedligeholdelse vil øge dit udstyrs
levetid, kan længere tids eller vedvarende brug på et
tidspunkt nødvendiggøre servicearbejde for at det forsat kan
virke ordentligt.
Fejlfindingsvejledningen herunder indeholder de mest
almindelige problemer, deres årsager og afhjælpninger.
Se informationerne på de følgende sider for instruktioner
om, hvordan du selv kan foretage mindre justeringer og
servicereparationer. Hvis du foretrækker det, kan alle disse
fremgangsmåder udføres for dig af din lokale autoriserede
forhandler.

ADVARSEL
For at undgå alvorlige kvæstelser skal man
kun udføre vedligeholdelse på traktoren eller
plæneklipperen med motoren stoppet og
parkeringsbremsen trukket.
Fjern altid tændingsnøglen for at hindre
utilsigtet start af motoren.

FEJLFINDING FOR RIDEREN
PROBLEM

ÅRSAG

AFHJÆLPNING

1. Parkeringsbremsen ikke trukket.

1. Træk parkeringsbremsen.

2. Kraftudtagskontakt (elektrisk kobling)
i TIL-stilling.

2. Sæt i FRA-stilling.

3. Løbet tør for brændstof.

3. Hvis motoren er varm, lad den køle
ned, fyld så brændstoftankene op. Tip
brændstofsystemet.
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Motor vil ikke dreje eller
starte.

4. Håndtagene til bevægelseskontrol er ikke
låst i neutralstilling.

4. Lås håndtagene i neutralstilling.

5. Fører ikke i sædet.

5. Føreren skal sidde i sædet.

6. Glødetændrørene er ikke forvarmede.

6. Forvarm glødetændrørene.

7. Sikring sprunget.

7. Udskift sikring.

8. Batteriterminaler skal renses.

8. Rens batteriterminaler.

9. Batteri afladt eller dødt.

9. Genoplad eller udskift.

10. Efterse ledningsforbindelser og udskift
afbrudte eller flossede ledninger. Opstram
løse forbindelser.

11. Magnetspole eller selvstarter defekt.

11. Reparer eller udskift. Henvend dig til din
autoriserede forhandler.

12. Sikkerhedsaflåsningskontakt defekt.

12. Udskift efter behov. Henvend dig til din
autoriserede forhandler.

R

10. Løse eller afbrudte forbindelser.

13. Der er vand i brændstoffet.

13. Aftap brændstoffet og fyld på med frisk
brændstof.

14. Brændstoffet er gammelt eller forurenet.

14. Aftap brændstof og udskift med frisk
brændstof.

Motor svær at starte eller
går ujævnt.

1. Brændstofblandingen er for fed.

1. Rens luftfilteret.

2. Luft i brændstofsystemet.

2. Tip brændstofsystemet.

Motor banker.

1. Lavt olieniveau.

1. Kontrollér/efterfyld olie efter behov.

2. Brug af forkert oliekvalitet.

2. Se motorens instruktionsbog.

1. Motoren bliver overophedet.

1. Rens kølerskærme og luftfiltret.

2. Brug af forkert olievægt.

2. Se motorens instruktionsbog.

3. For meget olie i krumtaphuset.

3. Aftap overskydende olie.

1. Snavset luftfilter.

1. Udskift luftfilter Se motorens
instruktionsbog.

2. Luft i brændstofsystemet.

2. Tip brændstofsystemet.

For højt olieforbrug.

Sort udstødningsrøg.
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Fejlfinding, Justering og Reparation
FEJLFINDING FOR RIDEREN, FORTSAT.
PROBLEM

ÅRSAG

Motor går men rider vil ikke køre.

1. Hydraulik udløsningsventil(er) i
“åben”-stilling.
2. Remmen er knækket.
3. Drivremmen glider af.
4. Bremse ikke helt udløst.

Hydraulikpumpens drivrem
glider af.
Bremsen kan ikke holde.
Rideren styrer eller manøvrerer
dårligt.

1. Remskiverne eller rem fedtede eller
olierede.
2. Rem strakt eller slidt.
1. Bremse er forkert justeret.
2. Bremsebelægningerne er slidt.
1. Styretilkoblingen er løs.
2. Forkert dæktryk.

AFHJÆLPNING
1. Drej udløsningsventil(er) med uret og
luk. Tilspænd til 9 – 13,5 N.m.
(80 – 120 in. lbs.).
2. Se udskiftning af drivrem.
3. Se problem og årsag nedenfor.
4. Henvend dig til din autoriserede
forhandler.
1. Rens efter behov.
2.
1.
2.
1.

Udskift rem.
Se bremsejustering
Erstat med nye bremsebelægninger.
Efterse og stram løse
sammenkoblinger.
2. Se afsnittet om regelmæssig
vedligeholdelse.

PROBLEM
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FEJLFINDING FOR PLÆNEKLIPPEREN
ÅRSAG

AFHJÆLPNING

Plæneklipperen løfter sig ikke.

1. Løftetilkoblingen er ikke fastgjort
korrekt eller er defekt.

1. Henvend dig til din autoriserede
forhandler for reparation.

Plæneklipperen klipper uensartet.

1. Klippeaggregatet er ikke parallelt med
jordoverfladen.
2. Riderens dæk er ikke ens eller
korrekt pumpet.
1. Motorhastighed for lav.
2. For høj kørselshastighed.
3. Knivene er sløve.

1. Se justering af plæneklipper

Græsklippet ser ujævnt ud.

R

Motoren går nemt i stå med
klipperen tilkoblet.

4. Plæneklipperens drivrem glider fordi
den er fedtet eller slidt.
5. Knivene sidder ikke ordentligt fast på
akslerne.
1. Motorhastighed for lav.
2. For høj kørselshastighed.
3. Klippehøjde sat for lavt.

For kraftig klippervibration.

For kraftig remslitage eller brud.

Plæneklipperens drivrem glider
eller kører ikke.

4. Udkasttragt tilstoppet med afklippet
græs.
1. Bolte til knivmontering er løse.
2. Plæneklipperknivene, kilerne eller
remskiverne er bøjede.
3. Plæneklipperknive er ikke
balancerede.
4. Rem monteret forkert.
1. Remskiverne er bøjede eller ser
grove ud.
2. Brug af forkert rem.
1. Strammerullens fjeder er knækket
eller ikke justeret rigtigt.
2. Plæneklipperens drivrem knækket.

2. Se afsnittet om regelmæssig
vedligeholdelse.
1. Sæt den på fuld gas.
2. Nedsæt kørselshastigheden.
3. Slib eller udskift knivene. Se
Servicering af klipperens klinger

4. Rens eller udskift remmen efter
behov.
5. Se servicering af plæneklipperens
knive
1. Sæt den på fuld gas.
2. Nedsæt kørselshastigheden.
3. Klip højt græs med maksimal
klippehøjde i første omgang.
4. Klip græs med udkastet vendt mod et
område der allerede er blevet klippet.
1. Tilspænd til 94 N.m. (70 ft. lbs.).
2. Efterse og udskift efter behov.
3. Fjern, slib, og balancer knivene. Se
afsnittet om vedligeholdelse.
4. Montér rigtigt.
1. Reparer eller udskift.
2. Udskift med korrekt rem.
1. Reparér eller justér efter behov.
2. Udskift drivremmen.
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Fejlfinding, Justering og Reparation
FEJLFINDING FOR ALMINDELIGE KLIPPEPROBLEMER
Striber.

Skalpering.

Trappeformet Klipning.

Totter.
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AFHJÆLPNING

1. Knivene er ikke skarpe.

1. Slib dine knive.

2. Knivene er slidt for langt ned.

2. Udskift dine knive.

3. Motorhastighed er for lav.

3. Slå altid græs med fuld gas.

4. For høj kørselshastighed.

4. Sæt farten ned.

5. Aggregatet er tilstoppet med græs.

5. Rens plæneklipperen.

6. Du klipper ikke rækkerne med nok
overlapning.

6. Klip rækkerne med mere overlapning.

7. Ikke nok overlapning når du drejer.

7. Når du drejer, mindskes din effektive
klippebredde — overlap mere når du
drejer.
1. Troml eller planér plænen.

1. Plænen er uensartet eller ujævn.
2. Klippeaggregatets klippehøjde er sat
for lavt.

2. Hæv klippehøjden.

3. For høj kørselshastighed.

3. Sæt farten ned.

4. Aggregatet er ikke korrekt
paralleljusteret.

4. Paralleljustér aggregatet korrekt.

5. Dæktrykket er lavt eller uensartet.

5. Kontrollér og pump dækkene.

1. Aggregatet er ikke korrekt
paralleljusteret.

1. Paralleljustér aggregatet korrekt.

2. Dækkene er ikke korrekt pumpet.

2. Kontrollér og pump dækkene.

3. Knivene er beskadiget.

3. Udskift knivene.

4. Aggregatets skjold er beskadiget.

4. Reparer eller udskift aggregatet.

5. Knivaksel er bøjet eller løs.

5. Reparer eller udskift akslen.

6. Knivene er forkert monteret.

6. Montér knivene rigtigt.

1. Aggregatet er ikke korrekt
paralleljusteret.

1. Paralleljustér aggregatet korrekt.

2. Knivene er sløve eller slidt.

2. Slib eller udskift knivene.

3. Knivene er beskadiget.

3. Udskift knivene.

4. Aggregatet er tilstoppet med
græsafklip.

4. Rens aggregatet.

5. Aggregatets skjold er beskadiget.

5. Reparer eller udskift aggregatet.

6. Knivaksel er bøjet eller løs.

6. Reparer eller udskift akslen.

7. Knivene er forkert monteret.

7. Montér knivene rigtigt.

8. Dækkene er ikke korrekt pumpet.

8. Kontrollér og pump dækkene.

1. Knivene er sløve eller hakkede.

1. Slib dine knive.

2. Knivene er slidt for langt ned.

2. Udskift dine knive.

3. Motorhastighed er for lav.

3. Slå altid græs med fuld gas.

4. For høj kørselshastighed.

4. Sæt farten ned.

5. Aggregatet er tilstoppet med græs.

5. Rens plæneklipperen.

R

Ujævn Klipning.

ÅRSAG
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Fejlfinding, Justering og Reparation
JUSTERING AF SÆDET
Se figur 30. Sædet kan justeres fremad og tilbage. Flyt
stangen fremad, placer sædet efter ønske, og slip stangen
for at låse sædet i position.

A

JUSTERING AF
HASTIGHEDSHÅNDTAGET
Betjeningshåndtagene kan justeres på tre måder. Samløbet
af betjeningshåndtagene, placeringen af håndtagene (hvor
tæt enderne er på hinanden) og håndtagenes højde can
justeres.

Justering af Håndtaget
Løsn montageboltene (A, figur 31) og drej håndtag(ene) (C)
til de er på niveau.

Figur 30. Sædejustering
A. Stang Til Justering af Sæde

Placering af Håndtaget
Løsn låsemøtrikkerne og juster placeringsbolten (B) ind eller
ud for at opnå korrekt justering af håndtaget og afstanden.

C

Håndtagets Højdre
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Fjern monteringsudstyret (A, figur 30) og flyt håndtaget
enten op eller ned fra dets originale position. Du bliver
nødt til igen at justere håndtagenes samløb som beskrevet
ovenfor.

JUSTERING AF
HASTIGHEDSBALANCERINGEN

Hvis rideren trækker til højre eller venstre når håndtagene
til hastighedskontrol er i stillingen længst fremad, kan
tophastigheden af hvert af disse håndtag balanceres ved at
dreje justeringsbolten (A, figur 32). Juster kun hastigheden
af det hjul der kører hurtigere.
For at Sænke Hastigheden af det Hurtigere Hjul
1. Skru låsemøtrikken løs.

A

B

Figur 31. Justering af Betjeningshåndtag
A. Samløbskomponenter
B. Placeringskomponenter
C. Håndtag Til Hastighedskontrol

2. Drej justeringsbolten for tophastighed MED URET for at
reducere hastigheden.

R

3. Stram låsemøtrikken igen når justeringen er færdig.

ADVARSEL
Justér IKKE traktoren til en hurtigere generel
hastighed frem eller tilbage end den er
beregnet til.

B
A

Figur 32. Justeringsbolt for Tophastighed
A. Justeringsbolt for Tophastighed
B. Låsemøtrik
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NEUTRALJUSTERING
Hvis traktoren “kryber” mens håndtagene til
hastighedskontrol er låst i NEUTRAL, kan det være
nødvendigt at justere reguleringstilkobling.
BEMÆRK: Foretag denne justering på en hård, plan
overflade, såsom et cementgulv.

A

1. Kobl PTO/kraftudtaget fra, træk parkeringsbremsen og
sluk for motoren.
2. Løsn låsemøtrikken (B, figur 33) og drej
tilkoblingsstangen (A) for at justere. Hvis maskinen
kryber fremad, drej stangen MED URET (set fra
maskinens bagside); hvis maskinen kryber bagud, drej
stangen MOD URET.

B

B

3. Lås låsemøtrikken (B) når neutral er justeret korrekt.
BEMÆRK: Denne justering bør ikke foretages mens
maskinen går. Det kan tage flere forsøg at opnå
neutralstilling; dette afhænger af, hvor meget maskinen
kryber.

NEUTRAL-STILLING OG
RETURFJEDER JUSTERING
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For at afgøre om det er nødvendigt at justere tilbage-tilneutral, skal du foretage følgende.

Figur 33. Neutraljustering
(Venstre side vist)
A. Tilkoblingsstang
B. Låsemøtrikker

A

1. Kobl PTO/kraftudtaget fra, træk parkeringsbremsen og
sluk for motoren.
2. Flyt håndtagene til hastighedskontrol i
betjeningsposition, træk håndtagene tilbage og slip.
3. Flyt håndtagene til hastighedskontrol mod
neutralstillingen. Hvis håndtagene ikke er på
linje med hakkerne i låsepladen for neutral, skal
returneringsstangen (A, figur 34) justeres.

B

C

D

Justering til Neutral Position

1. Løsn låsemøtrikken (D, figur 34) låst mod gaflen.

2. Drej returneringsstangen (A) med uret for at justere
håndtaget bagud, og mod uret for at justerie håndtag
fremad.

R

3. Træk håndtaget bagud og slip for at kontrollere stillingen
igen. Juster efter behov for at bringe håndtagene på
linie med mærkerne.
4. Når indstillingshåndtaget er justeret, lås låsemøtrikken
mod gaflen.

Figur 34. Justering af Neutral Returfjeder
A. Omvendt Returbolt
B. Omvendt Returfjeder
C. Fjedermøtrikkens Position
D. Låsemøtrik

Justering af Returfjeder
Efter justering af neutral stilling, lås indstillingshåndtaget i
den neutrale stilling, og mål returfjedrens længde
(B, figur 34). De skal være 6,03 cm (2-3/8”) lange. Hvis
dette ikke er tilfældet, hold returbolten (A) med en filternøgle
mens du drejer fjederpositionsmøtrikken (C) indtil det korrekt
mål opnås.
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PARKERINGSBREMSEJUSTERING
1. Kobl PTO/kraftudtaget fra, stop motoren, sæt kiler
foran hjulene, tag tændingsnøglen ud og træk
parkeringsbremsen an.
2. Find bremsens fjeder (A, figur 35) gennem åbningen
under brændstoftankene.

FORENDE

2" -- 2-1/8"
5,0
5,4 cm
(2” –- 5,4cm)
2-1/8”)
(5,0

3. Med parkeringsbremsen trukket an, mål den
sammenpressede fjeders længde. Fjederen bør være
5,0 – 5,4 cm (2” – 2-1/8”) når den er sammenpresset.
4. Hvis justering er nødvendigt, frakobl parkeringsbremsen
og drej justeringsmøtrikken (B).

A

5. Træk parkeringsbremsen og mål fjederen igen.

FORSIGTIG
Fjedren må ikke justeres kortere end 5,0
cm (2”) når den er sammenpresset. Det kan
ødelægge bremsemekanismen.

B

R
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Figur 35. Parkeringsbremsejustering
A. Øverste Bremsefjeder
B. Justeringsmøtrik
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JUSTERING AF BAGDÆKKENES
KRUMNING

A

Gummibøsningerne i de istøbte A-armen kan strække sig
og blive slidt med tiden, og kan påvirke den vinkel, som
bagdækkene kører mod jorden.
For at vurdere om bagdækkenes krumning skal justeres,
parker maskinen på en jævn og flad overflade, og kontroller
maskinen bagfra. Hvis det er synlig at toppen af dækkene
skråt in mod maskinen så skal bagdækkene krumning
justeres.
For at justere krumning, skal der bestilles og installeres den
korrekte mængde krumnings mellemlægsklodser (res.d.nr.
5100332) for hvert dæk der skal justeres. Dette kan bestilles
hos din forhandler. Mellemlægsklodser bør kun installeres i
lige antal.
For at konstatere hvor mange mellemlægsklodser du
skal bruge:
1. Parkér maskinen på en plan, vandret overflade. Kobl
PTO/kraftudtaget fra, træk parkeringsbremsen, stop
motoren og tag tændingsnøglen ud.

3. Se figur 36. Mål og registrer afstanden fra tømrervinklen
til toppen af dækket (A, figur 36) Mål og registrr
afstanden fra tømrervinklen til toppen af dæket (B).
Træk det nederste mål fra den overste afmåling og se
på diagrammet nedenfor, for at finde ud af hvor mange
mellemlægsklodser du skal bruge. Hvis målene er større
end 1,91 cm (0,75”), kontakt din leverandør.
Måling af Afstand
0,51 cm (0,2”)
1,04 cm (0,4”)
1,52 cm (0,6”)

Figur 36. Måling af Krumnings Distance
A. Måling af Toppen
B. Måling af Bunden

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

2. Placer et tømrervinkel mod bagdækket. Bulen i
sidevæggen vil ikke lade tømrervinklen kontakte
dækkens nedereste yderste kant, når den først kontakter
jorden.

B

A

Antal Nødvendige
Mellemlægsklodser
2
4
6

D

R

Installering af krumnings mellemlægsklodser:

1. Parkér maskinen på en plan, vandret overflade. Kobl
PTO/kraftudtaget fra, træk parkeringsbremsen, stop
motoren og tag tændingsnøglen ud.

F

C
B

E

2. Hæv maskinens bagende og fastgør med palbukke.
Fjern det bageste dæk.
3. Løsgør, men fjern ikke, de to (2) 1/2-20 x 3” (A, figur 37)
bolte og (2) 1/2-20 x 1-3/4” bolte (B).
4. Installere nye krumnings mellemlægsklods (E) mellem
den justerebare A-arm (C) og den faste A-arm (D).
Bunden af rillerne på krumnings mellemlægsklods skal
sidde stramt mod aksel på 1/2-20 x 3” bolte og 1/2-20 x
1-3/4” bolte.

Figur 37. Installering af Bagdækkets Krumning
A. 1/2-20 x 3” Bolte
B. 1/2-20 x 1-3/4” Bolte
C. Montering af Justerbar A-arm
D. Montering af Justerbar A-arm
E. Mellemlægsklodsernes Krumning
F. 1/2-20 Sekskantet Nylonmøtrik

5. Stram de to (2) 1/2-20 x 3” bolte og de (2) 1/2-20 x
1-3/4” bolte.
6. Genmonter dækslet.
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AFFJEDRINGSJUSTERING
Støddæmperenheden kan justeres for at ændre hvor meget
fjedrene forspændes. Det gør det muligt for føreren at
bibeholde kørehøjden.
Forspænd mindre for en lettere fører. Forspænd mere for en
tungere fører.
For at justere fjederens forspænding:
1. Parkér maskinen på en plan, vandret overflade.
Kobl PTO/kraftudtaget fra, stop motoren og træk
parkeringsbremsen.
2. Se figur 38. Brug den medfølgende skiftenøgle (delnr.
5022853) og stik toppen af nøglen ind i hakket i
forspænderens stilleanordning. Hold nøglen med
begge hænder og drej MED URET for at mindske
forspændingen eller drej MOD URET for at øge
forspændingen. Sørg for at venstre og højre side af
hvert støddæmperpar (A, B eller C, figur 38) er sat til
den samme mængde forspænding.

FORENDE
FRONT

Brug begge hænder når du justerer
støddæmperfjedrene. Dette hindrer nøglen i at
glide, når der anvendes tryk.
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BEMÆRK: Skiftenøglen er placeret under sædet.
Bagdækkene skal fjernes for at justere den bageste
affjedring.

ADVARSEL

B

C

R

A

BAGVED
REAR

Figur 38. Justere fjedrens forspænding
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KLIPPEHØJDEJUSTERING
Justeringsstiften (A, figur 39) for klippehøjde regulerer
plæneklipperens klippehøjde. Klippehøjden kan gradvis
justeres mellem 3,8 cm (1-1/2”) og 15,2 cm (6”) med
0,64 cm (1/4”) ad gangen.

B

1. Træd fodpedalen til aggregatløft (B) ned indtil den låser i
15,2 cm (6”) stillingen.

A

2. Sæt stiften for klippehøjdejustering til den ønskede
klippehøjde.
3. Træd fodpedalen til aggregatløft ned og skub så
låsestangen (C) til højre for at slippe låsen.

C

4. Slip fodpedalen til aggregatløft indtil den hviler mod
stiften for klippehøjdejustering.

R

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Figur 39. Klippehøjdejustering
A. Stift for Klippehøjdejustering
B. Fodpedal til Aggregatløft
C. Låsestang til Aggregatets Løfteanordning
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JUSTERING AF AGGREGATETS
LØFTESTANGSTIMING

Indre Stang

1. Parkér maskinen på en plan, vandret overflade.
Kobl PTO/kraftudtaget fra, stop motoren og træk
parkeringsbremsen. Bagdæk skal være pumpet til
1,24 bar (18 psi); fordæk til 1,72 bar (25 psi).
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2. Til kontrol af den indre løftestangstiming skal du måle og
notere afstanden mellem de indre løftedrejepunkter og
de indre stangdrejepunkter. Gentag på den anden side
af enheden. Se figur 40.

da
AMne

3. Til kontrol af den ydre løftestangstiming skal du måle og
notere afstanden mellem de ydre løftedrejepunkter og
de ydre stangdrejepunkter. Gentag på den anden side
af enheden. Se figur 40.
4. Hvis målene for de indre stænger er ens og målene for
de ydre stænger er ens, er yderligere justeringer ikke
påkrævet. Hvis målene IKKE er ens (mere end 3,17 mm
(1/8”) forskel), er justering påkrævet; gå videre til trin 5.
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Ydre Stang

Figur 40. Mål de Inderste og Yderste Løftestænger

5. Lås aggregatets løftepedal i 15,2 cm (6”) position. Fjern
stiften for klippehøjdejustering (A, figur 41) og sænk
klippeaggregatet.
6. For at sikre at aggregatet er i den laveste position skal
du manuelt skubbe pedalen bagud og montere stiften for
højdejustering i 7,6 cm (3”) positionen til at holde den på
plads.
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A

7. Klods klippeaggregatet op indtil alle hængekæderne er
slækket.

8. Der henvises til figur 42. For at justere den indre
løftestang, løsn låsemøtrikken på det forreste
kugleled, og fjern det komponent på 12,7 mm,
der holder kugleleddet på løftevippearmen. Drej
kugleleddet med uret for at mindske afstanden mellem
stangdrejepunkterne eller mod uret for at øge afstanden.
Genmontér kugleleddet på løftedrejearmen og fastgør
med den 12,7 mm komponent, der blev fjernet før.
Stram låsemøtrikken mod løftestangen.

Indre Stang

Justér Her

R

9. Der henvises til figur 42. For at justere den indre
løftestang, løsn låsemøtrikken på det forreste
kugleled, og fjern det komponent på 12,7 mm,
der holder kugleleddet på løftevippearmen. Drej
kugleleddet med uret for at mindske afstanden mellem
stangdrejepunkterne eller mod uret for at øge afstanden.
Genmontér kugleleddet på løftedrejearmen og fastgør
med den 12,7 mm komponent, der blev fjernet før.
Stram låsemøtrikken mod løftestangen.

Figur 41. Klippeaggregatets Løftepedal
A. Stift for Klippehøjdejustering

10. Fjern klodserne fra under klippeaggregatet.
11. Fjern stiften for klippehøjdejustering; denne findes
foran aggregatets løftearm. Løft klippeaggregatet og
genmontér justeringsstiften i den ønskede klippehøjde.

Justér Her

Ydre Stang
Figur 42. Mål de Inderste og Yderste Løftestænger
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AGGREGATETS
PARALLELITETSJUSTERINGER
BEMÆRK: Før justering af aggregatets parallelitet, skal
aggregatets løftestangstiming være kontrolleret og/eller
justeret.
1. Parkér maskinen på en plan, vandret overflade.
Kobl PTO/kraftudtaget fra, stop motoren og træk
parkeringsbremsen. Bagdæk skal være pumpet til
1,24 bar (18 psi); fordæk til 1,72 bar (25 psi).
2. Lås aggregatets løftepedal i 15,2 cm (6”) position. Sæt
stiften for aggregatetes højdejustering i 10,2 cm (4”)
stilling, og sænk pedalen til aggregatløft indtil armen
kontakter stiften.
3. Placér 2 x 4 mm blokke under hvert hjørne af
klippeaggregatet med siderne på 8,9 cm (3-1/2”) i lodret
stilling. Placér et 0,64 cm (1/4”) tykt afstandsstykke på
toppen af de bageste 2 x 4 blokke. Se figur 43.

B
A
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4. Justér de forreste øjebolte, indtil kæderne er stramme
og aggregatet stadig hviler på 2 x 4’s. Stram
låsemøtrikkerne. For 183 cm Bagudkast Klippeaggregat
Løsn møtrikkerne og lad aggregatets forside hvile på
2 x 4’s. Skub kæderne ned i rillerne indtil kæderne er
stramme, og stram så møtrikkerne. Se figur 44.

Figur 43. 2 x 4 Placeringer

5. Skru låsemøtrikken løs (A, figur 44) og drej
justeringsboltene (B) indtil kæderne er stramme, og
aggregatets bagende hviler på 2 x 4’s og 0,64 cm (1/4”)
afstandsstykker. Stram låsemøtrikkerne.
6. Fjern alle 2 x 4 mm blokke og afstandsskiver under
klippeaggregatetet.

D

C

Figur 44. Parallel Justering af Aggregatet
A. Låsemøtrik
B. Justeringsbolt
C. Justeringspunkt
D. Justeringspunkt (183 cm Bagudkast Aggregat)

R

AGGREGATETS LØFTEFJEDER

Aggregatets løftefjedre (A, figur 45) er fabriksindstillede, for
at give den bedst mulige løftning.

A

Selvom den er fastgjort med et multipositionsanker, er dette
IKKE ET JUSTERINGSPUNKT.
Forsøg IKKE at justere fjederens længde, da det vil forringe
løfteydelsen.

Figur 45. Placering af Aggregatets Løftefjeder
A. Aggregatets Løftefjeder
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DRIVREM DEMONTERING OG
UDSKIFTNING
For at undgå remskade, MÅ REMMENE
IKKE TVINGES OVER REMSKIVERNE.

Demonetering og Udskiftning af
Plæneklipperens Drivrem
1. Parkér traktoren på en jævn, plan overflade,
såsom et cementgulv. Kobl PTO/kraftudtaget fra,
træk parkeringsbremsen, sluk for motoren og tag
tændingsnøglen ud.
2. Fjern stiften for klippehøjdejustering (A, figur 46) og
sænk klippeaggregatet.

A

3. Løsn de 5/16” bolte, der sikrer klippeaggregatets
beskyttelsesskærm, og fjern skærmene.
4. 155 cm Model Med Sideudkast: Brug 3/4”
ringgaffelnøgle, drej den fjederbelastede strammerulle
(A, figur 47) MOD URET for at udløse remspændingen.

ADVARSEL
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4a. 155 cm Modeller Med Bagudkast og 183 cm
Modeller: Brug 3/4” ringgaffelnøgle, drej den
fjederbelastede strammerulle (A, figur 47) MED URET
for at udløse remspændingen.

Udvis særlig forsigtighed når du drejer
løbearmen med lednøglen på grund af den
øgede spænding i fjederen når løbearmen
drejes. Det kan medføre kvæstelser hvis
lednøglen slippes for tidligt mens fjederen
stadig er spændt.

Figur 46. Sænk Plæneklipperen
A. Stift for Klippehøjdejustering

155 cm Model Med Sideudkast

A

C

5. Skub drivremmen over kanten af den stationære
strammerulle (C) og udløs forsigtigt skruenøglens
spænding, indtil fjederspændingen er fuldkommen
udløst.
6. Fjern den gamle rem og udskift med en ny.

R

7. Montér drivremskiven på gearkassens remskive,
akselremskiverne og strammerullerne.

8. 155 cm Model Med Sideudkast: Drej den
fjederbelastede strammerulle (A, figur 47) MOD URET
og skub drivremmen over kanten af den stationære
strammerulle (C). Sørg for at remmens
V-side løber i remskivernes riller (figur 48). Udløs
forsigtigt nøglens spænding.
8a. 155 cm Modeller Med Bagudkast og 183 cm
Modeller: Drej den fjederbelastede strammerulle
(A, figur 47) MED URET og skub drivremmen over
kanten af den stationære strammerulle (C). Sørg for at
remmens V-side løber i remskivernes riller (figur 48).
Udløs forsigtigt nøglens spænding.
9. Monter klippeaggregatets beskyttesskærme og stram de
5/16” komponenter, som sikrer dem på plads.
10. Lad plæneklipperen gå uden belastning i omkring
5 minutter for at indkøre remmen.

B
155 cm Modeller Med Bagudkast og 183 cm Modeller

A
C
B

Figur 47. Rem til Plæneklipperens Kraftudtag
A. Fjederspændt Strammerulle
B. Mellemhjulets Fjeder
C. Stationær Strammerulle
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D

C

A

A
D

C

D

B

A

A
D
A

D

155 & 183 cm Modeller
Med Sideudkast

A

Figur 48. Remføring af Ved Plæneklipperens Kraftudtag
A. Remskive
B. Kraftudtagets Drivrem
C. Fjederspændt Strammerulle
D. Stationær Strammerulle

B

155 cm Modeller og
183 cm Modeller Med Bagudkast

Udskiftning af Koblingsremmen
1. Installer koblingsremmen over toppen af koblingen,
og ind i krumtapremskivens riller, og rundt om
strammerullen.

1. Parkér traktoren på en jævn, plan overflade,
såsom et cementgulv. Kobl PTO/kraftudtaget fra,
træk parkeringsbremsen, sluk motoren og tag
tændingsnøglen ud.

2. Udløs og løft motordækslets lås, og hæv dækslet indtil
den låses på plads.
3. Fjern den bageste remskærm.

4. Fjern de 5/16” bolte, skiver og møtrik (C, figur 49) der
fastgør gummibelægning til koblingen, og afskru de
slutmuffer, der forbinder koblingen til den elektroniske
sele.

5. Brug en 1/2” lednøgle, placér den firkantede ende i det
firkantede hul på midten af løbearmen (A, figur 56). Drej
forsigtigt lednøglen MED URET, hvilket vil aflaste den
spænding af remmen som påføres af løbearmen.

3. Udløs forsigtigt spændingen på lednøglen.
4. Genmontér koblingens ankerplade på kraftudtagets
kobling og fastgør med det komponent, der tidligere
blev fjernet. Sørg for at komponenterne er i samme
rækkefølge som før de blev fjernet.
5. Genmonter bagremmens varmeskjold og sænk
motordækslet. Aørg for at motordækslet er låst fast.

B

C

R

ADVARSEL

2. Drej forsigtigt løbearmen med lednøglen MED URET
(se figur 49) og installer remmene i rillerne af
gearkassens drivremskive.
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Demontering af Koblingsremmen

Udvis særlig forsigtighed når du drejer
løbearmen med lednøglen på grund af den
øgede spænding i fjederen når løbearmen
drejes. Det kan medføre kvæstelser hvis
lednøglen slippes for tidligt mens fjederen
stadig er spændt.

A

6. Fjern remmene fra gearkassens drivremskive (D).
7. Udløs forsigtigt spændingen på lednøglen, indtil
løbearmen stopper.
8. Fjern koblingsremmen fra koblingens remskiveriller og
træk den rundt om strammerullen.

D

E

Figur 49. Demontering og Udskiftning af
Kraftudtagskobling
A. Løbearm
B. Kraftudtagskoblingens Mellemhjulsfjeder
C. Koblingens Ankerplade Komponent
D. Gearkasses Drivremskive
E. Gearkasse
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Fejlfinding, Justering og Reparation
Pumpedrivrem Demontering
1. Parkér traktoren på en jævn, plan overflade,
såsom et cementgulv. Kobl PTO/kraftudtaget fra,
træk parkeringsbremsen, sluk for motoren og tag
tændingsnøglen ud.

B

2. Fjern kraftudtagets drivrem fra koblingen (se
DEMONTERING AF KOBLINGSREMMEN for nærmere
instruktioner).
3. Brug en 1/2” lednøgle, placér den firkantede ende i det
firkantede hul på enden af løbearmen (A, figur 50). Drej
forsigtigt lednøglen MOD URET, hvilket vil aflaste den
spænding af remmen som påføres af løbearmen.

ADVARSEL

A

Udvis særlig forsigtighed når du drejer
løbearmen med lednøglen på grund af den
øgede spænding i fjederen når løbearmen
drejes. Det kan medføre kvæstelser hvis
lednøglen slippes for tidligt mens fjederen
stadig er spændt.

Figur 50. Demontering af Kraftudtagskoblingen og
Udskiftning
A. Pumpedriv Løbearm
B. Fjeder
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4. Fjerne remmen fra højre hånd og venstre hånd
pumpedriv remskivernes riller.
5. Udløs forsigtigt spændingen på lednøglen.

6. Koble fra fjederen (B) fra den fundamentbolt på
løbearmen.

7. Fjerne remmen fra rillerne på krumtapremskiven og træk
ud bag fra koblingen.

Pumpedrivrem Udskiftning

1. Placere remmen under kobling i rillerne på
krumtapremskiven.

2. Pak remmen rund om toppen af strammerullens
arme og installere remmenepå højre hånd rillerne på
pumperemskive.
3. Koble fra fjederen (B) fra den fundamentbolt på
løbearmen.

R

4. Drej forsigtigt løbearmen med lednøglen MOD URET
(se figur 50). Mens man holder lednøglen fast, installere
remmen i det venstre hånd riller på pumperemskive og
to stationære riller på strammeruller.
5. Udløs forsigtigt spændingen på lednøglen.
6. Kontrollere rem banen sørge for at remmen sider fast i
remskiverne.
7. Genmontér koblingsremmen (se UDSKIFTNING AF
KOBLINGSREMMEN for yderligere instruktioner).
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Fejlfinding, Justering og Reparation
VEDLIGEHOLDELSE AF
GEARKASSE

A

Top
Top

Kontroller Motorens Olieniveau
1. Fjerne påfyldningsprop (A, figur 51) på gearkassen.
2. Når tændrøret er fjernet, bør der sive olie ud af
påfyldningshullet. Hvis der ikke løber olie ud, påfyld
SAE 80-90 olievægt indtil olie begynder at sive ud af
hullet, og sæt derefter påfyldningsproppen tilbage på
plads.

Udskifte Gearkasseolie
BEMÆRK: Gearkasens smøremiddel skal udskiftes efter de
første 100 timer eller efter 30 dages brug, og derefter efter
500 timer eller 12 måneder.
1. Fjern klippeaggregatets drivrem (se DEMONETERING
OG UDSKIFTNING AF PLÆNEKLIPPERENS
DRIVREM for yderligere instruktioner).
2. Drej klippeaggregatets drivremskive på gearkassen
således at brundproppen er på niveau med åbningen
mellem taljens hjularme.

Front
Forende

B
Figur 31. Gearkassens Olieniveau
A. Påfyldningsprop
B. Bundprop
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3. Anbring en beholder under gearkassens afdræningshul
og fjern bundproppen (B).

4. Hvis der ikke løber olie ud, påfyld SAE 80-90 olievægt
indtil olien begynder at løbe ud af hullet, og sæt derefter
bundbruppen tilbage på plads.
5. Brug et opløsningsmiddel og rens grundigt
overskydende olie fra remskivens sider og riller.

R

6. Fjern klippeaggregatets drivrem (se DEMONTERING
OG UDSKIFTNING AF PLÆNEKLIPPERENS
DRIVREM for yderligere instruktioner).
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Fejlfinding, Justering og Reparation
SERVICEARBEJDE PÅ BATTERIET

ADVARSEL
Hold ild og gnister væk fra batteriet; det afgiver
gasser der er højeksplosive. Ventilér batteriet
godt under opladning.

START MED STARTKABEL OG
HJÆLPEBATTERI
Vi anbefaler ikke start med startkabel. Hvis det imidlertid er
nødvendigt, bør du følge disse retningslinjer. Både hjælpeog afladede batterier skal behandles med forsigtighed
når man bruger startkabler. Følg punkterne nedenfor
NØJAGTIGT og pas på ikke at forårsage gnister. Henvis til
figur 52.
1. Begge batterier skal have samme spænding.

Kontrol af Batterispænding
Man kan bruge et voltmeter til at afgøre batteriets tilstand.
Når motoren er slukket, viser voltmeteret batterispændingen
som bør være 12 Volt. Når motoren går, viser voltmeteret
spændingen fra ladekredsløbet som normalt er 13 til 14
Volt.

3. Brug sikkerhedsbriller og skærm altid øjne og ansigt
fra batterier. Sørg for at afluftningsdæksler slutter tæt.
Læg en fugtig klud over afluftningsdækslerne på begge
batterier.
4. Tilslut det positive (+) kabel til det afladte batteris
positive terminal (forbundet til starter eller relæ).
5. Tilslut den anden ende af det samme kabel til den
samme terminal med det positive (+) mærke på
hjælpebatteriet.
6. Tilslut det andet kabels negativ (-) til den anden terminal
på hjælpebatteriet.
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Et dødt batteri, eller et der er for svagt til at starte motoren,
er ikke ensbetydende med at batteriet skal udskiftes. Det
kan f.eks. betyde at generatoren ikke oplader batteriet
ordentligt. Hvis der er tvivl om årsagen til problemet, skal
du henvende dig til din forhandler. Hvis det er nødvendigt
at udskifte batteriet, skal du følge fremgangsmåden under
“Rensning af Batteri og Kabler” i afsnittet om almindelig
vedligeholdelse.

2. Placer køretøjet med hjælpebatteriet ved siden af
køretøjet med det afladte batteri så startkablerne nemt
kan forbindes til batterierne i begge køretøjer. Sørg for
køretøjerne ikke rører ved hinanden.

OPLADNING AF ET HELT
AFLADET BATTERI

1. Vær opmærksom på alle de sikkerhedsforholdsregler
du bør følge under ladeforløbet. Hvis du ikke er bekendt
med brugen af batteriopladere og hydrometre, bør du få
din forhandler til at udføre servicearbejde på batteriet.

2. Påfyld nok destilleret vand til at dække pladen (påfyld
til korrekt niveau sidst på ladeforløbet). Hvis batteriet er
meget koldt, lad det varme op før du tilsætter vand, fordi
vandniveauet stiger når det opvarmes. Desuden vil et
meget koldt batteri ikke modtage en normal opladning
før det bliver varmt.
3. Du skal altid koble laderen fra eller slukke for den før du
tilslutter eller fjerner forbindelsesklemmerne.

R

4. Montér forsigtigt klemmerne til batteriet med den rigtige
polaritet (normalt rød til [+] positiv og sort til [-] negativ).
5. Under opladningen skal du af og til måle
akkumulatorvæskens temperatur. Hvis temperaturen
overstiger 51,6° C (125° F) eller hvis der er voldsom
gasudvikling eller udspyet akkumulatorvæske, skal
ladeniveauet mindskes eller opladningen midlertidigt
stoppes for at forhindre beskadigelse af batteriet.

7. Sæt den sidste tilslutning på køretøjet, der er gået i stå,
på motorblokken væk fra batteriet. Læn dig ikke ind over
batterierne.
8. Start motoren på køretøjet med hjælpebatteriet. Vent
nogle få minutter og forsøg så at starte motoren på
køretøjet med det afladte batteri.
9. Hvis køretøjet ikke starter efter at have forsøgt i tredive
sekunder, STOP PROCEDUREN. Motoren starter
sjældent efter mere end tredive sekunder medmindre
man foretager nogen mekaniske justeringer.

10. Efter start skal du lade motoren komme tilbage til
tomgang. Fjern kabeltilslutningen på motoren eller
stellet. Fjern dernæst den anden ende af det samme
kabel fra hjælpebatteriet.
11. Fjern det andet kabel ved at fjerne tilslutningen ved det
afladte batteri først og så fjerne tilslutningen i den anden
ende fra hjælpebatteriet.
12. De fugtige klude, der blev lagt over afluftningsdækslerne
på begge batterier, smides ud.

6. Oplad batteriet indtil det er ladet helt op (indtil
akkumulatorvæskens vægtfylde er 1,250 eller højere
og væskens temperatur er mindst 15,6° C [60° F]). Den
bedste måde til at sikre sig at et batteri er helt opladet,
men ikke overopladet, er at måle vægtfylden af en celle
én gang i timen. Batteriet er helt opladet når cellerne frit
udvikler gas ved et lavt ladeniveau og der er mindre end
0,003 ændring i vægtfylden over et tidsrum på tre timer.
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Fejlfinding, Justering og Reparation
DENNE TILSLUTNING ER FOR KØRETØJER MED NEGATIV STELFORBINDELSE

THIS HOOK-UP FOR NEGATIVE GROUND VEHICLES

To

To
Til Starter
Starter
Omskifter
Switch

Til Starter
Starter
Omskifter

Switch
Startkabel
Jumper
Cable

Batteri
På
Starting
Startende
Vehicle
Køretøj

Discharged
Køretøj
Med
Vehicle
Afladet Batteri

Battery

Battery

Startkabel
Jumper
Cable
Stel
To Til
Ground
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Motorblok
Engine
Block
SØRGCERTAIN
FOR KØRETØJER
IKKE RØRER
HINANDEN
MAKE
VEHICLES
DO NOT
TOUCH

Figur 52. Start Med Startkabel

ADVARSEL

Andre fremgangsmåder end den foregående
kan medføre:

R

(1) personskade fra akkumulatorvæske
der sprøjter ud af batteriets
afluftningsdæksler,
(2) person- eller ejendomsskade fra et
eksploderet batteri,
(3) beskadigelse af ladesystemet på køretøjet
med hjælpebatteriet eller køretøjet med
det afladte batteri.
Forsøg ikke at starte et køretøj med startkabel
når batteriet er frosset da det kan revne eller
eksplodere. Hvis du formoder at batteriet er
frosset, undersøg alle påfyldningsåbninger på
batteriet. Hvis du kan se is eller hvis du ikke
kan se akkumulatorvæske, må du ikke forsøge
at starte med startkabel så længe batteriet
stadig er frosset.
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ADVARSEL

Af hensyn til din personlige sikkerhed skal du
være særdeles forsigtig når du starter med
startkabel. Udsæt aldrig batteriet for åben ild
eller elektriske gnister — batteriprocessen
afgiver brintgas som er brand- og sprængfarlig.
Lad ikke batterisyre komme i kontakt med
hud, øjne, tekstiler eller malede flader.
Batterier indeholder en svovlsyreopløsning
som kan forårsage alvorlig person- eller
ejendomsskade.
Når du tager batterikablerne af eller sætter dem
på, skal du tage det negative kabel af FØRST
og sætte det på igen SIDST. Hvis du ikke
gør det i denne rækkefølge, kan den positive
terminal kortsluttes til chassiset af et stykke
værktøj.
For at forhindre motorskade, må du ikke
frakoble batteriet mens motoren går. Sørg for
at forbindelserne på terminalerne er strammet
før du starter.
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Specifikationer
SPECIFIKATIONER
BEMÆRK: Specifikationerne er korrekte på trykningstidspunktet men kan ændres uden forudgående varsel.
* Udstyrets faktiske vedvarende hestekræfter er højst sandsynligt lavt p.g.a. anvendelsesbegrænsninger og miljøforhold.

MOTOR:

TRANSMISSIONER:

33 HP* Caterpillar

HydroGear BDP-21 / Parker TF-040

Mærke
Model
Hestekraft
Slagvolumen
Elektrisk System

Type
Hydraulikvæske

Oliemængde

Caterpillar
3013E
33 @ 3600 o./min.
1500 cc (91,54 cu. in)
12 Volt, 16 Amp. Generator,
Batteri: 500 CCA
5,4 L (11,5 pt.) m/Filter

Hastigheder
@ 3400 o./min.
Vedvarende
Drejningsmoment
Maksimalt Akseltryk

Pumpe og Hjulmotor
Mobil 1™ 15W-50 syntetisk olie eller
Castrol Syntec™ 5W-50 olie
Fremad: 0 – 17,7 km/t (0 – 11 MPH)
Bak: 0 – 9,65 km/t (0 – 5 MPH)
654 N.m. (483 ft. lbs)
1.360 kg (3000 lbs)

CHASSIS:
Forhjul

Kapacitet: 49,2 L (13 gallons) totalt
Dækstørrelse: 26 x 12,00-12
Dæktryk: 1,03 bar (15 psi)
Dækstørrelse: 13 x 6,50-6
Dæktryk: 1,72 bar (25 psi)

Oplysninger om Motoreffekt

DIMENSIONER:
Totallængde
Totalbredde
183 cm Sideudkast
183 cm Bagudkast
155 cm Sideudkast
Højde
Vægt (ca.)
m/ 183 cm Aggregat
m/ 155 cm Aggregat

221 cm (87”)
216
185
157
140

cm
cm
cm
cm

(85”)
(73”)
(62”)
(55”)

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Brændstoftank
Baghjul

865 kg (1908 lbs)
856 kg (1887 lbs)

R

Mærkater med bruttomotoreffekten for individuelle benzinmotormodeller indfrier eller overgår SAE (Society of Automotive
Engineers) forskrift J1940 (Normeringsprocedure for Effekt & Drejningsmoment for Mindre Motorer) og normeret ydeevne
er målt og justeret i overensstemmelse med SAE J1995 (Udgave 2002-05). Faktisk bruttomotoreffekt kan være lavere og er
bl.a. påvirket af lokale driftsforhold og variationer fra motor til motor. I betragtning af det store udvalg af produkter hvori disse
motorer bruges og mangfoldigheden af miljøspørgsmål i forbindelse med udstyrets brug, vil motoren ikke vil yde den opgivne
bruttomotoreffekt under brug i bestemt motordrevet udstyr (faktisk “på stedet” eller netto hestekraft). Denne forskel skyldes
en mangfoldighed af omstændigheder, bl.a. tilbehør (luftfilter, udstødning, opladning, køling, karburator, brændstofpumpe
osv.), anvendelsesbegrænsninger, lokale driftsforhold (temperatur, luftfugtighed, højde over havet) og variationer fra motor til
motor.
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Ferris Industries - a division of Simplicity Manufacturing Inc.
Owner's Limited Warranty Information
(Effective 04/28/2004)
Thank you for purchasing Ferris commercial mowing equipment. Please take a few minutes to read this limited warranty information. It contains all
the information you will need to have your Ferris mower repaired in the unlikely event that a breakdown covered by this limited warranty should occur.
Owner's Responsibilities - As a condition to our obligations under this limited warranty, you shall have read the operator's manual and you shall have
completed and submitted to Ferris, within 20 days from the date of purchase, the Ferris Product Registration. You must properly service and maintain
your Ferris product as described in the operator's manual. Such routine maintenance, whether performed by a dealer or by you, is at your expense.
The Ferris equipment, including any defective part covered by this limited warranty, must be returned to an authorized Ferris dealer within the warranty
period for warranty service. This limited warranty extends only to equipment operated under normal conditions and in accordance with Ferris' instructions.
Warranty Start Date - The limited warranty coverage begins on the day you buy your new Ferris commercial mowing equipment. An authorized Ferris
dealer will assist you in filling out a Ferris Product Registration with specific information for the model you purchase and your personal information,
which must be returned to Ferris.
Limited Warranty - The limited warranty, set forth below, is a written guarantee by Ferris, during the warranty period, to repair or replace parts which
have a substantial defect in materials or workmanship. The warranty is "limited" because it is for a specified period of time, applies to the original purchaser only, and is subject to other restrictions.
FERRIS LIMITED WARRANTY
Ferris Industries (Ferris) warrants, in accordance with the provisions below, to the original purchaser only, for the periods described below that the
commercial mower shall be free from substantial defects in material or workmanship under normal use and service. If you wish to file a claim under
this limited warranty, you must provide prompt notice of your claim to an authorized Ferris dealer during the warranty period. Ferris' obligation under
this limited warranty is, at Ferris' option, to repair or replace any part or parts of the mower, which, in the judgment of Ferris, are found to be defective
and covered by this limited warranty. An authorized Ferris dealer will repair or replace the defective part or parts, at the dealer's place of business, at
no charge for the labor or parts. This limited warranty applies only to mowers sold in the United States and Canada and is subject to the following limitations.
Warranty Period
2-years (24 months) from date of retail purchase by the original
purchaser for parts & labor (90 days for rental mowers)
(Except as noted below*)

*Belts, Tires, Brake Pads
And Hoses, Battery, Blades

90 days from date of retail purchase by the original purchaser

*Attachments

1 year from date of retail purchase by the original purchaser

*Engine

If the engine manufacturer provides any warranty on the mower's engine, Ferris will assign that warranty to the
original purchaser of the mower if such assignment is reasonably practicable. Please refer to the engine manufacturer's warranty statement, if any, that is included in the owner's packet. We are not authorized to handle
warranty adjustments or repairs on engines. Ferris offers NO WARRANTY on mower engines. Ferris does not
guarantee or represent that any engine manufacturer will comply with the terms of its warranty.
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Covered Parts
All Mowers

R

Items and Conditions Not Covered
This warranty does not cover, and Ferris makes NO WARRANTY regarding, the following:
• Mowers or their parts if a complete and accurate Ferris Product Registration has not been received by Ferris.
• Loss or damage to person or property other than that expressly covered by the terms of this limited warranty.
• Pickup and delivery charges and risk of loss or damage in transit to and from any authorized Ferris dealer.
• Any damage or deterioration due to normal use, wear and tear, or environmental or natural elements, or exposure.
• Cost of regular maintenance service or parts, such as but not limited to, filters, fuel, lubricants, tune-up parts, and adjustments.
• Claims arising due to failure to follow Ferris' written instructions, or improper storage or maintenance.
• Any repairs necessary due to use of parts, accessories or supplies, including gasoline, oil or lubricants, incompatible with the mowing equipment,
or other than as recommended in the operator's manual or other written operational instructions provided by Ferris.
• Use of non-Ferris approved parts or accessories.
• Any overtime or other extraordinary repair charges or charges relating to repairs or replacements.
• Rental of like or similar replacement equipment during the period of any warranty, repair or replacement work.
• Loss of revenue, time or use of the mowing equipment.
• Travel, telephone or other communication charges.
• Damage from continued use of defective mowing equipment.
• Freight charges on replacement parts.
• Any mowing equipment or part which, in the judgment of Ferris, has been altered or tampered with in any way or has been subjected to misuse,
abuse, abnormal usage, unauthorized repair, neglect or accident, damage in transit, or has had the serial numbers altered, effaced or removed.
• Any equipment, part or item not mentioned under "Covered Parts," above.
General Conditions
Ferris is continually striving to improve its products, and therefore reserves the right to make improvements or changes without incurring any obligation
to make changes or additions to products sold previously. Any oral or written description of Ferris products is for the sole purpose of identifying the
products and shall not be construed as an express warranty. No warranty claim shall give rise to a right for the purchaser to cancel or rescind any
sale. No person is authorized to make any warranty or assume for Ferris any liability not strictly in accordance with this limited warranty. Any assistance Ferris provides to or procures for the purchaser outside the terms, limitations or exclusions of this limited warranty will not constitute a waiver of
the terms, limitations or exclusions of this limited warranty, nor will such assistance extend or revive the limited warranty. Ferris will not reimburse the
purchaser for any expenses incurred by the purchaser in repairing, correcting or replacing any defective products except for those incurred with Ferris'
prior written permission and in accordance with this limited warranty.
Ferris' sole and exclusive liability with respect to this limited warranty, and the purchaser's exclusive remedy, shall be repair or replacement as set forth
herein. All warranty work must be performed by an authorized Ferris dealer using only Ferris approved replacement parts. FERRIS SHALL HAVE NO
LIABILITY FOR ANY OTHER COST, LOSS OR DAMAGE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY INCIDENTAL, COMPENSATORY, INDIRECT,
PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE. FERRIS' AGGREGATE LIABILITY WITH RESPECT TO A DEFECTIVE PRODUCT OR PART SHALL BE LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE MONIES PAID BY THE PURCHASER FOR THAT DEFECTIVE PRODUCT
OR PART. THIS LIMITED WARRANTY, AND FERRIS' OBLIGATIONS HEREUNDER, ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED
WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FERRIS SHALL NOT BE LIABLE TO THE PURCHASER, OR TO ANYONE CLAIMING
UNDER THE PURCHASER, FOR ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OBLIGATIONS OR LIABILITIES ARISING OUT OF BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT OR ANY THEORY OF STRICT LIABILITY,
WITH RESPECT TO FERRIS PRODUCTS OR FERRIS' ACTS OR OMISSIONS OR OTHERWISE.
It is the express wish of the parties that this agreement and any related documents be drafted in English. Il est la volonté expresse des parties que
cette convention et tous les documents s'y rattachent soient rédigés en anglais.

BETJENINGSVEJLEDNING
IS5100Z Diesel Serien
Zero-Turn-Riderplæneklipper

Hurtig Produktspecifikationer:
MOTOR:

REMME OG KNIVE:
TRAKTOR

33 HP Caterpillar

CHASSIS:
Brændstoftanke
Baghjul
Forhjul

Caterpillar
3013E
5,4 L (11,5 pt.) m/Filter

Pumpedrivrem
Gearkasserem

5023388
5022575

155 cm SIDEUDKASTER KLIPPEAGGREGAT
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Mærke
Model
Oliemængde

Kapacitet: Ialt 49,2 L (13 gallons)
Dækstørrelse: 26 x 12,00-12
Dæktryk: 1,03 bar (15 psi)
Dækstørrelse: 13 x 6,50 - 6
Dæktryk: 1,72 bar (25 psi)

Aggregatdrivrem
Klipperkniv

5021724
5020842

183 cm SIDEUDKASTER KLIPPEAGGREGAT
Aggregatdrivrem
Klipperkniv

5022439
5022476

155 cm BAGUDKASTER KLIPPEAGGREGAT
Aggregatdrivrem
Klipperkniv

5021724
5023272

183 cm BAGUDKASTER KLIPPEAGGREGAT

R

Aggregatdrivrem
Klipperkniv

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
5375 North Main Street
Munnsville, NY 13409
800-933-6175
www.ferrisindustries.com

5022439
5023273

