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BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL 
SLAGLEKLIPPER MODEL 830 

 
 
 
Forord 

Maskinen må kun bruges til det, den er projekteret til, dvs. i landbrug til beskæring af 
ranker, græs og krat. 
Alt, hvad der ikke udtrykkeligt står eller kan udledes af denne manual og fra den her 
vedlagte motormanual, skal betragtes som “FORBUDT”.   
Hvis instruktionerne i denne manual og i motormanualen ikke overholdes, fratager 
producenten sig ethvert ansvar i tilfælde af beskadigelser efter ukorrekt brug af maskinen, 
uforsigtighed, overfladiske fortolkninger af indholdet,  eller hvis de her beskrevne 
sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes. 
Lad forhandleren fortælle Dem, hvordan maskinen bruges i optimal sikkerhed. 
Foretag altid de anbefalede eftersyn, hver gang maskinen bruges. 
De bør henvende Dem direkte til producenten, hvis der i denne manual er uforståelige 
eller ikke helt klare dataer. 
 
 
1. Sådan bruges manualen 
Denne manual består af nummererede sider og bilag nævnt i indholdsfortegnelsen. 
Før maskinen tages i brug, skal denne manual og vedlagte motormanual læses 
omhyggeligt igennem. 
Hvis slagleklipperen bruges af flere fagfolk (enkeltvis), skal de hver især læse både denne 
manual og den vedlagte motormanual omhyggeligt igennem før brug. 
 
De ovenfor nævnte manualer er en del af maskinen, og skal opbevares komplette og i god 
stand på et lettilgængeligt sted under hele maskinens levetid, og de skal følge maskinen i 
tilfælde af ejerskifte. Formålet med disse manualer er at give de nødvendige 
informationer, så maskinen bruges på en kompetent og sikker måde. I tilfælde af slid, eller 
hvis man vil uddybe tekniske og operative detaljer, kan producenten kontaktes. Der er 
reserveret plads til eventuelle bemærkninger bagerst i slagleklippermanualen. 
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Indholdsfortegnelse SLAGLEKLIPPER 

1. Sådan bruges manualen 
2. Maskinens symboler  
3. Tekniske dataer 
4. Løft og transport 
5. Maskinens hoveddele 
6. Styringer og reguleringer 
7. Monteringsinstruktioner til  forreste støtte med hjul 
8. Sikkerhedsinformationer 

a) Generelle instruktioner  
b) Oplæring 
c) Forberedelse 
d) Drift 
e) Efter brug 

9. Maskintransport 
10. Sikkerhedssystemer og beskyttelser 
11. Indgreb før start 
12. Start af og kørsel med slagleklipperen 
13. Gode råd ved klipning 
14. Eftersyn 

A) dæktryk 
B) justering af styrekabler  
C) bremsejustering 
D) udskiftning og justering af remmene 
E) kontrol og skift af knive 
F) slibning af knive 
G)kontrol og udskiftning af transmissionsolie 

15. Vedligeholdelse og opmagasinering 
16. Rengøring af maskinen 
17. Langvarige pauser 
18. Ude af drift og ophugning 
19. Teknisk service 
20. Garanti 
21. EU-mærket 
22. Diagnostik 
 
Bilag 1.  BEMÆRKNINGER 
Bilag 2. Overensstemmelseserklæring 
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2. MASKINENS SYMBOLER 
I denne manual står alle sikkerhedsinformationer i rammer med skriften “PAS PÅ” 

PAS PÅ! 
Dette opråb skal henlede operatørens opmærksomhed  på farlige områder eller bevægelige dele 
på maskinen. Det bruges også, hvis mangel på respekt for informationerne kan medføre skader 

på personer, dyr eller/og ting. 
 
Følgende symboler sidder på maskinen for at signalere farlige situationer ved brug og 
vedligeholdelse: 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                           Den vedlagte brugsvejledning skal læses. 
 
 
 
 
 
 
                                                            Hold sikkerhedsafstanden, ting kan  
                                                            udslynges.  
 
 
 
                                                          
                                                       
                                                            Pas på. Under vedligeholdelse skal kablet  
                                                            til motorens tændrør trækkes ud. 
 
 
 
 
                               
 
 
                                                           Risiko for håndklipning. Stands motoren. 
 
 
 
 
 
                                                            Risiko for klemning.  
                                                            Hold sikkerhedsafstanden. 
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                                                     Risiko for klipning af 
                                                      over- og underekstremiteter.  

Sæt ikke hænder og fødder ind i  
klippeelementet under drift. 
 
 
 
 
 

                                                      Risiko for  indsugning i de roterende dele. 
                                                      Kom ikke hænderne ind i de roterende dele.  
 
 
 
 

 
                                                      Risiko for udslyngning af ting.  

           Man skal bære beskyttelsesbriller  
 
 
 
 

            
                                                       Pas på de varme områder. Man kan brænde 

 sig. Risiko for ildebrand. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Børn må ikke opholde sig i maskinens 

  driftsområde. 
                                                       Øreklapper er obligatoriske. 
 
 
Det er absolut nødvendigt, at man kender betydningen af risikosymbolerne, og at de altid 
er letlæselige. Hvis disse symboler ødelægges eller nedslides, skal de udskiftes 
øjeblikkeligt, og maskinen må ikke benyttes, før de er genopsat. 
Alle henvisninger skal følges.  
Vend tilbage til denne side hver gang man er det mindste i tvivl om disse symbolers 
betydning. 
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3. TEKNISKE DATAER SLAGLEKLIPPER TYPE  830 

MOTOR    :          benzin HONDA GX 270  

MOTORKRAFT                  :  6.6 kW   (9.0 h.p) 

MOTORFILTER                  :         tørfilter 

ARBEJDSVIDDE                :  75 cm 

KLIPPEHØJDE                  :  regulerbar 20 - 80 mm 
 
KLIPPESYSTEM           :  rotor med 40 blade  
 
GEAR                        :   3  gear fremad – 2 bakgear  
 
TRANSMISSION    :   mekanisk  
 
TANDHJUL                        :          oliebad 
 
 
HASTIGHED   : fremad  (1) 1.28 km/h     (2) 2.15 km/h (3) 4.1 km/h 
     tilbage (1) 1,28km/h      (2) 2,15 km/h 
 
AFBLOKERINGSMEKANISME 
TIL HJULENE                              :         mekanisk 
 
START                         :  med selvoprulning 
 
PARKERINGSBREMSE       :     på hjulaksel 
 
ROTORBREMSE                 :     på rotortransmissionen 
 
STYR                                   :      højde- og sideregulering 
 
HJUL                   : TRACTOR 16x6.50-8 
 
DIMENSIONER  L x W x H (mm)       :     1780 x 850 x 1040 mm 
 
VÆGT (kg)    :  150 
 
 
DEN AKUSTISKE TRYKVÆRDI er målt i henhold til EN 12 733: 89 dBA   
DEN AKUSTISKE POTENSVÆRDI er målt i henhold til EN 12 733 : LWA 98 dBA 
 
VIBRATIONSVÆRDI OVERFØRT TIL STYRET (EN 12 733) AW = 5,1 m/sec² 
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Miljøforhold 
Hvis ikke andet præciseres ved bestillingen, betyder det, at maskinen er bygget til at 
arbejde regulært under de herunder beskrevne miljøforhold. 
Miljøforhold som afviger fra de her beskrevne, kan forårsage mekaniske skader, og skabe 
situationer, som kan være farlige for operatørerne. 
 
HØJDE 
Maskinen må ikke benyttes på områder, som ligger mere end 1500 m over havets 
overflade. 
 TEMPERATUR 
Laveste temperatur: -5 °C 
Højeste temperatur: +50°C 
 ATMOSFÆRISKE FORHOLD 
El-udstyret fungerer korrekt under atmosfæriske forhold hvor den relative fugtighed ikke 
overskrider 50 % ved en temperatur på 40 °C og 90 % ved en temperatur som ikke 
overskrider 20 °C (uden kondens). 
 ATMOSFÆRE MED RISIKO FOR EKSPLOSION OG/ELLER BRAND 
Den standardmaskine, som beskrives her, er ikke bygget til at arbejde i eksplosions- eller 
brandfarlige miljøer. 
 
4. LØFT OG TRANSPORT 
 
Producenten kontrollerer alt materiale grundigt før forsendelsen. Slagleklipperen leveres i 
en træ- eller papkasse; den forreste støtte med hjul er afmonteret. 
Når maskinen modtages, skal man sikre sig, at den ikke er blevet beskadiget under 
transporten, at emballagen er intakt, og at der i modsat fald ikke er fjernet interne dele. I 
tilfælde af beskadigelser eller manglende dele skal transportøren og producenten straks 
informeres med fotografisk dokumentation.  
 
Efter montering af støtten med forhjul og beskyttelsesstangen er monteret i henhold til 
paragraf 7 i den medfølgende manual, kan maskinen køre på sine egne hjul.  
Producenten frasiger sig ethvert ansvar for transportbeskadigelser efter levering. 
 
 

PAS PÅ! 
Maskinen skal bevæges med omtanke, så den ikke vælter.  

Undgå meget stejle skrænter hvor man ikke har kontrol over maskinen.  
På risikofyldte områder skal man sikre sig, at der ikke er nogen mennesker. 
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5. MASKINENS HOVEDDELE 
Maskinen består af følgende hoveddele:  
 
A - Kobling til fremadkørsel 
 
B - Speederhåndtag 
 
C - Nødbremsegreb 
 
D - Kobling til knivrotor 
 
E - Løsningsgreb til højre hjul 
 
E1       -         Løsningsgreb til venstre hjul 
 
F - Motor GX  270 
 
G - Forhjul 
 
H -  Forreste beskyttelse   
 
I - Justeringshåndtag til klippehøjde 
 
L - Justeringsgreb styr 
 
M - On/off knap 
 
N -  Gearvælger 
 
O         -         Gearstang til retningsændring 
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                              Fig. 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

Fig. 2 
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6. STYRINGER OG REGULERINGER 
 
A) KOBLING TIL FREMADKØRSEL 
Der er kun to positioner: til- og frakobling. Man trykker nedad ved tilkobling, og man giver 
slip ved frakobling. Parkeringsbremsen er forbundet med denne kobling. Derfor når man 
slipper grebet, aktiveres bremserne automatisk, og maskinen står stille på stedet. 
 
B) SPEEDERHÅNDTAG 
Med det reguleres motorens omdrejninger i henhold til arbejdsfunktionerne.  Når 
maskinen tændes stilles det på minimum, mens man under arbejdsprocessen regulerer alt 
efter behov. 
 
C) NØDBREMSEGREB 
Det skal bruges til at tilkoble bremsen fremadkørsel, hvis den automatiske bremse, som er 
forbundet med koblingen til fremadkørsel (Fig. 1 Ref. A), ikke tilkobles. 
PAS PÅ: når koblingen til fremadkørsel tilkobles (Fig. 1 Ref . A), skal man sikre sig, at 
nødbremsen er frakoblet ( Fig.1 Ref C). 
 
D) KOBLING TIL KNIVROTOR 
Den til- og frakoble knivrotorens rotation. Sænk for tilkobling og giv slip for afkobling. 
Knivbremsen er forbundet med denne kobling. Derfor, når man slipper grebet, bremser 
man automatisk, og rotoren standser på få sekunder. 
PAS PÅ! 
Knivrotoren drejer med høj hastighed, hvis motoren er tændt, og kniven er tilkoblet,  
uafhængigt af positionen på koblingen til fremadkørsel.  
 
E og E1) LØSNINGSGREB TIL HØJRE OG VENSTRE HJUL 
Med dem er det lettere at skifte retning under kørsel, eller når maskinen bevæges.  
PAS PÅ:  brug ikke løsningsgrebene som alternativ til koblingen fremadkørsel. Hvis 
man bruger hjulenes to løsningsgreb samtidig, bliver parkeringsbremsen 
automatisk sat ud af drift, og dens sikkerhedsfunktion ophæves.  Det er yderst 
vigtigt at denne advarsel overholdes, når man arbejder på skråninger.  
  
 
G) FORHJUL 
De er maskinens forreste støtte, og de indgår i klipningens højderegulering. 
 
 
H) FORRESTE BESKYTTELSE 
Forreste beskyttelse (Fig. 1, ref. H) åbner og lukker automatisk i henhold til den 
græsmængde, som skal klippes. Maskinen må ikke bruges med åben beskyttelse, da det 
kan medføre udslyngning af genstande.  
Beskyttelsen må kun fikseres i åben position, mens knivene udskiftes, og maskinen er 
slukket. 
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I) JUSTERINGSHÅNDTAG TIL KLIPPEHØJDE  
Her reguleres klippehøjden. PAS PÅ: hvis klippehøjden er for lav kan det få følgende 
negative resultat: 

- Udslyngning af genstande, såsom sten osv. .. 
- Opsamling af jord og mudder i rotorens beskyttelseshus, og græsset kan derfor 

ikke tømmes regulært. 
- Hurtigt slid af knivene og risiko for at disse beskadiges. 

 
 
L) JUSTERINGSGREB STYR 
Styret kan både højde- og sidereguleres, så det passer til operatørens behov og til 
arbejdsbetingelserne. Styrets indstilles på højde med operatørens hofte. 
 
 
M) ON/OFF KNAP 
Knap med to funktioner : 
(1) motoren tændes 
(0) motoren slukkes  
 
N)  GEARVÆLGER 
Med den vælger man maskinens hastighed ved fremadkørsel. 
Tallene henviser til hastigheden (1° - 2° - 3°) og bogstavet N står for frigear. 
 
PAS PÅ: hvis gearstangen (Fig. 2 Ref. N) står på 3. hastighed, kan  stangen til 
retningsændring (Fig. 2 Ref. O) ikke sættes i bakgear.  
 
 
 
 
O) GEARSTANG TIL RETNINGSÆNDRING 
Med denne gearstang bestemmes maskinens kørselsretning (fremad, frigear, bakgear). 
Sammen med gearvælgeren (Fig.2 Ref. N) kan man vælge 3 gear fremad og 2 bakgear. 
 
PAS PÅ: hvis gearstangen til retningsændring (Fig. 2 Ref. O) står på bakgear, kan man 
ikke sætte gearvælgeren (Fig. 2 Ref. N) på positionen 3. hastighed. 
 
PAS PÅ: før gearstangen til retningsændring tilkobles ( Fig. 2 Ref O), bør man sætte 
gearvælgeren (Fig. 2 Ref. N) i frigear ( N ). Først derefter tilkobles det ønskede gear  
 
PAS PÅ 
Sørg for at stængernes position er korrekt (Fig. 2 pos N og O) og at de  fastblokeret  i 
positionen; hvis dette ikke er tilfældet, tilkobles gearet fremad for en kort tid (Fig. 1 Pos. 
A), så den rette hastighed tilkobles. 
Det ovenfor beskrevne kan især være nyttigt i maskinens første drifttimer. 
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7. MONTERINGSINSTRUKTIONERTIL FORRESTE STØTTE 
MED HJUL 
Slagleklipperen leveres med den forreste støtte afmonteret. (Fjern træ- eller 
papemballagen korrekt i henhold til de gældende regler for affald). 
Montér således: 

- Placer den forreste støtte med hjul ved at forbinde bøsningen til højdejustering 
(Fig. 3 ref. B) med den medfølgende skrue og pakskive. Fiksér den desuden til 
begge motorhjelmens sider med de medfølgende skruer, pakskiver og 
mellemstykker, som vist på Fig. 3 ref. A.   

- Montér beskyttelsesstangen (Fig.3 ref.C) i de dertil byggede huller, som sidder 
på de to forreste sider af hjulstøtten med den medfølgende  
skrue, pakskive og møtrik. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 
 

 
 
Før start skal alle maskinens dele være korrekt sat sammen. 
 
 
 
8. SIKKERHEDSINFORMATIONER 
Før slagleklipperen tages i brug, skal operatøren have forstået de henvisninger, forbud og 
advarende instruktioner, som står i denne manual og i motormanualen. Operatørens, 
tredjemands, dyrs og tings sikkerhed afhænger af om alle henvisninger overholdes. 
 
A) GENERELLE FORSKRIFTER  
 Slagleklipperen må kun bruges til det, den er bygget til. 
 Det er forbudt at stå eller sidde på slagleklipperen. 
 Det er forbudt at røre ved sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger. 
 Det er strengt forbudt at ændre på dispositiver /genstande uden producentens 

tilladelse. 
 Motorens elektriske dele skal altid være beskyttede.  
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B) OPLÆRING 
Før maskinen tages i brug skal denne manual og vedlagte motormanual        læses 
omhyggeligt igennem. 

 Maskinen må ikke bruges af unge under 16 år, eller personer som ikke har de 
nødvendige psykofysiske egenskaber. 

 Maskinen må ikke bruges i nærheden af tredjemand eller i lukkede rum. 
 Hænder, andre dele af kroppen eller tøj må ikke føres ind i maskinen. Man skal holde 

en passende afstand fra de bevægelige dele. 
 Før ethvert tilsyn eller indgreb skal motoren slukkes, og ledningen trækkes ud af 

tændrøret.  
C) FORBEREDELSE 
 Arbejdsområdet omkring maskinen skal være fri for forhindringer og passende belyst. 
 Før motoren startes, skal man sikre sig at der ikke er personer, dyr eller køretøjer i 

nærheden.  
 Før motoren startes, skal man sikre sig, at begge koblinger, kobling til fremadkørsel 

(Fig. 1, ref. A) og bladkobling  (Fig. 1, ref. D) er frakoblet (løsnede); bremsen trækkes 
automatisk;  nu sættes gearstangen i frigear (se Fig. 2 Ref. N )  

 Før motoren startes, skal man kontrollere, at skruerne, fikseringerne og de 
beskyttende dele er på plads, og symbolerne skal være letlæselige. 

 Derefter: Vær sikker på at hjulenes fikseringsmøtrikker er skruet godt til. 
 Stram knivenes fikseringsbolte og -møtrikker så man undgår at miste dem, mens man 

arbejder. Udskift knivene hvis de er alt for gamle og slidte. 
 Beskyttelsesdækslet foran knivene ( Fig. 1, ref. H) skal altid være lukket under drift.  
 Når motoren startes, skal man kontrollere positionen på de forskellige styringsstænger 

( se paragraffen “Styringer og reguleringer”). 
 
 Vær opmærksom på operatørens beklædning: vedkommende skal være iført en 

langærmet jakke, som sidder tæt til håndleddet, lange stramtsiddende bukser, tykke 
sko, hue eller beskyttelseshjelm. Undgå løsthængende tøj, åbentstående jakke eller tøj 
med revner eller åbne lynlåse, så man undgår at noget kommer i kontakt med de 
bevægelige dele.  

 Man skal bære beskyttelsesbriller og øreklapper. Man skal bruge 
beskyttelseshandsker, både når man arbejder med maskinen, og når den 
vedligeholdes. 

 Slagleklipperen må ikke startes og køre i lukkede rum, fordi motorens udstødningsluft 
indeholder kuldioxid, som er farveløs, lugtfri, uden smag og ekstremt farlig. 

 Vær yderst forsigtig med brændstoffet. Det er brandfarligt og dampene kan eksplodere 
: 
- Brug kun en godkendt beholder 
- Fjern ikke brændstofpropper og påfyld ikke brændstoftanken med tændt motor. 
-  Lad motoren køle af før påfyldning af brændstof. 
-  Der må ikke ryges under brændstofpåfyldning.  
-  Påfyld aldrig indendørs. 
- Brug altid en bred tragt så man ikke spilder brændstof på motoren eller andre   
   af slagleklipperens overflader.  
- Hvis man spilder noget brændstof, må motoren ikke tændes, maskinen skal flyttes 

langt fra det sted, hvor man har spildt brændstoffet, før motoren startes. 
- Når man har fyldt motoren op med brændstof, sættes brændstofbeholderen på 

plads, og låget skrues fast på. 
•   Placér ikke slagleklipperen eller brændstofbeholderen i  indendørs miljøer hvor der 
er fri ild. 
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D) DRIFT 
 Under drift skal alle holdes på mindst 10 meters afstand fra maskinen. 
 Sørg for god udluftning til motor og undgå tilstopning (med forskellige former for 

materialer), så man undgår beskadigelser på motoren og dermed risiko for brand. 
Rens koldluftventilatoren og ribber regelmæssigt. Rens ved samme lejlighed også 
luftfiltret. 

 Kør jævnt uden pludselig start, bratte opbremsninger og hurtige sving. 
 Rør ikke ved lyddæmperen når den er varm. 
 Når man bakker, skal man sikre sig, at der ikke er dyr eller børn i nærheden, Pas på 

ikke at komme i klemme i maskinens bevægelige dele. 
 Hvis en remglidning støjer, lugter eller er unormal varm, skal motoren standses med 

det samme, og maskinen kontrolleres, så man undgår brand eller beskadigelser på 
transmissionen. 

 De roterende knive er meget farlige. Hold afstand fra rotorens beskyttelseshus, når 
knivene bevæger sig. Brug hverken ben eller hænder til at skubbe græsset ind i huset, 
og sørg for at ingen befinder sig foran maskinen eller i dennes kørselsretning. 

 
PAS PÅ! Under drift finskæres græsset, og udstødes af maskinen. Hvis græsset er fugtigt, 
har det tendens til at ophobe sig i knivhuset og forhindrer korrekt tilførsel af det græs, som 
skal klippes. Resultatet bliver, at selv om man arbejder på lavt græs, går motoren tit i stå. 
Rens knivhuset for det ophobede græs (med slukket motor) ved hjælp af en træpind, eller 
afslut arbejdet når græsset er tørt. Hvis motoren har tendens til at standse under arbejdet 
på grund af for stor last, skal man bruge et lavere gear ved fremadkørsel, forhøje 
klippehøjden eller kun bruge en del af maskinens arbejdsbredde. 
 Når man arbejder på et område med mange sten eller andre forhindringer, skal man 

prøve på at fjerne så mange som muligt, inden man begynder at klippe. Man arbejder 
derefter med en klippehøjde, som er højere end den, man normalt bruger.  

PAS PÅ! 
Sten eller andre uvedkommende genstande kan udslynges mod operatøren eller 
personer, som opholder sig i nærheden. 
Hold sikkerhedsafstanden til personer, dyr og ting. 
 
 Hvis klippemekanismen ved en fejltagelse støder på en uvedkommende genstand 

(træstub eller sten), skal motoren slukkes, og man gør derefter således: 
- undersøg skaden 
- skaden må kun repareres, hvis man har den fornødne kompetence 
- kontrollér om der er løse dele 

 Man må ikke bruge en dårligt fungerende eller ødelagt maskine: man skal henvende 
sig til et autoriseret servicecenter. 

 Det er strengt forbudt at lade slagleklipperen være tændt uden opsyn. 
 Det er strengt forbudt at transportere maskinen med tændt motor. Hvis maskinen 

lastes på et køretøj, må rampens hældning ikke overskride 15°.  
PAS PÅ!! 
Husk på at maskinen kan vælte, når man arbejder på skråninger. 

 Slagleklipperen skal bruges udendørs, men man fraråder at bruge den i regnvejr. 
 Området omkring udstødningsrøret kan komme op på meget høje temperaturer. 

PAS PÅ! 
Det er let at brænde sig. 
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 Kom ikke for nær på vandløb eller afgrunde og gå ikke over smalle broer under 
arbejdet, så man undgår risiko for at falde ned. 

 Arbejd ikke på skråninger med en hældning på over 10°.  
 Vær meget forsigtig når der arbejdes på skråninger, undgå at arbejde nedenfor 

maskinen, så man ikke glider ind under den, især hvis skråningen er våd.  
 Undgå at arbejde på kanten af skråningen, mellem det flade terræn og skråningen. 

Maskinen kan let komme ud af kurs eller skride. 
 I tilfælde af problemer eller øjeblikkelig nødstop skal man med det samme slippe 

koblingen til fremadkørsel og knivrotor. 
 Arbejd på fladt terræn for maksimal sikkerhed. 

 
 
E) EFTER BRUG 
 Før man forlader maskinen, skal gearstangen sættes i frigear (Fig. 2 Ref. N)  og 

motoren slukkes ved at sætte knappen (Fig.2,ref.M) på 0.  
 Luk brændstofhanen (Fig. 4) af sikkerhedsgrunde. 

 
 
9.  MASKINTRANSPORT 

PÅLÆSNING OG AFLÆSNING FRA ET KØRETØJ 

 Til transporten anbefales et køretøj med åbent lad. 
 Vælg en fast og jævnt bund. 
 Sluk køretøjet, sæt det i bakgear, træk parkeringsbremsen og blokér hjulene med 

klodser, for at fjerne enhver risiko for at køretøjet bevæger sig. 
PAS PÅ! 

Løft slagleklipperens klippegruppe maksimalt, så man undgår risiko for farlige berøring med 
kanter og ramper  

 Stå ikke foran maskinen 
 Hægt lastramperne fast til køretøjets lad. 

Brug stabile lastramper med en robust og ikke glat overflade, som er stærk nok til 
maskinens vægt.  
Rampens hældning må ikke overskride 15°.  
Anbefalet længde: mindst 3,5 gange højden på afstanden fra køretøjets lad og jorden. 
Anbefalet bredde: i henhold til bredden på maskines hjul. 

 Nu pålæsses maskinen, den skal håndteres med forsigtighed. Sæt speederen på 
minimum  (Fig. 1, ref. B) og gearstangen (   fig. 2, ref. N ) på positionen 1. hastighed. 

 Med stangen på figur 2, ref. O,  sættes gearstangen fremad ved pålæsning og på 
bakgear ved aflæsning. 

 Under på- og aflæsning, på ramperne, må man ikke bruge knivkoblingen (Fig. 1, ref. 
D), koblingen til retningsskift (Fig. 2, ref.O) og løsningsgrebene til højre og venstre hjul 
(fig. 1, ref. E og E1), det kan være meget farligt. 

 Tilpas maskinens forhjul til pålæsningsrampens midte. 
 Pas på når maskinen passerer fra pålæsningsrampen til køretøjets lad, for her skifter 

tyngdepunktet. 
 Sluk motoren når maskinen er lastet (Fig. 2, ref. M),  kontrollér at parkeringsbremsen 

automatisk er trådt i kraft, når koblingen fremad slippes (fig. 1, ref. A), blokér hjulene 
med klodser og bind maskinen fast til køretøjets lad. 
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10. SIKKERHEDSSYSTEMER OG BESKYTTELSER  
 

PAS PÅ! 
Rør aldrig ved sikkerhedsforanstaltningerne. Det er vigtigt, at man forstår deres funktion, og at 
man sikre sig at de altid virker korrekt. I tvivlstilfælde, ved problemer eller dårlig funktion bedes 

man henvende sig til forhandleren. 
 

KOBLINGER TIL FREMADKØRSEL OG KNIVROTOR 
Begge disse koblinger vil, når man slipper dem, frakoble transmissionen, som er forbundet 
til dem og automatisk tilkoble de relative bremser. Det vil sige,  maskinbremsen og 
knivrotorbremsen. 
De virker derfor som sikkerhedsforanstaltninger. 
I tilfælde af problemer eller i nødstilfælde slippes disse koblinger, som derefter automatisk 
falder ind i deres standardpositioner ( løftet ) 
 
FORRESTE BESKYTTELSE 
Den forreste beskyttelse ( Fig. 1 punkt H) åbner og lukker automatisk alt efter den 
græsmængde, som skal klippes. Maskinen må ikke bruges med åben beskyttelse. Det 
kan medføre udslyngning af genstande.  
Beskyttelsen må kun fikseres i åben position, mens knivene udskiftes, og maskinen er 
slukket. 
 
11. Indgreb før start  
Stil slagleklipperen udendørs på et passende jævnt og fast terræn. Der henvises til 
producentens instruktioner i den relative motormanual. Følg instruktionerne omhyggeligt 
så man undgår situationer, som kan beskadige maskinen eller er farlige for personer. 
Kontrollér derfor:  
- knivenes tilstand; 
- om alle skruerne er korrekt fikseret, det gælder især knivene;  
-   at beskyttelser og sikkerhedsforanstaltninger er korrekt fikseret. 
-  før slagleklipperen tændes skal man sikre sig, at der ikke opholder sig nogen i 
nærheden.  
Under drift må ingen især børn komme nær maskinen. Operatøren er ansvarlig for 
eventuelle skader på tredjemand, hvis vedkommende opholder sig inden for maskinens 
arbejdsområde. 
 
Henstillinger vedrørende olien 
Før motoren startes, skal man kontrollere olieniveauet og påfylde om nødvendigt, mens 
motoren holdes vandret. Overfyld ikke. 
Det anbefales at bruge ren olie af høj kvalitet. (der henvises til den vedlagte 
motormanual). 
Henstillinger vedrørende brændstof  
Det anbefales at bruge ren og frisk blyfri benzin. 
BEMÆRK!  
DER HENVISES TIL MOTORMANUALEN  FØR START UNDER ALLE 
OMSTÆNDIGHEDER. 
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12. START AF OG KØRSEL MED SLAGLEKLIPPEREN  
Når alle ovenfor de beskrevne forberedende indgreb er udført, kan maskinen sættes i drift. 
 
Stil benzinhanen på ÅBEN (i pilens retning)  ( fig. 4) 
Stil chokeren på LUKKET ved start med kold motor  
(i pilens retning) ( Fig.4a) 
Stil speederen på minimum. 
  
Grib om motorkablets håndtag ( fig. 4b ) og træk langsomt indtil, der er en vis modstand. 
Nu trækkes tovet hurtigt for at overvinde kompressionen, undgå tilbagestød og start 
motoren. Om nødvendigt gentages proceduren med speederen på MELLEM position. Når 
motoren er startet, stilles speederen på MINIMUM og chokeren stilles langsomt på  ÅBEN 
(Fig. 4a)  
 
Det anbefales at rense maskinen efter brug (se paragraf “rengøring af maskinen”). 
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KØRSEL MED MASKINEN  
PAS PÅ!  
Første gang maskinen bruges, anbefales det at lære den at kende ved at manøvrere 
på et fladt terræn uden uvedkommende genstande.  Klip langsomt i lige linie ved 
delvis at overlappe hvert klip med det forrige. 
Når motoren er startet i henhold til forrige paragrafs instruktioner:  
1. flyt gearstangen (Figur 2 , ref. N) på 1. hastighed idet man sørger for, at den indsættes 

korrekt.   
2.stil derefter retningsstangen ( fig. 2, ref. O) på FREMAD . 
 
PAS PÅ!  
Hvis gearet ikke sidder korrekt, kan det hoppe ud, og det kan være farlig. Hvis det er 
svært at indsætte gearet, kan man indsætte koblingen delvis et øjeblik, og derefter igen 
prøve at indsætte gearet. 
Af sikkerhedsgrunde anbefales det, at starte med det lave gear og derefter gradvist gå 
over til de højere gear i henhold til de forskellige arbejdssituationer. 
 
3. Indsæt knivrotorens kobling med det relative greb ( Fig. 1, ref. D) efter at man delvist 
har speedet motoren op.  

PAS PÅ!  
Vælg en passende klippehøjde så man undgår at knivene kommer i kontakt med 
uvedkommende genstande. 

 
4.Maskinen bevæges nu ved at motorens speedes yderligere op og koblingen til 
fremadkørsel (Fig. 1, ref. A) indsættes. 
 
5. For at vælge en anden position og/eller hastighed på gearet, skal man først have 
frakoblet koblingen til fremadkørsel ved at slippe den relative stang (Fig. 1, ref. A). Vælg 
nu den ønskede position FREMAD eller TILBAGE med stangen til retningsskift (Fig. 2, ref. 
O), og den ønskede hastighed med gearstangen (Fig. 2, ref.  N).   Nu tilkobles koblingen 
til fremadkørsel igen (Fig. 1, ref. A) for at sætte maskinen i bevægelse. 
 
6.Knivenes bevægelser standses med det relative greb ( Fig. 1 ref. D); rotorbremsen 
træder automatisk i kraft. 
 
7.Maskinen standse ved at slippe grebet (Fig. 1 ref. A); parkeringsbremsen træder 
automatisk i kraft. 
7.Sluk motoren ved at stille knappen på (O) som vist på figur 2, ref.  M). 
 
8.Når motoren er slukket, flyttes maskinen med løsningsgrebene til begge hjul,  som vist 
på figur 1, ref. E og E1.  

PAS PÅ! Ved brug af hjulenes løsningsmekanisme der henvises til paragraffen 
“Maskinens hoveddele” under E og E1. 
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13.   GODE RÅD VED KLIPNING 
 
1) Før man begynder at klippe, skal man læse de sikkerhedsinstruktioner, som er 

beskrevet i de forrige paragraffer, omhyggeligt igennem. 
2) Før knivrotoren tilkobles med det relative greb ( figur 1, ref. D) skal den forreste 

beskyttelse ( fig. 1, ref. H) være helt nede, så man undgår udslyngning af genstande. 
3) Det anbefales først at indstille en ret høj klippehøjde (med justeringshåndtaget på figur 

1, ref. I) for herefter at indrette den efter arbejdsforholdene. 
4) Tilkobl først knivrotoren (Fig. 1, ref. D) efter at have startet maskinen og tilkoblet det 

ønskede hastighedsgear ( se paragraf” START”) 
5) Før knivrotoren tilkobles (Fig. 1, ref.  D), flyttes speederen gradvist (Fig. 1, ref. B) indtil 

man kommer op på den ønskede hastighed.  
6) Knivrotoren skal tilkobles gradvist (Fig. 1, ref.  D). Hvis man indsætter knivenes kobling 

for hurtigt, risikerer man, at motoren standser. 
 
PAS PÅ!  
Vær meget forsigtig, knivenes omdrejningshastighed er meget høj. 
 
7) Det anbefales at knivrotoren frakobles, når maskinen sættes i bakgear. Maskinen kan 

arbejde i bakgear, men der er større risiko for udslyngning af genstande. Der er også 
større risiko for, at operatøren falder. 

 
 
 
14 .    EFTERSYN  

- Justér spændingen på remme og styringskabler efter de første arbejdstimer, for at 
kompensere for den løsning, der er i starten. 

- Lad alle maskinens komponenter arbejde i kort tid for herved at registrere eventuel 
unormal støj eller opvarmning. 

- Under tilkørselsperioden skal man undgå at udsætte maskinen for alt for tungt 
arbejde, så de mekaniske dele tilpasses maskinen. 

- Husk at rengøre maskinen hver gang man er færdig med at bruge den, og udfør 
alle eftersyn regelmæssigt. 

 
A)  EFTERSYN AF DÆKTRYKKET 
Kontrollér regelmæssigt dækkenes tryk. Hvis de to hjul ikke har samme dæktryk, vil 
maskinen have tendens til at dreje til siden under kørslen. 
 
B) JUSTERING AF STYREKABLERNE 
Maskinen skal stå på et fladt terræn, når styrekablerne skal justeres, sluk motoren og træk 
kablet ud af tændrøret. 
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      Fig. 5 
 
B1)  KABLER TIL LØSNING AF HØJRE OG VENSTRE HJUL ( FIG. 5 REF. A) 
Efterse eller bevæg kabelhylstret let for at sikre sig at der er et spillerum på cirka 1-2 mm 
mellem kablets øverste del og justeringsskruen (Fig. 5,. ref. A, punkt a). I modsat fald 
genoprettes den optimale situation med justeringsskruen. På tegningen her ovenover er 
det venstre kabel fremhævet. Det højre kabel skal naturligvis efterses efter samme 
principper. 
 
 
B2)  STYREKABEL TIL KNIVROTOREN ( FIG. 5 REF. B) 
Kontrollér at der ikke er spillerum mellem kablets øverste del og justeringsskruen. I 
tilfælde af spillerum, eller hvis kablet er blevet længere, skal den optimale tilstand 
genoprettes med justeringsskruen. 
Hvis det er umuligt at justere med justeringsskruen, skal man justere remmene og 
motorens fikseringer, og i dette tilfælde henvises der til paragraf 14 C  
“UDSKIFTNING OG JUSTERING AF REMMENE”  i denne manual. 
 
PAS PÅ! 
Efter ovenfor beskreven justering skal man sikre sig, at knivrotorens bremse 
bremser sikkert, og det vil sige, at den øjeblikkeligt standser rullens bevægelser. 
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Dette eftersyn kan også foretages med knivrotorens koblingsgreb. Hvis man, i det øjeblik 
det trykkes nedad, med det samme mærker en vis modstand, som er konstant, mens man 
trykker, betyder det, at bremsekablet ikke mere har det spillerum, det skal bruge for at 
kunne fungere. Figur 6 viser den optimale funktionssituation. På det første stykke 
(skraveret på tegningen) er der mindre modstand i forhold til det sidste stykke (tyk streg). 
 
 

 
 
 

Fig. 6 
 
Hvis man skal genoprette den optimale situation, skal man justere remmene, som vist i 
paragraf 14 C “UDSKIFTNING OG JUSTERING AF REMMENE”  i denne manual, og hvis 
denne justering ikke er nok, skal man bruge dispositivet til justering af knivrotorens 
bremse vist på fig.7 
 
                                                                                                       
B3) STYREKABLE TIL FREMADKØRSEL  
         (Fig. 5 ref. C punkt b, og ref. D punkt b) 
Kontrollér at der ikke er spillerum mellem kablets øverste del og justeringsskruen. I 
tilfælde af spillerum, eller hvis kablet er blevet længere, skal den optimale tilstand 
genoprettes med justeringsskruen. 
Hvis man ikke kan justere med justeringsskruen, skal man justere remmene og motorens 
fikseringer, og i dette tilfælde henvises der til paragraf 14 C  
“UDSKIFTNING OG JUSTERING AF REMMENE”  i denne manual. 
 
PAS PÅ! 
Efter at have justeret som beskrevet ovenfor, skal man sikre sig, at parkeringsbremsen 
har et spillerum på 1-2 mm mellem kablet og justeringsskruen ( fig. 5 ref. D, punkt c). I 
modsat fald skal spillerummet genoprettes, ellers fungerer bremsen ikke, som den skal. 

 22



 
 
B4) STYREKABLER TIL STYRETS HØJDE-OG SIDEREGULERING (Fig. 5 Ref. G punkt d) 
Kontrollér ved at bevæge stangen (Pos. F Fig. 5) eller ved at bevæge kabelhylsteret let 
(Fig. 5 Ref. G), at der er et spillerum på cirka 1-2 mm mellem kablernes øverste del og 
justeringsskruerne (Fig.5 Ref. G punkt d). 
I modsat fald genoprettes den optimale position med justeringsskruerne. 
 
 
PAS PÅ: spillerummet på 1-2 mm ved begge kabler gør det muligt for stængerne, som 
bestemmer styrets position, at sidde perfekt i deres sæde, så der ikke opstår slør. 
 
 
B5) BREMSESTANG  
Når man bruger nødbremsestangen (Fig. 5 Ref. E) skal maskinen være blokeret, hvis 
dette ikke er tilfældet, skal man bruge justeringsskruen på bremsekablet ( Fig. 5 Ref. D 
punkt c). 
 
 
 
C) BREMSEJUSTERING  
Maskinen skal stilles på et fladt terræn, når kablerne skal justeres, sluk motoren og fjern 
kablet fra tændrøret. 

 
 
C1) ROTORBREMSE 
Løsn og fjern skruen ( ref. B fig. 7)  
Fjern bremsejusteringen ( ref. A fig. 7) 
Alt efter behov forkortes eller forlænges pinden med gevind, som ses på ref. D fig. 7 ved 
at skrue med eller mod uret. Genindsæt bremsejusteringen ( ref. A fig. 7) i dets sæde og 
kontrollér at knivrotorens koblingsgreb foretager sin sikkerhedsfunktion korrekt 
 
 
C2)  BREMSE FREMADKØRSEL  
Hvis koblingen til fremadkørsel slippes, og maskinen ikke standser øjeblikkeligt, betyder 
det, at bremsen skal justeres. 
Hvis man med justeringsskruen ikke opnår et spillerum på 1-2 mm mellem kablet og 
justeringsskruen, skal man gøre således:  
- fjern låget  (fig.8  ref. A),  
- stram begge fjedre med samme  belastning (fig. 8, ref. B) ved hjælp af de relative 
gevindtapper (fig. 8, ref. C)  
- kontrollér bremsefunktionen. Hvis bremserne ikke fungerer korrekt, kan det skyldes slidte 
bremsebelægninger. Fjern derfor afstandspladerne ( fig. 8, ref. D)  så den excentriske 
gevindtap (fig. 8, ref. E) er lidt løs og ikke blokeret i positionen. 
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Fig. 7          
                                                                                                          Fig. 8 
 
 
 
D) JUSTERING OG UDSKIFTNING AF REMME  
Hvis en rem nedslides eller beskadiges, anbefales det at udskifte begge motorremme. 
Hvis man kun udskifter én rem, kan der opstå problemer med den relative justering. 
Derimod er remmen, som styrer bladrotoren helt uafhængig af de andre, så ved 
udskiftning og justering gøres således: 
 
 
D1) STYREREM BLADROTOR  
fjern plastikbeskyttelsen ( fig. 9 ref.C) ved at løsne og fjerne skruerne, som vist på figur 9 
ref. B 
- fjern fjederen ( ref. A  fig.10) fra skruen på den øverste krog ( fig. 10 ref.B), således at 

remspænderen  ( ref. C fig.10) er fri og automatisk sænker sig. 
- træk remmen ud ved manuelt at dreje den nederste remskive mod uret ( ref. D, fig. 

10). 
- montering foregår naturligvis i modsat rækkefølge, idet man bør huske, at når fjederen 

er hæftet op i sin position, er remmen automatisk i sin optimale justeringsposition. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 9         FIG. 10 
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For at komme ind til området med transmissionsremmene og rotorbremsens 
justeringsanordning, skal man fjerne plastikbeskyttelsen (fig. 9 ref. D), derefter afskrues 
og fjernes de skruer, som vises på figur 9 ref. A 
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D2) REM FREMADKØRSEL 
Fjern bremsens justeringsskrue (Fig.7 Ref. A) ved at skrue skruen af (Fig. 7 Ref. B), 
afmontere remmen til rotorkobling (Fig.12 Ref. A) ved at dreje motorens talje mod uret. 
Udtag remmen til fremadkørsel (Fig. 11 Ref. A), den udtages fra den store taljes side (Fig. 
11 Ref. B) og drej motorens talje mod uret (Fig. 11 Ref. C). 
Montér en ny rem ved først at sætte den ind i motorens talje (Fig. 11 Ref. C) og derefter i 
den anden (Fig. 11 Ref. B). Tænd for motoren idet man sikrer sig at koblingen til 
fremadkørsel (Fig. 1 Ref. A) er frakoblet og kontrollér, at remmen ikke arbejder i denne 
tilstand. Hvis den skulle være tilkoblet, flyttes motoren mod maskinens forreste del  ved at 
løsne fikseringsskruerne (Fig. 13 Ref. A) 
Når møtrikkerne strammes efter justeringen, skal man sikre sig at de to taljer (Fig. 11 Ref. 
B , Ref. C) sidder på linje. 
 
 
 
D3) REM ROTORKOBLING  
Remmen til tilkobling af rotor udskiftes og justeres først efter at remmen til fremadkørsel er 
udskiftet ( punkt D2) 
Udtag remmen (Fig. 12 Ref. A) ved at dreje motorens talje mod uret (Fig. 12 Ref. C), 
montér den nye rem ved først at indsætte den i den store talje (Fig. 12 Ref. B) og derefter 
i motortaljen  (Fig. 12 Ref. C). Tænd motoren, idet man sikre sig, at stangen til 
rotorkoblingen (Fig. 1 Ref. D) er løsnet, i denne tilstand kontrolleres at remmen ikke 
arbejder. Hvis den skulle være tilkoblet, afskrues gearets skruer (Fig. 14 Ref. A og B) og 
flyt det hen imod maskinens styr. Rotorbremsen genindsættes og justeres (Fig. 7 punkt 
C). 
 
 
E) KONTROL OG SKIFT AF KNIVE  
Kontrollér altid knivenes tilstand før maskinen startes. Husk at motoren skal være slukket!  
 
Kontrol og skift af knive kræver hjælp fra én, som trykker styret nedad, således at 
maskinens forreste del løftes.  
Knivene viser sig som vist på figur 15. 
 

- Hvis knivene under drift (Fig. 15, ref.  A ) rammer sten eller stubbe, skal man 
standse med det samme, og sikre sig at de ikke er bøjede eller ødelagte. Hvis de 
er beskadigede, skal de udskiftes. 

- Hvis knivene er meget slidte eller bøjede, kan de gå i stykker og slynge stykker ud 
fra maskinen, med risiko for alvorlige ulykker. 

- Udskiftning og reparation af knivene kræver fagfolk og specielt værktøj. 
- Brug stærke arbejdshandsker til kontrol og skift af knive, så hænderne ikke 

beskadiges. 
- Knivenes fikseringsbolte og de relative møtrikker ( fig. 15, ref.  B) nedslides også. 

Udskift dem sammen med knivene, og brug bolte og møtrikker af samme type og 
hårdhed. 

- Når nogle knive er brækkede eller bøjede og drejer ved høj hastighed, fremkalder 
de alt for stærke vibrationer. 

- Knivene er reversible, når skæresiden er slidt på den ene side, kan kniven vendes. 
- For at undgå vibrationer er det i princippet vigtigt, at alle knive udskiftes samtidigt, 

undtagen hvis det kun drejer sig om 1 eller 2 knive. 
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- Også knivrotoren (fig. 15, ref. C) kan være årsag til vibrationer. Den skal i dette 
tilfælde udskiftes. 

- Knivene slides hurtigere på et tørt og sandet terræn, og skal derfor udskiftes 
hyppigere. 

- Husk altid at have reserveknive let tilgængelige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                                              Fig. 15 
 
 
 
 
 
 
Knivene afmonteres således: 
1. Sluk motoren og afmonter tændrørskablet 
2. Indstil klippehøjden på maksimum 
3. Åbn forreste hus. 
4. Kontrollér knivenes tilstand 
5. Kontrollér at knivene ikke er bøjede, flækkede, alt for slidte eller ødelagte. Hvis 

dette er tilfældet, skal de monteres ved at dreje dem 180°, eller de skal udskiftes. 
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E) SLIBNING AF KNIVE  
 
Knivene slibes således: 
 
1. Man skal bære hjelm, beskyttelsesbriller og stærke arbejdshandsker og arbejde 

med meget forsigtighed. 
2. Kniven skal holdes godt fast. 
3. Slib ikke parallelt med klingen. Slib ikke klingen skarp som et barberblad, men 

efterlad den yderste del flad 0,4-0,6 mm. Hvis klingen er skarp som et barberblad,  
slides den hurtigere. 

4. Slib alle knive ens, så rotoren fastholder sin balance. 
5. Når knivene slibes, skal man kun afslibe lidt materiale ad gangen og sprøjte med 

vand for herved at sænke temperaturen. Hvis kniven overophedes under slibningen, 
er den mindre hærdet og har mindre modstand mod nedbrydning. 

6. Hvis rotoren er ubalanceret efter slibningen, kan vibrationerne beskadige maskinen. 
 

 
15.  VEDLIGEHOLDELSE OG OPMAGASINERING 
 Ethvert indgreb på maskinen må kun foretages af autoriserede fagfolk. 
 Under eftersyn, justeringer og vedligeholdelse skal maskinens motor altid være 

slukket. 
 Sørg for at maskinen er kølet af inden eftersyn. 
 Remmenes beskyttelseshus (Fig. 9 Ref. D og C) og bladets beskyttelser (Fig. 1 Ref. 

H)  skal altid være korrekt og komplet installeret. Hvis beskyttelseshusene ødelægges, 
skal de repareres, før maskinen tages i brug. 

 Vær altid meget opmærksom på om alle de roterende og bevægelige deles 
beskyttelser er korrekt installeret. 

 For en sikkerheds skyld skal man udskifte de relative bolte og møtrikker ved 
udskiftning af knivene, som vist i paragraf 14  position E . 

 Kontrollér benzinrørene. Udskift dem hvis de er ødelagte eller under alle 
omstændigheder efter 3 års brug samtidig med de relative fikseringer. Gamle rør kan 
være årsag til spild af brændstof. 

 Kontrollér og justér regelmæssigt koblingen til fremadkørsel, knivenes kobling, 
bremser, speeder og hastighedsstangen langsomt/hurtigt og gearstangen til 
retningsændring. 

 Efter hver 50 timers smøres hjulenes løsningsmekanismer, fjern den midterste skrue 
vist på fig. 16 (ref. A). Fjern hjulet med dets nav, smør derefter den afdækkede del (fig. 
16, ref. B)  og genmontér hjulet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 
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 Dæk maskinen med en presenning, når motoren og lyddæmperen er kølet af. 
 Få et autoriseret værksted til at udskifte knivbremsen og parkeringsbremsen, hvis de 

ikke garanterer optimal sikkerhed.  
  Det er forbudt at placere/efterlade værkstøj, uvedkommende genstande og lignende 

på slagleklipperen, det kan medføre personskader og beskadigelser på maskinen. 
 Hold maskinen ren og i god stand, idet man sørger for ikke at efterlade den udendørs, 

hvor den udsættes for alt salgs vejr. 
 Maskinen skal opbevares utilgængelig for børn. Maskinen skal altid køles ned, før den 

sættes væk. 
 Maskinen skal opbevares på et sted, hvor brændstofdampene ikke kan komme i 

forbindelse med åben  eller gnister. 
 Hvis maskinen oplagres i en længere periode, skal brændstoftanken tømmes. 

 
Der kræves ingen speciel belysning, når maskinen bruges. 
Det anbefales dog at sørge for minimal belysning af området (f.eks. 200 lux), som gør det 
muligt at læse symboler og signaleringer, og så der ikke er risiko for skader på grund af 
dårlig belysning.  

 
G) KONTROL OG UDSKIFTNING AF TRANSMISSIONSOLIE 
Kontrollér olieniveauet  i transmissionen med niveauproppen  
(Fig. 17 Ref. A). Hvis olien løber ud, når man fjerner denne prop, betyder det, at der stadig 
er nok olie i transmissionen. I modsat fald fjernes påfyldningsproppen som vist på fig. 17 
Ref. A og der påfyldes med olie SAE 90. 
Olien skal udskiftes efter de første 20 drifttimer og derefter hver 100. arbejdstime. 
Fjern tømningsproppen som vist på figur 17 ( ref. B)  og lad al olien løbe ud. Efter at have 
genmonteret tømningsproppen  påfyldes transmissionen med olien SAE 90 til 
transmissioner. 
Luk omhyggeligt med proppen for at undgå at olien løber ud. 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 17 
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16. RENGØRING AF MASKINEN 
Man gør således: 
 
- Sluk motoren og afmontér tændrørskablet 
- Rens motoren og maskinens yderside med en klud med olie. 
- Rens alle maskinens dele især start, luftfilter, lyddæmper og brændstoftank. Overhold 

motormanualens instruktioner. 
- Rens remhuset indvendigt (fig. 9, ref. D) med en luftstråle. 
- Knivhuset ( fig. 1 ref. H) renses med en vandstråle straks efter afsluttet arbejde, mens 

det endnu er fugtigt. 
Når man renser med en vandstråle, skal man beskytte motorens el-dele, luftfiltret og 
lyddæmperens udløb, så man undgår beskadigelser på motoren. 

- Ved rensning af knivområdet skal man gøre brug af et eller andet form for redskab  
(træpind). 

 
 

 

17. Langvarige pauser 
Slagleklipperen holdes i god stand ved opmagasinering, hvis man gør således: 
 
- Stil maskinen på et fladt, hårdt og rent terræn. 

Hvis der er olierester på det terræn, hvor maskinen stilles, er der risiko for varige 
dækskader. 

- Afmontér tændrørskablet; 
- Rens maskinen omhyggeligt som beskrevet i paragraf 16 (rensning af maskinen) 
-    Kontrollér at skruer og bolte er fikseret korrekt. 
     Pletmal de dele som eventuelt er blevet ridsede under drift. 
-   Opmagasinér maskinen i et rent og tørt miljø.  
- Tøm tanken i henhold til de instruktioner som er beskrevet i motorens manual; 
- Kontrollér dækkenes tryk regelmæssigt fyld op efter behov. 
- Smør alle bevægelige dele og reparér efter behov. 
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18. Ude af drift og ophugning  
Når slagleklipperen ikke kan bruges mere, skal operatøren sørge for ophugning og 
fjernelse af maskinens komponenter i henhold til EU-direktiverne eller i henhold til de i 
landet gældende normer. Man skal især være opmærksom på følgende forurenende 
materialer: 
- plastikdele  
- gummidele  
- beklædte el-ledninger  
- benzinmotorer 
- metaldele  
- giftstoffer  
 
 
19. Teknisk service 
 
Almindelig vedligeholdelse skal foretages i henhold til denne manuals instruktioner. Der 
henvises til forhandleren i tilfælde af spørgsmål, som ikke besvares i manualen, eller hvis 
man har brug for andre former for hjælp. Man skal ved henvendelse opgive de dataer, 
som står på maskinens identifikationsplade. 
Korrekte referencer sikrer hurtige og præcise svar. 
Hvis man vil være sikker på en hurtig levering af reservedele, skal man på ordren altid 
opgive følgende dataer: 
- Maskinmodel og registreringsnummer 
- Komponentbeskrivelse og den ønskede mængde. 
 
Med hensyn til service på motoren skal man henvende sig  til et af  motorproducenten 
autoriseret værksted ( se vedlagte motormanual) 
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20. GARANTI 
Slagleklipperen har en garanti på 12 måneder fra købsdatoen, (optil 50 timers service 
fra købsdatoen ved privat brug) eller 6 måneder (optil 50 timers service ved 
handelsbrug) med undtagelse af motoren, hvor motorproducentens garanti gælder.  
Producenten bytter gratis de dele, som er erklæret defekte. Arbejdsløn og udgifter til 
transport betales af kunden. 
Der henvises til forhandleren ved ethvert problem eller forespørgsel om reparation. 
Garantikrav skal gå igennem en af producenten autoriseret forhandler. 
Eventuelle transportskader skal øjeblikkeligt meddeles forhandleren. 
 
Vedrørende materialer som ikke er produceret af os, det gælder specielt motoren, skal 
pågældende producenters regler overholdes. Derfor skal eventuelle forespørgsler om 
reparation sendes til det specifikke servicecenter indenfor de respektive områder. 
 
Producenten frasiger sig ethvert ansvar vedrørende personsikkerhed og maskinens 
defekte funktioner, hvis vedligeholdelsen ikke er foretaget i henhold til de her 
foreskrevne instruktioner, med uoriginale reservedele eller uden producentens skriftlige 
godkendelse, eller i alle tilfælde på en måde, som har ødelagt eller ændret maskinens 
egenskaber,  
Ethvert uautoriseret indgreb gør den kontraktdefinerede garanti ugyldig. 
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21. EU-Mærket 
 

På pladen med EU-mærket står de vigtigste kendetegn og dataer til identifikation af 
slagleklipperen. 

• Producentens dataer 
• Maskinmodel 
• Registreringsnr. 
• Konstruktionsår 
• Kraft i kW 
• Vægt i kg 

Disse dataer må under ingen omstændigheder ændres.  
Det er operatørens opgave at holde nummerpladen ren og letlæselig. 
EU-mærkets position på maskinen vises på figuren her under. 
 

 
                                                                                           Fig.18 
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22.  DIAGNOSTIK 
Følgende tabel viser nogle af de problemer, man kan løbe ind i, mens man arbejder med 
maskinen.    
FEJL ÅRSAG INDGREB 
Mangelfuld græstømning 1. vådt græs 

 
2. for højt græs 
 
3. for lav klippehøjde 
4. for lav motorhastighed  
5. for høj hastighed fremad  
6. ophobning af græs i 

knivhuset 

1. vent til græsset er tørt 
2. passér to gange med 

forskellig klippehøjde 
3. forhøj klippehøjden 
4. speed til maksimum 
5. sænk hastighed fremad 
6. rens knivhuset indvendigt 

Maskinen klipper ikke græsset 
fuldstændigt 
 
 
 
 

1. for høj hastighed 
fremad  

2. for lav motorhastighed  
3. for højt græs 
4. slidte og flækkede 

knive 
5. ophobning af græs i 

knivhuset 

1. sænk hastighed fremad 
2. speed til maksimum 
3. passér to gange med for 
   skellig klippehøjde 
4.  udskift knivene 
5. rens knivhuset indvendigt 

Maskinen skalperer terrænet 1. for lavt klippehøjde 
2. bakket terræn 
 
3. uregelmæssigt terræn 

1. højere klippehøjde 
2. klippeskemaet ændres 

(f.eks. retning) 
3. højere klippehøjde 

Remmene glider 1. forkert remspænding 
2. ophobning af græs i 

knivhuset 
3. slidte remme 

1. justér remspændingen 
2. rens i knivhuset 
3. udskift remmen 

Maskinen vibrerer for meget 1. ophobning af græs i 
knivhuset 

2. ødelagt rem 
3. knivene er bøjede og 

flækkede 
4. deform knivrotor 

1. rens i knivhuset 
2. udskift remmen  
3. udskift knivene 
 
4. udskift rotoren 

Motoren overbelastes under 
arbejdet 

1. for lav motorhastighed 
2. slidte knive 
 
3. for høj hastighed fremad 
4. ophobning eller omvikling 

af græs på rotor 
5. for højt græs 
 
6. for lav klippehøjde 

1. speed op til maksimum 
2. vend knivene eller udskift  

dem 
3. sænk hastighed fremad 
4. fjern græsset fra rotoren  
5. passér to gange med 

forskellig klippehøjde  
6. forhøj klippehøjden 

Maskinen har tendens til at 
glide væk på skråninger  

1. terrænet er for blødt 
 
2. man klipper på skrå 

1.vent til terrænet er tørt 
2.arbejd langs med skråningen 
 

Klippegruppen udslynger 
genstande udefter 

1. indvendig beskyttelse løftet 
2. forreste dæksel er åbent 
3. man arbejder i bakgear 

1.sænk forreste beskyttelser 
2. luk forreste dæksel godt til  
3. arbejd kun fremad 
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MOTOR 
 
FEJL ÅRSAG INDGREB 
Motoren har svært ved at starte 1. speeder ikke i startposition 

2. Choker ikke lukket 
 
3. ingen benzintilførsel 
 
 
 
 
 
4. luftbobler eller vand i 

brændstofrørene 
 
5. tyktflydende olie forhindrer 

rotation 
6. spole eller startmekanisme 

beskadiget  
7. tændrør i dårlig tilstand 

1. sæt speeder i 
mellemposition 

2. luk choker når det er koldt 
3. kontrollér brændstoftanken 

og rens den for vand og 
bundfald.  

4. kontrollér at benzinhanen 
er åben. 

5. Kontrollér rør og bånd. 
Reparér og udskift ved 
skader 

6. brug olie hvis viskositet 
passer til temperaturen 

7. udskift spole eller 
startmekanisme 

8. rens og udskift tændrøret. 
Justér elektrodeafstanden. 

Mangel på kraft 1. mangel på brændstof 
2. stoppet luftfilter 
3. elastikbåndene er slidte 

1. påfyld brændstof 
2. rens luftfiltret  
3. udskift elastikbåndene 

Motoren standser uventet 1. mangel på brændstof 
 
2. lukket benzinhane 

1.   påfyld brændstof 
 
2. åbn benzinhanen 

Mørk udstødningsgas 1. dårlig kvalitet på brændstof 
2. for højt olieniveau i motor 

3. brug brændstof af en god 
kvalitet 

4. bring motorolien op til det 
rette niveau 

Sort røg fra motor og lav kraft 1. stoppet luftfilter 
2. choker ikke helt åben 

1. rens luftfiltret  
2. åbn choker helt 

Udstødningsgassen er lyseblå 1. motorens olieniveau for 
højt  

2. elastikbåndene er slidte 

1. bring motorolien op på rette 
niveau 

2. udskift elastikbåndene 
 

Udstødningens lyddæmper er rød 
af overophedning 

1. stoppet luftfilter  
2. det selvspolende starterhus er 

stoppet indeni af græsrester 

1. rens luftfiltret  
2. rens selvspolende starterhus 

Der henvises til forhandleren, hvis problemerne ikke er lette at løse, eller hvis man har 
nogle tvivlsspørgsmål. 
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Overensstemmelseserklæring 
 
 
Undertegnede 
 
GALGI Srl 
Via Andrea Costa, 4 
44042 Cento (FE) - Italy 
 
 
erklærer på eget ansvar at den nye maskine  
 
type:  SLAGLEKLIPPER med motor HONDA GX 270 
 
motorkraft :    6,6 kW  (9,0 h.p) 
 
model  :  830 
 
registrerings nr. :      000033 
 
produktionsår:  2003 
 
 
som beskrives således: 
En landbrugsmaskine som skal bruges til beskæring af ranker, græs og krat. 
 
er i overensstemmelse med de vigtigste sikkerheds- og sundhedskrav i 
henhold til EU-direktivet 98/37 og senere ændringer. 
 
Gældende norm :  EN 12733 
 
 
Cento  16/12/2003    underskrift:  Fabiano Gallerani 
                         (Legal repræsentant) 
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