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1. Sikkerhed 

 

A. Sikkerhedsforeskrifter 

Denne maskine er specielt konstrueret for brugerens og reperatørens sikkerhed. Her følger nogle 

sikkerhedsegenskaber: 

 

  Justering af arbejdsdybden 

: knivens arbejdsdybde kan justeres med en stang som sidder på maskinens håndtag. 

 Beskyttelsesskjold: kniven beskyttes af plader som forhindrer græs (eller andet) at blive slynget 

ud. 

 Manøvteringshåndtag: motoren standser så snart man slipper håndtaget. 

 Kantskæreren opfylder kravene i henhold til den europæiske norm prEN786. 

 

! Trods disse egenskaber skal man være opmærksom og undgå farlige situationer. Læs derfor  

brugsanvisningen nøje inden maskinen tages i brug og følg instruktionerne. 

 

 Maskinen må kun anvendes til kantskæring. 

 Den må ikke anvendes til andre formål. 

 Maskinen må kun anvendes af personer over 16 år. 

 Maskinen må kunt anvendes af personer i god fysisk kondition. 

 Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af en kvalificeret tekniker. 

 Alt speciel monterings- demonterings- og/eller vedligeholdelsessarbejde må kun udføres af 

kvalificeret og godkendt forhandler.  

 Under arbejdet må uvedkommende personer, børn eller dyr ikke opholde sig i nærheden.  

 Start eller lad aldrig motoren køre i et ikke ventileret lokale. 

 Arbejd altid med tilstrækkelig belysning (500 lux min.). 

 Hav altid lange bukser og kraftige sko på. Undgå løst hængende klæder og åbne sko.  

! Arbejd aldrig barfodet. Bær altid beskyttelsesbriller og høreværn.  

 Ændring af knivens arbejdsdybde må kun ske når maskinen er slukket. 

 Hvis noget lyder forkert, sluk omgående motoren og kontroller rullerne. 

 Før vedligeholdelsesarbejde udføres, sluk motoren og tag altid tændingskablet af tændrøret. 

 

B. Symboler 

Her er de symboler som anvendes og en forklaring på disse. 

 

X = Fare  

 

X = Læs brugsanvisningen nøje  

 

X = Bær altid beskyttelsesbriller  

 

X = Bær altid høreværn  

 

X = Bær altid beskyttelseshandsker  

 

 

 

 

 



 

X = Rør aldrig den roterende kniv. 

 

X = Choker 

 

X = Fuld gas 

 

X = Tomgang 
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2. Almen beskrivelse og funktion 

 

Med ELIET kantskærere kan du trimme kanterne lige eller skævt, op til 10 cm i dybden. 

Kantskæreren består af tre dele: 

 

1. Håndtag med manøvrestang 

2. Motor 

3. Kniv med indstilling 

 

2.1 Håndtag med manøvresstang 

Håndtaget bruges til at styre maskinen både frem og tilbage. På håndtaget sidder en sikkerhedsbøjle 

som bruges til at holde motoren igang samt en stang til at justere skærdybden. 

 

2.2 Motor 

Motoren er monteret på stillet mellem de to baghjul. På motorakselen som stikker ud på venstre side 

findes en skive med kilerem som driver kniven. 

 

2.3 Kniv og indstilling 

Kniven er monteret på en bevægelig arm på maskinens forside. For at øge skærdybden, trykker man 

armen nedad ved hjælp af manøvrestangen på håndtaget. Når armen trykkes nedadt spændes 

kileremmen. Kniven kan anvendes vertikalt eller skråt ved hjælp af håndtaget på armens bagside. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Tekniske specifikationer 

 

 Kantskærer ELIET KS 240 

Motor Honda GC 5 hk 

Kniv 3 x 45 x 250 mm eller ståltallerken  250 

Stel stål 30 x 6 

Transmission kilerem SPA 13 x 825 Li 

Skæredybde 10 cm (6 trin + finjustering) 

skærvinkel Justerbar 

vægt ca 28 kg  

hjul 200 x 60 med kuglelejer 
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4. Transport 

 

Selv når kantskæreren er i gang må man skubbe den. Ved transport, gøres følgende: 

 

 Sluk motoren. 

 Undgå huller, kørespor samt ujævn mark. 

 Ved transport, løft altid kniven. 
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5. Start af kantskæreren 

 

Før start af maskinen bør man udføre følgende kontrol. 

 

5.1 Før første start 

ELIET kantskærere er udstyret med benzinmotor og leveres uden hverken olie eller benzin. Fyld 

først olie på (motorolie type SAE 20-40) og benzin (blyfri) (se motormanualen). 

! Advarsel: Ryg aldrig under tankning. 

 

5.2 Kontroller 

1. Kontroller benzinniveau i tanken. Fyld op med blyfri benzin hvis nødvendigt. 

2. Kontroller olieniveauet i motoren. Ved behov, fyld olie på ifølge anvisningerne i motormanualen. 

3. Kontroller at alle betjeningshåndtag fungerer. 

 

5.3 Start af kantskæreren 

Før start skal enkelte justeringer laves. 

 

5.3.1 Indstillinger + finjustering  

For at justere knivens skærdybde, gør følgende: 

1. Sluk motoren. 

2. Tryk håndtaget nedad. 

3. Flyt den ned til den ønskede dybde (kniven sænkes med ca 2 cm per hak). 

 

Der findes seks forskellige trin på indstillingshåndatget. De to øverste hak anvendes til at frigøre  

kniven. De fire øvrige bruges til at indstille knivens skærdybde. Når man skifter  leje, sænkes eller 

hæves kniven med ca 2 cm af gangen. Når dybden er indstillingen, finjusteres følgende: 

1. Mål forskellen mellem indstilt og ønsket dybde (mindre end 2,5 cm). 

2. Flyt håndtaget tll det øverste hak. 

3. Træk splitten ud af  justeringsmøtrikken. 

4. Tag  justeringsmøtrikken fra fæstet og drej det mod venstre for at sænke kniven og. mod højre for 

at hæve den. 

5. Fortsæt med at  dreje justeringsmøtrikken på akselen for at enten sænke eller hæve kniven med 2 

cm. 

6. Sæt justeringsmøtrikken tilbage i sit fæste og lås med splitten. 

 

For at skære kanten skrå, gøres følgende (før start af motoren): 

1. Træk håndtaget (42) bagud. 



2. Stil kniven i det ønskede leje. 

3. Indstil knivens skærdybde (se ovenfor). 

Nu er maskinen klar til at starte. 

 

5.3.2 Start af kantskæreren 

 

Efter at have udført ovennævnte indstillinger kan motoren startes som følgende: 

 

1. Sæt håntaget i øverste hak. 

2. Stil afbryderen på "ON" (findes ikke på alle maskiner). 

3. Flyt gashåndtaget på en fjerdedel (findes ikke på alle maskiner).  

4. Stil benzintilførselen på "ON". 

5. Træk sjokeren helt ud. 

6. Aktiver sikkerhedshåndtaget på styret og ryk i startsnoren  

! ADVARSEL: Motoren stopper omgående når man slipper sikkerhedshåndtaget. 

7. Tryk sjokeren ind når motoren er i gang. 

8. Lad motoren varme op i to minutter inden du anvender maskinen. 

9. Sæt håndtaget til justering af skærdybden i ønsket leje. 

 

Nu er maskinen klar til brug. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Anvendelse 

 

Når alle forberedelser er gjort kan du begynde at skære din græsplænes kanter (vertikalt eller skråt). 

Kør altid på græssiden. 

 

! Advarsel: Husk altid at have fornuftig tøj på (lange bukser, kraftige sko, etc.). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Stop og  opbevaring 

 

7.1 Stop af kantskæreren 

Når du er færdig med arbejdet, slukkes maskinen som følger: 

 

1. Stil gashåndtaget i bageste leje. 

2. Stil startafbryderen på "OFF" (findes ikke på alle maskiner). 

3. Stil benzintilførselen på "OFF" (findes ikke på alle maskiner). 

4. Noter arbejdstimerne og sammenlign med serviceskemaet. 

! Advarel: Opbevar kantskæreren utilgængeligt for børn og andre uvedkommende. 

 

7.2 Opbevaring 

Efter arbejdetsbrug skal kantskæreren opbevares tørt og beskyttet mod regn, vind og frost. 

Hvis maskinen ikke skal anvendes inden for to uger, tøm tanken ved at køre tanken tom for benzin 

og stil maskinen beskyttet mod fugt. 

Selv her skal arbejdstimerne noteres og sammenlignes med serviceskemaet. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

8. Vedligeholdelse 

Maskinen kræver normalt vedligeholdelse. Hvis du er i tvivl, kontakt din lokale forhandler. 

 

8.1 Vedligeholdelse 

 

Skemaet nedenfor skal følges både af brugeren og forhandleren. Punkterne i kursiv skal udføres af 

en autoriseret forhandler. 

 

Efter de 10 første drifttimer må et komplet eftersyn udføres.  

 
 10 t 50 t 100 t 200 t 

Motor 

 kontroller olieniveau 

 olieskift 

 

 

 

 

 

  

Luftfilter 

 Rengøring 

 Udskift motorfilter 

 rengøring 

 Udskift hovedfiltret 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kileremme 

 Kontroller 

 

 

   

Kølesystem 

 Rengøring 

 

 

   

Kniv 

 Kontroller 

 

 

   

Generelt 

 Håndtag 

 Fæstningspunkter 

 

 

 

   

Rengøring     

 

Anvend følgende smøremidler: 

 
Kantskærerens dele Volumen Anbefalede midler 

Motor 0,6 liter Sunoco Super Denalure 20W50 

Lænker/kæder  Sunoco Multi-purpose fedt LR EP2 

 

B. Anvisninger 

 

MOTOR: 

kontrol af olieniveau: se motorens vedligeholdelsesmanual 

olieskift: se motorens vedligeholdelsesmanual 

 

OLIEFILTER: 

rengøring af motorfilteret: se motorens vedligeholdelsesmanual 

skift af motorfiltret: se motorens vedligeholdelsesmanual 

rengøring af hovedfilteret: se motorens vedligeholdelsesmanual 

skift af hovedfilteret: se motorens vedligeholdelsesmanual 

 

 

 

 



KILEREM 

Kontrol: kileremmen (11) er maskinens mest belastede del og bør derfor kontrolleres regelmæssigt. 

Hvis den skal udskiftes, vælg en original kilerem som er den eneste som garanterer en perfekt drift. 

Før kontrol af kileremmen og spændingen, gør som følgende: 

1. Sluk motoren og tag tændkablet af tændrøret. 

2. Stil håndtaget til skærdybdejusteringen i  næstsidste leje. 

Kontroller spændingen ved at trykke på remmen med en finger. Den skal ikke kunne trykkes mere 

end 1 cm ind. Flyt håndtaget tilbage til øverste leje. 

Skift af kileremmen: 

1. Stil håndtaget til skærdybdejustering i øverste leje. 

2. Sluk motoren og tag tændkablet af tændrøret. 

3. Demonter remskærmen på motorens højreside. 

4. Demonter remskærmen på knivens højreside. 

5. Vend beskyttelseslågets kanter for at kunne løsne remmen. 

6. Løs remmen fra skiven. 

7. Sæt den nye rem på remskiven. 

8. Monter beskyttelsesskjoldet på igen. 

9. Sæt kanterne tilbage. 

 

Gamle remme skal skrottes og sorteres efter gældende miljøregler.  

 

KØLESYSTEM: 

Rengøring: fjern skidt fra kølerillerne og beskyttelseslågets lufthul med en børste eller med trykluft.  

Rengør aldrig disse dele med en vandslange. 

! Advarsel: Sluk altid motoren og anvend beskyttelsesbriller. 

 

KNIV 

1. Kontrol: Efter hver anvendelse skal man kontrollere at kniven sidder ordentlig fast. Træk i kniven 

som om du skulle tageden af akselen. Hvis du konstaterer sløre, tag bolten af (1). 

 

GENERELT: 

Beskyttelse (8): kontroller at den fungerer som den skal. 

Fæstelser: kontroller med en nøgle at samtlige bolte og møtrikker er ordentligt spændte. 

 

RENGØRING: 

Maskinen skal holdes ren. Det er vigtigt at rense udkaståbningen ellers kan den stoppe til. 

! Advarsel: brug altid beskyttelseshandsker. 

Kantskæreren må rengøres med trykluft, men strålen må aldrig rettes direkte mod motoren. 



 

CE 

 
OVERENSSTÆMMELSESERKLÆRING 

 

 

 

Foretagendet Eliet Machines, Belgien, bekræfter - 

på eget ansvar - at : 

 

Kantskæreren: ELIET KS 240 

 

Serienummer: 

 

I overensstemmelse med standarden 

 

EN 292-1 

EN 292-2 

EN 294 

prEN 953 

prEN 1553 

EN 60204-1 

 

Ifølge maskindirektivet 89/392/ EEC med tillæg i direktivet 91/368/ EEC, 93/44/ EEC og 93/68/ EEC. 

 

Belgien, Ansvarlig for s.a. Eliet 

Dato:  E. Lietaer, VD 
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Flex Trading A/S 

Hvidemøllevej 9-11 

8900 Randers 

 

Tlf. 89141489 

 

Mail: salg@flextrading.dk 


