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FARA BESKRIVNING ÅTGÄRD 

Hydraulfara Hydraulsystem såsom traktorns trepunktslyft drivs av 

vätska under enormt tryck. Läckor kan resultera i 

tunna högtrycksstrålar som enkelt skär igenom tunn 

vävnad. Hydraulolja är även giftig för kroppen och 

måste avlägsnas på kirurgisk väg för att undvika 

kallbrand. 

Använd aldrig händer eller 

fingrar för att inspektera 

hydraulslangar. Håll en bit 

papper, kartong eller trä 

som mål vid inspektion av 

hydraulläckage. 

Fara för fritt 

roterande delar 

Tunga roterande delar fortsätter att rotera efter att 

motorn stängts av. Rotorklipparknivar, remskivor och 

drivaxlar kan fortsätta rotera under flera sekunder 

efter att driften kopplats ur. Personskada kan uppstå 

när operatörer försöker arbeta på maskinen innan alla 

rörliga delar har stannat. 

Vänta tills alla rörliga delar 

stannat innan du närmar 

dig maskinen. 

Fara för halk-, 

snubbel- och 

fallolyckor 

Halk- och fallolyckor kan orsakas av hala ytor eller 

röriga arbetsytor. Klippare som parkeras efter körning 

kan läcka ut stora pölar med vatten på marken. 

Uppmärksamhet krävs vid förflyttning i dess närhet. 

Iakttag försiktighet vid 

förflyttning av klipparen. 

Utöva god hushållning. 

Håll golv rena och torra. 

Lägg undan allt som inte 

behövs för jobbet. 

Bär skor med halkfria 

sulor. 

Att koppla klipparen till traktorn 
1. Om traktorn är försedd med en dragstång så ska den flyttas åt sidan eller avlägsnas helt och hållet.  
2. Koppla klipparen till trepunktslyften. 
3. Se till att klipparen och traktorn är parkerade på plan mark och justera traktorns topplänk så att den 

flyttar maskinhuvudet 50-100mm från punkten där akterstagskedjorna är spända så att klipparen kan 
följa markens konturer. 

4. Lyft klipparen med trepunktslyften och justera stabiliseringskedjorna så att de håller klipparen i 
centrum bakom traktorn. 

5. Se till att klipparen är upplyft till växellådans ingående axel och att denna är i nivå med traktorns 
krafuttagsaxel och mät avståndet mellan dem samt justera längden på drivaxeln vid behov. 
Instruktioner finns i den fullständiga bruksanvisningen. 

6. Koppla den ände av drivaxeln som har det minsta skyddet till klipparen. 
7. Koppla den andra änden till traktorn. 
8. Koppla drivaxelns säkerhetskedjor till klipparen och traktorn för att förhindra att skydden roterar. 

  
Fullständiga instruktioner 

Fullständiga instruktioner för idrifttagande, drift, justering, transport, reparation och förvaring av 
maskinen och detaljer angående beställning av reservdelar eller teknisk assistans finns i den fullständiga 
bruksanvisningen. 
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Omfattning 

Denna snabbstartsguide är endast avsedd för dem som redan är bekant med drift av utrustning monterad 
på trepunktslyft på traktorer. Fullständiga instruktioner för säkerhet, drift, justering och service finns i 
den fullständiga bruksanvisningen som medföljer varje maskin och även finns för visning på Trimax 
Mowing Systems webbplats. Information om hur man får tillgång till bruksanvisningen och annan 
användbar information finns nedan. Den fullständiga bruksanvisningen ska läsas och förstås innan 
maskinen kopplas till en traktor eller används. 

  

Produktregistrering och garanti 

Ett idrifttagnings- och garantiregistreringsbevis levereras med maskinen. Detta bör fyllas i när klipparen 
levereras. 

  

Säkerhet 

Specifik säkerhetsinformation ingår i den fullständiga bruksanvisningen. Faroidentifieringstabellen visar 
möjliga säkerhetsproblem i samband med installation, drift, justering eller reparation av denna maskin. 
Även om du är bekant med användning av maskiner, läs igenom riskidentifieringstabellen innan du 
börjar. 

  

My Trimax 

På Trimax Mowing Systems webbplats finns en sektion som heter “My Trimax” som är till för ägare och 
användare av Trimax klippare och Trimax återförsäljare. Inkluderat i denna sektion är en reservedelslista 
med fullständiga ritningar av delarna, bruksanvisningar, servicerapporter, reservdelsinstruktioner som 
visar hur man monterar delar och tillbehör, och referensmaterial inklusive fullständig garantiinformation. 
För att logga in på My Trimax: 

  

1. Gå till Trimax webbplats på www.trimaxmowers.com. 
2. Klicka på “My Trimax” 
3. Ditt användarnamn är siffran på ditt idrifttagnings- och garantiregistreringsbevis. 
4. Ditt lösenord är serienumret på din klippmaskin. 
5. När du är inne på sajten, följ länkarna till den information du behöver. 
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Fara för roterande 

knivar  

Knivarna roterar med hög hastighet. Händer och fötter 

är väl skyddade när maskinen står på marken men 

måste hållas undan när maskinen höjs upp på 

trepunktslyften medan bladen roterar.  

Närma dig inte och försök 

inte arbeta på maskinen 

medan den är igång.  

Fara för 

ivägskjutande 

föremål  

Knivar på rotorklippare måste rotera med hög 

hastighet för att generera sin klippkraft. Främmande 

föremål som kommer in i klippkammaren kan 

omvandlas till höghastighetsprojektiler. Sådana 

föremål hålls kvar inne i klippkammaren när maskinen 

är nedsänkt till marken men kan kastas ut när den lyfts 

upp.  

Kör inte maskinen om det 

finns åskådare inom 30 

meters avstånd.  

Var uppmärksam på att lyft 

av klipparen under drift 

kan leda till att projektiler 

kastas iväg.  

Fling-tip-knivar är fästa på knivbärarna med hjälp av 

specialbultar som gör det möjligt för knivarna att 
rotera fritt. Lösa eller felaktigt monterade bultar kan 
leda till att knivar lossnar.  

Säkerställ att knivbultar 

sitter ordentligt och är 

åtdragna enligt specificerat 

åtdragningsmoment.  

Fara för skärskador    Klippare är utrustade med vassa knivar som kan orsaka 

skärskador på händerna när de monteras eller 

hanteras.  

Bär tjocka handskar vid 

arbete på maskinen.  

Transmissionkåpor av rostfritt stål är tillverkade av 

tunnplåt som kan orsaka skärsår på händerna.  

Fara för intrassling Alla exponerade roterande maskindelar är en 

potentiell punkt för intrassling. Oskyddade kraftuttags- 

eller drivaxlar är exempel. Långt hår eller löst sittande 

kläder kan fastna och lindas runt dessa delar och dra 

med sig bäraren in i maskinen. 

Säkerställ att alla skydd är 

på plats. 

Bär inte löst sittande 

kläder eller kläder med 

dragskor, etc. 

Bind upp långt hår. 

Fara för krosskador Traktormonterade klippare är tunga. De kan höjas och 

sänkas på traktorns trepunktslyft. När de höjs upp kan 

de falla ned och krossa det som finns under. 

Placera alltid stativ under 

klipparkroppen innan 

inspektion eller arbete 

under maskinen utförs. 

Bär arbetsskor med 

stålhätta. 

Fara för åskådare Människor, i synnerhet barn, är oförutsägbara och kan 

oväntat springa in på arbetsområdet. 

Var uppmärksam på 

åskådare i området, i 

synnerhet barn. Stoppa 

klipparen om människor 

kommer inom 30 meters 

avstånd (100ft). 
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Brandfara Gräsklipp blåser omkring och kan fastna i maskinen. 

Heta traktormotorer och avgasrör kan antända 

gräsklippet och orsaka omfattande skador på traktorn 

och annan närliggande egendom. 

Inspektera insidan på 

traktorns motorhuvar och 

avlägsna gräsklipp ofta, i 

synnerhet vid drift under 

torra förhållanden. 

Medför en brandsläckare 

på traktorn. 

Gräsklipp som fastnat under transmissionskydden kan 

också antändas under torra förhållanden. 

Lyft klipparhuvar och 

rensa bort gräsklipp 

regelbundet. 

Bullerfara Klippare är utformade för drift utomhus. 

Operatörsplaceringen är sittandes i traktorns 

förarsäte. Buller som genereras av traktorn och 

klipparen varierar avsevärt beroende på terräng och 

förhållanden. 

Använd alltid hörselskydd 

vid körning av klipparen. 

Dammfara Knivar som roterar med hög hastighet rör upp damm, i 

synnerhet vid varmt och torrt väder. 

Bär en dammask vid 

körning av maskinen under 

torra förhållanden. 

Bär ögonskydd. 

Visa hänsyn. Stäng dörrar 

och fönster i närliggande 

byggnader. 

Transportfara Om klipparen är kopplad till en lätt traktor kan den 

orsaka att traktorns framhjul lyfts från marken vid 

accelerering eller vid körning över gupp. 

Använd en passande 

traktor och montera 

godkända främre vikter 

om nödvändigt. 

Klämrisk Klämpunkter uppstår där ett föremål rör sig i en cirkel 

och ett annan rör sig i dess närhet. Drivremmar skapar 

klämpunkter där remmen rör sig upp på remskivan. 

Säkerställ att alla skydd är 

korrekt monterade innan 

körning av maskinen. 

Skjuvningsrisk Skjuvningsrisk uppstår när kanterna på två föremål för 

sig mot varandra. Detta kan inträffa när klipparen är 

upplyft på traktorns trepunktslyft, eller när klipparen 

kopplas från traktorn och den gångjärnsförsedda 

maskinhuvudet svänger bakåt. 

Håll undan från maskinen 

när den rör sig. 


