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To The Owner
Read This Manual BEFORE Operating The Articulator1

1-2 Lastec//060310 To The Owner

1.1 Read This Manual BEFORE Operating The Articulator

Do not allow anyone to operate the Articulator without first read-
ing and understanding this operator’s manual in its entirety.
Never allow children to operate the Articulator. Never operate
the Articulator when children are present.

The information presented herein will prepare you to operate the
Articulator in a safe and knowledgeable manner. Proper opera-
tion of the Articulator will provide a safer working environment,
promote higher quality, and provide more efficient results.

Keep this manual on hand at all times for ready reference. The designed and tested
safety of the Articulator is dependent upon its operation within the guidelines and limita-
tions outlined in this manual. Always adhere to all the safety rules presented in this man-
ual.

1 Till ägaren
Läs denna bruksanvisning INNAN Articulatorn används

1.1 Läs denna bruksanvisning INNAN Articulatorn används

Tillåt ej att någon manövrerar articulatorn utan att först ha läst och förstått 
denna bruksanvisning i dess helhet. Tillåt aldrig att barn manövrerar 
articulatorn. Manövrera aldrig articulatorn då barn är närvarande.

Den information som presenteras häri kommer att förbereda dig för att 
manövrera articulatorn på ett säkert och kunnigt sätt. Korrekt handhavande 
av articulatorn ger en säkrare arbetsmiljö, främjar högre kvalitet och ger 
mer effektiva resultat.

Ha denna bruksanvisning nära till hands vid alla tillfällen som referens. Den utformade och testade 
säkerheten hos articulatorn är beroende av den används enligt de riktlinjer och begränsningar som 
anges i denna bruksanvisning. Följ alltid de säkerhetsregler som återges i denna bruksanvisning.
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1Till ägaren
Produktregistrering

1.2 Produktregistrering

Skriv omgående ned modell- och serienumret från din Articulator på linjerna nedan.

Modellnummer:__________________________________________

Serienummer:___________________________________________

Dessa nummer kan hittas på serienummerskylten som är permanent fäst på gräsklipparen.

Du skall nu fylla i garantiregistreringsformuläret (förlagt till slutet av detta avsnitt eller online på 
www.lastec.com) och maila eller faxa det till Lastec. Detta formulär måste fyllas i och återsändas till 
fabriken inom femton (15) dagar efter inköpet för att garantin skall gälla. Vänligen tveka ej!

1.3 Om du behöver beställa delar

För att beställa delar, kontakta din återförsäljare. Se till att ha ditt modell- och serienummer tillgängligt 
som referens. Detta underlättar för att förse dig med de rätta och mest aktuella delarna tillgängliga för 
din Articulator.

FÖRSIKTIGHET!

■ Använd alltid Lastec originaldelar då du utför service på din Articulator! Användning av 
ersättningsdelar kan orsaka osäker drift, otillfredsställande prestanda och upphäva garantin på din 
Articulator!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To The Owner
Product Registration

To The Owner Lastec//060310 1-3

1
1.2 Product Registration

Immediately record the model and serial numbers of your Articulator in the spaces pro-
vided below.

Model Number: ______________________________

Serial Number: ______________________________

These numbers can be found on the serial number plate which is permanently affixed to
the mower.

100ER Series

You should now fill out the warranty registration form (located in the back of this section or
online at www.lastec.com) and mail or fax it to Lastec. This form must be completed and
returned to the factory within fifteen (15) days of purchase in order to validate the war-
ranty. Please do not hesitate!

1.3 If You Need To Order Parts

To order parts, contact your distributor. Be sure to have your model and serial number
available as a reference. This will assist them in supplying you the correct and most cur-
rent parts available for your Articulator. 

CAUTION!
 Always use only genuine Lastec parts when servicing your Articulator! Use of sub-
stitute parts may cause unsafe operation, unsatisfactory performance, and void the
warranty of your Articulator!

CautionFörsiktighet
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Lastec produktgaranti

1.4 Lastec produktgaranti

LASTEC BEGRÄNSAD GOLF- & TURFGARANTI

Lastec (”garantigivare”) med sitt säte för verksamhet på 7865 N. Country Road 100E, Lizton, IN 
46149 garanterar som anges häri den ursprungliga köparen (”köparen”) för två (2) år eller 2000 
timmar* av användning av utrustningen, vilket som kommer först, för delar och ett (1) år av arbete 
för användning av utrustningen från inköpsdatum från Lastec (”garantigivare”), att utrustningen 
tillverkad av garantigivaren och all extra utrustning eller tillbehör som köptes vid samma tillfälle, med 
de undantag som anges häri, är fria från materialfel och utförande hänförligt till garantigivaren så 
länge som dessa används och underhålls i enlighet med de instruktioner som garantigivaren försett 
och att köparen har fyllt i garantiregistreringsformuläret eller så kan garantigivaren välja att ej hedra 
några garantifodringar. All uretanbusshårdvara kommer att vara garanterad under fem (5) år från 
inköpsdatum från Lastec.

* Gäller enheter med timräknare

90 dagars begränsad garanti

Garantigivaren samtycker till att ersätta alla defekta slitdelar, inklusive men ej begränsat till tätningar, 
lager, styrrullar med lager, hjul/däck, bussningar och knivar under nittio (90) dagar från inköpsdatum. 
Efter nittio (90) dagar så täcks ej slitdelar av vidare garanti från garantigivaren. Komponentfel som 
en följd av felaktigt underhåll av slitdelar kan komma att undantas garantin enligt garantigivarens 
gottfinnande. Efter nittio (90) dagar så omfattas ej komponentfel till följd av lös hårdvara av någon 
ytterligare garanti från garantigivaren.

Garantigivaren samtycker till att ge garanti under en period av nittio (90) dagar från inköpsdatum till 
alla ursprungliga köpare som är en hyrfirma, leasingbaserat företag eller anläggning för tillfälligt bruk 
på den utrustning som tillverkats av garantigivaren och all annan extrautrustning eller tillbehör som 
köptes vid samma tillfälle och att dessa kommer att vara fria från materialfel och utförande hänförligt 
till garantigivaren så länge som dessa används och underhålls i enlighet med de instruktioner 
som garantigivaren försett. Efter nittio (90) dagar så ges ej någon ytterligare garanti till hyrfirma, 
leasingbaserat företag eller företag samt faciliteter för tillfälligt bruk.

Fraktersättning

Fraktersättning vid garanti – Nästa-dag-flygfrakt täcks av garantigivaren vid stillestånd av gräsklippare 
under det första året av garanti men inkluderar ej slitdelar såsom de som listas ovan i (90) dagars 
begränsad garanti. Efter det första året så kommer fraktersättningen för garantiposter  begränsas till 
vanlig markleverans enligt garantigivarens gottfinnande.

Garantigivarens skyldigheter gällande defekter

Garantigivarens enda ansvar är att ersätta de defekter och reparationer som täcks under garantin 
utan kostnad för köparen. Garantigivaren kan komma att kräva att sådan del eller enhet returneras 
till garantigivarens plats för affärsverksamhet. Köparen blir då ansvarig för transport eller frakt av del 
eller enhet till distributören och sådan del måste returneras till distributören inom femton (15) dagar 
efter begäran. Garantigivaren skall ges en rimlig tid att ersätta eller reparera defekt del eller enhet. 
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Lastec produktgaranti

Om garantigivaren beslutar att delen eller enheten ej är defekt enligt villkoren för denna garanti så 
bli köparen ansvarig för de kostnader som uppstår i samband med att garantigivaren returnerar del 
eller enhet till den ursprungliga köparen. Garantigivaren ger ingen ersättning för utfört arbete, restid, 
reskostnader eller påföljande alternativt indirekta skador. Köparen måste ange garantianspråk till en 
av garantigivaren auktoriserad distributör. Garantigivarens auktoriserade distributörer är ansvariga för 
alla reparationer och hanteringen av alla garantifodringar.

Retur av garantidelar

Lastec förbehåller sig rätten att få delar som anmälts för garanti returnerade. Serviceavdelningen 
utfärdar ett RMA-nummer. Delen måste returneras inom 30 dagar efter det begärda returdatumet. 
Delar som ej returnerats inom 30 dagar från det att RMA utfärdats resulterar i refusering av 
garantianspråk.

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar av andra garantier

FÖRUTOM DE UTTRYCKLIGA GARANTIBESTÄMMELSER SOM NÄMNS OVAN FRÅNSÄGER 
SIG GARANTIGIVAREN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH/ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM 
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Ingen representation eller annan bekräftelse av representanter för garantigivare, antingen verbalt eller 
skriftligen, inklusive fotografier, broschyrer, varuprover, modeller eller andra försäljningsstöd, skall 
utgöra garanti eller annan grund för rättsliga åtgärder mot garantigivaren. DEN URSPRUNGLIGA 
KÖPAREN, ALLA PERSONER TILL VILKA DENNA UTRUSTNING ÖVERFÖRS OCH ALLA ANDRA 
TÄNKTA ANVÄNDARE ELLER FÖRMÅNSTAGARE AV DENNA UTRUSTNING KOMMER EJ 
ATT HA RÄTT TILL ERSÄTTNING FRÅN GARANTIGIVAREN PÅ GRUND AV FÖLJDSKADOR 
ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGON SOM HELST ANLEDNING, INKLUSIVE GARANTI 
OCH PRODUKTFEL. Garantigivaren garanterar ej att dess utrustning möter eller lyder kraven från 
särskilda säkerhetskoder eller myndighetskrav. 

Konstruktionsändringar

Garantigivaren förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar på dess produkter emellanåt 
utan föregående varning och utan förpliktelser att utföra motsvarande ändringar på dess tidigare 
tillverkade produkter.

Köparnas rättigheter

Giltigheten och verkan av denna begränsade garanti samt dess tolkning, användning och innehåll 
skall avgöras uteslutande av rättsprinciper och rättvisa i staten Indiana. Denna begränsade garanti 
ger köparen särskilda juridiska rättigheter. Köparen kan också andra rättigheter, som kan variera från 
stat till stat. Det kan hända att vissa stater ej tillåter begränsningar såsom garantins varaktighet varför 
ovanstående kanske ej gäller.

Detta avtal ersätter alla tidigare skrivna och muntliga avtal för inköp och är avsett att vara en 
integration av hela avtalet parterna emellan. Alla löften, garantier, försäkranden och framställningar 
som gjorts av garantigivaren eller dess företrädare som ej specifikt häri ingår är ej inkluderat i denna 
garanti.
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1.5 Komponenttillverkarnas garantier

Vissa komponenter på din Articulator står under garanti från deras respektive tillverkare. Dessa delar 
inkluderar:

■ Superior växellåda
■ Bondioli kraftuttagsaxel

Tillverkarnas kompletta garantiinformation rörande dessa komponenter är tillgänglig på begäran. 
Kontakta din Lastechandlare om du har frågor gällande garanti på dessa komponenter.

1.6 Utföra service på articulatorn

FÖRSIKTIGHET!
■ Använd alltid Lastec originaldelar vid service av din Articulator! Användning av ersättningsdelar 
kan orsaka osäker drift, otillfredsställande prestanda och upphäva garantin på articulatorn!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulatorn är noggrant konstruerad och tillverkad för att tillhandahålla säker, pålitlig och 
tillfredsställande service. Som all annan mekanisk utrustning kräver articulatorn rutinkontroller, 
rengöring och underhåll.

Vid service av articulatorn, se till att använda enbart Lastec originaldelar. Användning av 
ersättningsdelar upphäver inte bara garantin utan kan även orsaka osäker eller otillfredsställande drift 
av articulatorn på grund av delarnas bristfälliga kvalitet eller felaktig tillämpning.

För att kunna hantera alla dina servicebehov så har din auktoriserade Lastechandlare Lastec 
originaldelar på lager och tränade mekaniker till hands.

Se till att fylla i följande garantiregistreringsformulär från Lastec och returnera det inom 15 dagar 
från inköpet av articulatorn. Detta underlättar för dig, Lastec och Lastecs distributör vid garanti- och 
serviceärenden gällande din Articulator.

Garantiregistrering kan även göras online via Lastecs websida på www.lastec.com.

Försiktighet
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1
1.7 Warranty Registration

Company Name

Company Contact

Mailing Address

Shipping Address

Phone

Fax

Authorized Company

Representative Signature:
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   Serial Number:

Please check the box that most accurately describes your business:

                    Please check the box to your left if you would not allow Lastec to use your company's name for marketing purposes.

Lastec Warranty Registration Form
IMPORTANT!  To validate the warranty, this registration form must be completed in full and returned to Lastec within 

fifteen (15) days of purchase!

       Mower Model:

How did you hear about Lastec?

Who referred you to Lastec?

Date Purchased:

Distributor/Dealer Purchased From:

How Did You Hear About Us? Your Lastec Mower

Average Operating Hours:

Total Acreage Cut:

Customer Profile Information

I have read and understand the warranty policy 

and maintenance sections of the operators 

manual for the machine described below.

Who was the salesman that assisted you?

Please help us to better serve you by completing the following survey 

information:

Please list the features and/or benefits which 

helped you to choose your Lastec Mower:

Do you own a Lastec Mower, and if so what model?

Purchase Price:

Golf Course

Municipal

Sod Farm

Government

Sports Complex

Other

Weekly

Weekly Monthly

Monthly Annually

Annually

Schools

College Landscaping Company

Light Agriculture

1Till ägaren
Garantiregistrering

1.7 Garantiregistrering



Lastec 100ER12



13Lastec 100ER

AVSNITT 2 SÄKERHETSINFORMATION

2Säkerhetsinformation
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Safety Information
Warning Symbols2

2-2 Lastec//060310 Safety Information

2.1 Warning Symbols

Following is a legend describing the warning symbols utilized throughout this manual, and
the potential types of hazards which they indicate:

DANGER!
This symbol indicates a potential serious or fatal injury hazard. Failing to properly
adhere to the instructions, rules, or procedures may result in serious injury or death.

WARNING!
 This symbol indicates a potential personal injury hazard. Failing to properly adhere
to the instructions, rules, or procedures may result in personal injury.

CAUTION!
This symbol indicates a potential equipment hazard. Failing to properly adhere to
the instructions, rules, or procedures may result in personal equipment malfunction,
damage, or destruction.

The above illustrated symbols are displayed throughout this manual in order to indicate
important safety information. When one of these symbols appears in this manual, be
aware of a potential hazard being discussed in the accompanying paragraphs. Hazards
such as damage to equipment, serious personal injury, or even fatal injury are possible,
perhaps even likely, if the accompanying instructions or procedures are not heeded. 

2.2 Safety Decals and Symbols

The following safety symbols are used on the deck. Operators should become familiar
with these symbols and heed the warnings where they appear on the deck.

Attention!

Pinching/Crushing Danger!

Danger

Warning

Caution

2.1  Varningssymboler

Nedan följer en teckenförklaring som beskriver de varningssymboler som används genomgående i 
denna bruksanvisning, och de potentiella faror de indikerar.

FARA!
Denna symbol indikerar en fara med potentiellt allvarlig eller dödlig utgång. Underlåtenhet att följa 
instruktionerna, reglerna eller förfaringssätt kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

VARNING!
Denna symbol indikerar fara med potentiell personskada som följd. Underlåtenhet att följa 
instruktionerna, reglerna eller förfaringssätt kan leda till personskada.

FÖRSIKTIGHET!
Denna symbol indikerar potentiell fara för utrustning. Underlåtenhet att följa instruktionerna, 
reglerna eller förfaringssätt kan leda till funktionsfel eller skada på samt förstörelse av utrustning.

De ovan återgivna illustrationerna visas upp genomgående i denna bruksanvisning för att indikera 
viktig säkerhetsinformation. Då en av denna symboler uppträder i denna bruksanvisning, vad 
medveten om de potentiella faror som diskuteras i de åtföljande avsnitten. Faror såsom skador på 
utrustning, allvarlig personskada eller till och med dödlig skada är en möjlighet, kanske även troligt, 
om de åtföljande instruktionerna eller förfaringssätten ej hörsammas.

2.2 Säkerhetsdekaler och symboler

Följande säkerhetssymboler används på klippaggregatet. Förare skall bekanta sig med dessa 
symboler och hörsamma de varningar där de uppträder på klippaggregatet.

Uppmärksamhet!

Fara för kläm-/krosskador!

Fara

Varning

Försiktighet

2 Säkerhetsinformation
Varningssymboler
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Försiktighet! Roterande knivar!

Håll händer och fötter borta från knivarna!

Håll kåpor fastlåsta

Klämpunkt!

Läs bruksanvisningen

Avlägsna nyckeln!

Roterande delar!

Roterande axel!

Håll undan!

Flygande föremål!

Safety Information
Safety Decals and Symbols

Safety Information Lastec//060310 2-3

2

Caution! Rotating Blades!

Keep Hands and Feet Away from Blades!

Keep Covers Locked Down

Pinch Point!

 Read the Manual!

Remove the Key!

Rotating Parts!

Rotating Shaft!

Stay Away!

Thrown Objects!
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2.3  Angående denna bruksanvisning

FARA!

• Säkerhetsinstruktioner är viktigt! Läs alla säkerhetsbestämmelser i såväl denna bruksanvisning 
som alla säkerhetsbestämmelser i alla andra utrustningsmanualer!

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

Syftet med denna bruksanvisning är att bistå dig att på ett korrekt och 
säkert sätt manövrera och underhålla klippaggregatet. Läs och förstå hela 
denna bruksanvisning innan du försöker ställa i ordning, manövrera, justera, 
utföra underhåll på eller förvara klippaggregatet. Denna bruksanvisning 
tillhandahåller väsentlig information och instruktioner vilka kommer att hjälpa 
dig avnjuta år av pålitliga prestanda från klippaggregatet.

Den utformade och testade säkerheten hos klippaggregatet är beroende av dess handhavande inom 
de parametrar och begränsningar som förklaras i denna bruksanvisning. Bekanta dig med och följa 
alla säkerhetsbestämmelser i såväl denna bruksanvisning som säkerhetsbestämmelserna för all 
tillhörande utrustning.

Även om dessa instruktioner har sammanställts genom omfattande fälterfarenhet och tekniska 
data så kan viss information som presenteras häri vara av allmän karaktär på grund av okända 
och/eller varierande driftsförhållanden. Men, dessa instruktioner, i kombination med din ökade 
erfarenhet av klippaggregatet, kommer att göra att du kan utveckla lämpliga förfaranden för just dina 
klippförhållanden.

Illustrationerna och den data som används i denna bruksanvisning var aktuella vid tiden för tryck, men 
klippaggregatet kan variera något på grund av pågående tekniska förändringar. Lastec förbehåller sig 
rätten att genomföra de tekniska och designrelaterade ändringar på klippaggregatet som kan vara 
nödvändiga utan förhandsanmälan.

Alltigenom denna bruksanvisning hänvisar vi till höger och vänster riktning. Vi fastställer höger och 
vänster genom att sitta i förarsätet i framåtgående körriktning. Knivrotation är medsols sett ovanifrån 
klippaggregatet

2 Säkerhetsinformation
Angående denna bruksanvisningSafety Information

About This Manual2
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2.3 About This Manual

DANGER!
Safety instructions are important! Read all safety rules in this manual as well as all
safety rules in any related equipment manuals!

The purpose of this manual is to assist you in properly and
safely operating and maintaining the deck. Read and under-
stand this entire manual before attempting to set-up, operate,
adjust, perform any maintenance on, or store the deck. This
manual provides essential information and instructions which
will help you enjoy years of dependable performance from the
deck. 

The designed and tested safety of the deck is dependent upon its operation within the
parameters and limitations explained in this manual. Be familiar with and follow all safety
rules in this manual as well as all safety rules for any related equipment.

Although these instructions have been compiled through extensive field experience and
engineering data, some information presented herein may be general in nature due to
unknown and/or varying operating conditions. However, these instructions, combined
with your increasing experience with the deck, will enable you to develop procedures suit-
able to your particular cutting application.

The illustrations and data used in this manual were current at the time of printing, but the
deck may vary slightly due to ongoing engineering changes. Lastec reserves the right to
implement engineering and design changes to the deck as may be necessary without
prior notification.

Throughout this manual, we make references to right and left directions. We determine
right and left while sitting in the operator seat and facing in the direction of forward travel.
Blade rotation is clockwise as viewed from the top of the deck.

Danger
Fara
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2Säkerhetsinformation
Säkerhetsskydd och kåpor

2.4  Säkerhetsskydd och kåpor

FARA!
• Manövrera ALDRIG klippaggregatet med något säkerhetsskydd avlägsnat!
• Arbeta säkert! Följ alla säkerhetsbestämmelser! En försiktig maskinförare är den bästa 

försäkringen mot olyckor!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vissa illustrationer i denna bruksanvisning återger klippaggregatet med avlägsnade säkerhetsskydd 
för att bättre kunna visa de bestämda komponenter som diskuteras. Detta är enbart i 
informationssyfte – manövrera aldrig klippaggregatet utan alla kåpor, skärmar, säkerhetsanordningar, 
gräsutkast eller mulchplatta monterade och säkrade!

Säkerhet är en hjärtefråga vad gäller konstruktionen och tillverkningen av alla Lastec-produkter. 
Tyvärr så kan våra omfattande ansträngningar för att tillhandahålla säker utrustning upphävas av en 
enda slarvig handling från en maskinförare. Förutom design och konfiguration av klippaggregatet, så 
är farokontroll och förebyggande av olyckor också beroende av medvetenhet, omsorg, förståndighet 
och lämplig utbildning av all personal inblandad i manövrering, transportering, underhåll och förvaring 
av klippaggregatet.

Den bästa säkerhetsanordningen är en informerad, noggrann maskinförare!

Vi ber dig att vara den sortens maskinförare.

Fara
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2.5  Säkerhetsbestämmelser innan drift

FARA!
• Tillåt ALDRIG att barn manövrerar klippaggregatet!
• Tillåt ALDRIG barn på eller i närheten av klippaggregatet!
• Manövrera ALDRIG klippaggregatet då barn är i närheten.
• Töm ALLTID området på personal innan klippaggregatet manövreras!

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

VARNING!
• Tillåt ALDRIG någon att manövrera klippaggregatet utan ordentlig instruktion! Alla 

maskinförare måste instrueras i och vara kapabla till säker manövrering av klippaggregatet, 
dess tillbehör och reglage!

• Se till att VETA hur reglagen fungerar och hur man stoppar klippaggregatet snabbt i ett 
nödläge.

• LÄS hela denna bruksanvisning innan du försöker manövrera klippaggregatet! Tillåt bara 
personer som har läst och förstått hela bruksanvisningen manövrera klippaggregatet!

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

• Bär alltid förhållandevis åtsittande kläder med bälte för att undvika att fastnat i rörliga delar. 
Använd stadiga, grovsuliga arbetsskor och skyddsutrustning för ögon, händer, hörsel och 
huvud. Manövrera aldrig klippaggregatet eller tillhörande utrustning barfota, iförd sandaler eller 
gymnastikskor.

• Rensa klippområdet på stenar, grenar, golfbollar eller annat skräp som kan slungas iväg och 
orsaka personskada eller skadegörelse.

• Kontrollera att alla säkerhetsdekaler är ordentligt monterade, synliga och läsliga.

• Avlägsna alltid lagrat skräp, bränsle eller överblivet smörjfett och olja från drivenhetens 
motorområde för att undvika eldfara.

• Kontrollera att klippaggregatet är ordentligt monterat, iordningställt, justerat och i gott fungerande 
skick.

• Utför alltid kontroll av utrustningen innan drift och utför passande underhåll enligt schemat (Avsnitt 
5) innan manövrering av klippaggregatet.

• Ändra ej motorns regulatorinställningar och hastighetsöverskrid ej motorn.

2 Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser innan drift

Fara

Varning
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2Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser under drift

2.6  Säkerhetsbestämmelser under drift

FARA!
• Tillåt ALDRIG att barn manövrerar klippaggregatet!
• Tillåt ALDRIG barn på eller i närheten av klippaggregatet!
• Manövrera ALDRIG klippaggregatet då barn är i närheten.
• Töm ALLTID området på personal innan klippaggregatet manövreras!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FARA!

• Manövrera aldrig klippaggregatet utan säkerhetsskydden ordentligt monterade och i bra 
skick!

• Håll ALLTID undan från alla rörliga delar!
• Håll ALLTID undan från knivarna under drift!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARNING!

• Arbeta ALLTID säkert! Följ alla säkerhetsbestämmelser! En noggrann maskinförare är den 
bästa garantin mot olyckor!

• Töm ALLTID området på personal innan klippaggregatet manövreras!
• Tillåt enbart personer som har läst och förstått hela bruksanvisningen att manövrera 

klippaggregatet!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Säkerställ att parkeringsbromsen ligger i innan du försöker starta motorn.

• Arbeta endast i dagsljus eller med hjälp av bra articifiellt ljus (min. 200 Lux).

• Säkerställ att alla omkopplare för extrautrustning (knivar, lampor, etc.) är i ”OFF”-läget innan du 
försöker starta motorn.

• Säkerställ att din drivenhet är utrustad med en ROPS (säkerhetsbåge) och se till att använda 
säkerhetsbältet.

Fara

Varning

Fara
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• Manövrera aldrig klippaggregatet utan gräsutkast eller mulchplatta monterade och säkrade.

• Manövrera aldrig klippagregatet såvida ej alla kåpor, skärmar och säkerhetsanordningar är 
monterade och säkrade.

• Tillåt aldrig att någon annan än maskinföraren åker på drivenheten eller klippaggregatet vid något 
som helst tillfälle. Tillåt aldrig passagerare!

• Tillåt aldrig någon i närheten av drivenheten eller klippaggregatet under körning. Säkerställ att 
området bakom dig är fritt innan du backar!

• Tillåt aldrig att någon kommer i närheten eller i vägen för utkastet.

• Rikta aldrig utkastet mot åskådare, fordon eller byggnader.

• Stanna eller starta ej plötsligt då du kör upp eller nedför en kulle. Undvik att manövrera i branta 
sluttningar.

• Klipp ej baklänges såvida det ej är absolut nödvändigt – och då endast efter aktsam och konstant 
observation av hela området bakom drivenheten och klippaggregatet.

• Använd extrem försiktighet och upprätthåll minimal körhastighet vid transport i backar eller på 
ojämn mark, och vid körning när diken, staket eller vatten.

• Sänk hastigheten i sluttningar och i skarpa kurvor för att minimera risken för potentiell vältning 
eller förlorad kontroll. Iakttag försiktighet vid ändring av kurs i sluttningar.

• Var uppmärksam på såväl gropar i terrängen som andra gömda faror. Kör alltid sakta över ojämn 
mark.

• Koppla ur knivarna, stoppa motorn, lägg i parkeringsbromsen och avlägsna tändningsnyckeln 
innan du kliver ned från drivenheten eller gör justeringar på klippaggregatet.

• Stoppa drivenheten omedelbart vid påkörning av hinder. Koppla ur knivarna, stäng av motorn, 
lägg i parkeringsbromsen, avlägsna tändningsnyckeln och kontrollera drivenheten och 
klippaggregatet efter skador. Reparera alltid alla skador innan du återupptar manövrering av 
klippaggregatet.

• Justera aldrig klippaggregatets höjd och lyft det aldrig till transportläge då knivarna är inkopplade.

• Koppla aldrig in knivarna då klippaggregaten är resta till transportläge.

• Placera aldrig dina händer eller fötter under klippaggregatet då motorn är igång.

2 Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser under drift
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2Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser under drift

• Håll alltid undan ordentligt från alla rörliga delar.

• Håll alltid händer och fötter borta från knivarna under körning.

• Vidtag alla möjliga säkerhetsåtgärder då drivenheten och klippaggregatet lämnas utan tillsyn: 
koppla ur knivarna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och avlägsna tändningsnyckeln vid 
alla tillfällen då du lämmar drivenheten och klippaggregatet utan tillsyn.

• Om din drivenhet är utrustad med strålkastare och varningsblinkers, aktivera dem alltid närhelst 
du korsar eller nyttjar vägbanor, körvägar eller parkeringsområden. Håll utkik för mötande trafik.

• Hantera bränsle med försiktighet – det är explosivt! Använd alltid godkända bränslebehållare; 
hantera aldrig bränsle nära en öppen låga; använd aldrig bränsle som lösningsmedel; tanka aldrig 
drivenheten då motorn är igång eller då den är het; tanka aldrig klippaggregatet inomhus; tanka 
aldrig då du befinner dig på drivenheten; städa alltid upp bränslespill; rök aldrig i närheten av 
bränsle eller vid tankning.

• Tillåt ej långvarig körning av drivenhetens motor inomhus – avgaser är dödliga.
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2.7  Säkerhetsbestämmelser gällande underhåll

FARA!
• Koppla ALLTID ur knivarna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och avlägsna 

tändningsnyckeln innan du utför någon service, underhåll eller justering på klippaggregatet!
• Tillåt ALDRIG barn på eller i närheten av klippaggregatet.

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

• Utför aldrig underhåll på klippaggregatet då barn är närvarande.

• Tillåt aldrig någon i närheten av manöverreglagen då justeringar, service eller underhåll utförs på 
drivenheten eller klippaggregatet.

• Använd alltid personlig skyddsutrustning såsom skydd för ögon, händer, huvud och öron då 
service eller underhåll utförs på drivenheten eller klippaggregatet.

• Håll drivenhetens motor fri från samling av skräp, bränsle eller överflödigt smörjfett och olja för att 
undvika eldfara.

• Håll klippaggregatet i gott fungerande skick och med alla säkerhetsanordningar på plats.

• Kontrollera knivarna regelbundet. Bekräfta att de är vassa, fria från jack och sprickor och att de är 
säkert åtdragna.

• Dra periodiskt åt alla bultar, muttrar och skruvar. Bekräfta att alla fästelement är ordentligt 
monterade för att säkerställa att drivenheten och klippaggregatet är i säkert 

• fungerande skick.

• Efter att ha slutfört underhåll eller service, bekräfta att alla säkerhetsskydd och anordningar är 
korrekt monterade innan drivenheten eller klippaggregatet manövreras.

• Bekräfta att alla varningsetiketter och dekaler är korrekt monterade, synliga och läsbara.

• Avlägsna alltid skräp från ovan- och undersidan av klippaggregatet efter användning.

2 Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser gällande underhåll

Fara
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2Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser gällande förvaring

2.8  Säkerhetsbestämmelser gällande förvaring

FARA!
• Tillåt ALDRIG långvarig körning av motorer inomhus! Avgaser innehåller kolmonoxid, ett 

doftlöst och dödligt gift!
• Tillåt ALDRIG barn på eller i närheten av klippaggregatet!

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

• Förvara aldrig klippaggregatet på en plats åtkomlig för barn.

• Tillåt aldrig långvarig körning av motorer inomhus. Avgaserna är dödliga.

• Låt drivenheten svalna innan den förvaras i ett slutet område.

• Avlägsna allt samlat skräp från drivenheten och från både ovan- och undersidan av 
klippaggregatet innan förvaring.

• Sandpappra kantstötta eller repiga områden och måla om dem för att undvika rostbildning under 
förvaring.

• Smörj alla rörliga delar på drivenheten och klippaggregatet för att undvika rostbildning under 
förvaring.

Fara
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2.9  Tabell för riskidentifiering

Identifierad fara Riskkälla Kontrollåtgärd
Skada på maskinförare Brist på erfarenhet Hela den bifogade 

bruksanvisningen som täcker 
alla aspekter av maskinens 
handhavande. Olika 
varningsdekaler strategiskt 
placerade på maskinen.

Risk att fastna Rörliga delar, speciellt vid 
användning av kraftuttag.
Skydd ej monterade.

Varningsdekaler som anger att 
säkerhetsskydd måste vara på 
plats.
Fysiska skydd runt remmar, 
remskivor och axlar.
Tydliga varningar i manualen.

Risk för lemlästning Gräsklipparknivar Varningsdekaler.
Tydliga varningar i manualen.
Fysiska skydd runt knivar.
Tydliga förbud återgivna i 
manualen.

Risk för att träffas av projektil Utkastat skräp från 
gräsklipparknivar

Varningsdekaler.
Tydliga varningar i manualen.
Fysiska skydd runt knivar.

Punkter för klämning av fingrar Rörliga delar Varningsdekaler som anger 
farliga platser.
Fysiska skydd runt sådana 
punkter.
Tydliga varningar i manualen.

2 Säkerhetsinformation
Tabell för riskidentifiering
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3Första installation

AVSNITT 3 FÖRSTA INSTALLATION
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3.1  Monteringsanvisningar

Articulatorn levereras fullt monterad från fabrik.

3.2  Transport av monterad articulator

Inkoppling av traktorns hydraulik för att förflytta klippaggregatet höjer klippaggregatets vingar till 
transportläget.

Vid transport av klippaggregaten så skall framhjulen vara minst 10 centimeter ovan marken, och 15 
centimeter är att föredra. Justera höjden om nödvändigt för att uppnå denna höjd över marken.

3.3  Verifikation av kraftuttagsaxelns räckvidd

FÖRSIKTIGHET!
Det är viktigt att verifiera att kraftuttagsaxeln faller inom rätt arbetsräckvidd för att säkerställa 
säkert handhavande av articulatorn under varierande klippförhållanden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ta traktorn och articulatorn till ditt mest allvarligt kuperade område.

2. Koppla loss kraftuttagsaxeln från traktorn.

3. Kör traktorn upp emot en upphöjning eller över ett dike. Stanna vid den punkt där traktorn är på 
väg upp mot en upphöjning och articulatorn på väg ned från en motstående upphöjning, vid den 
punkt där kraftuttagsaxeln kommer att spänna över dalen mellan de två upphöjningarna med 
traktorn och articulatorn på deras närmaste punkt. Detta bör representera maximal kompression 
av kraftuttagsaxeln.’

4. Återanslut kraftuttagsaxeln till traktorn.

5. Om kraftuttagsaxeln är för lång för att tillåta enkel inkoppling så kommer du behöva montera en 
kortare kraftuttagsaxel, skära din kraftuttagsaxel kortare eller undvika detta område vid klippning.

6. Om kraftuttagsaxeln enkelt kan återanslutas så är den maximala kompressionen inom 
kraftuttagsaxelns rätta räckvidd. Nu behöver du kontrollera den maximala utsträckningen av din 
kraftuttagsaxel.

7. Kör traktorn över upphöjningen. Stanna med traktorn på väg ned från upphöjningens ena sida 
och articulatorn på väg upp för den andra, vid den punkt där kraftuttagsaxeln spänner över toppen 
av upphöjningen med traktorn och articulatorn vid deras största avstånd från varandra. Detta bör 
representera den maximala utsträckningen av kraftuttagsaxeln.

8. Kraftuttagsaxel från Bondioli skall upprätthålla en minsta inkoppling av 1/3 av den totala 
komprimerade axellängden.

3 Första installation
Monteringsanvisningar

Försiktighet
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3Första installation
Växellåda

9. Om kraftuttagsaxeln från Bondiolo upprätthåller minst 1/3 inkoppling av axeln så kommer du att 
arbeta inom axelns rätta räckvidd.

10. Om kraftuttagsaxeln från Bondioli ej upprätthåller minst 1/3 inkoppling av axeln så kommer du 
ej att arbeta inom den rätta räckvidden för kraftuttaget. Du behöver antingen montera en längre 
kraftuttagsaxel eller undvika detta område vid klippning.

11. Vid installation av en längre kraftuttagsaxel, dubbelgranska kraftuttagsaxelns maximala 
kompression.

3.4  Växellåda

Kontrollera oljenivån och skicket i växellådan. Oljenivån skall vara mellan 6mm och 9,5mm nedanför 
underkanten på sidopluggen. Växellådan skall vara ungefär halvfull (0.8 liter). Fyll på olja om nivån är 
låg. Om oljan verkar omåttligt förorenad, byt ut den. Använd SAE 80W-90-klassificerad olja.

Undersök hela området runt och under växellådan efter oljeläckage. Om en läcka upptäcks, reparera 
den och återfyll växellådan innan manövrering av articulatorn.

3.5  Nivåjustering av klippaggregatet

FARA!
• Stoppa alltid traktorn och slå av kraftuttaget innan försök att ställa in eller justera 

klippaggregatets höjd utförs!

• Justera aldrig klippaggregatets höjd med traktorn igång eller kraftuttaget påslaget.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulatorn kommer nivåjusterad från fabriken. Om omjustering av nivån blir nödvändig, följ följande 
förfaranden.

Fara
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Klippaggregatets höjdjusteringsstav för hjullåset har en (1) 
permanent fixerad distans och tolv (12) justerbara distanser, där 
varje motsvarar 6,3 mm i höjdjustering. Klippaggregatet är på 
dess lägsta höjd av 2,5 cm då enbart den fixerade distansen är 
placerad framför spakens låsfäste och mellanhjulsdistanserna 
är placerade i högsta läget. Varje justerbar distans på 
justeringsstaven som är placerad framför låsfästet höjer 
klippaggregat med 6,3 mm upp till 12 cm.  De distanser som 
markerar 5, 7,5 och 10 cm höjdläge på klippaggregatet är 
räfflade för snabb identifikation.

1. Ställ klippaggregatets alla hjullåsdistanser för höjdjustering på alla hjul med dessa lås på 5 cm.

2. Mät framkanten på alla klippaggregatet från toppen av kniven till golvet. De skall vara mellan 5 
cm, +/- 3 mm.

3. Om något av klippaggregaten faller utanför denna spännvidd, placera 5 cm klossar under den 
främre och bakre delen av varje klippaggregatet. Se till att dessa klossar är placerade på en plan 
yta. 5 cm klossarna måste placeras så nära hjulen som möjligt.

4. Kontrollera att distanserna på det främre hjuloket har rätt 
distans för oket och klippaggregatsinställningarna, börja 
med det mittersta klippaggregatet. Nivån på de främre oken 
ställdes in på fabriken och skall ej behöva justeras. I händelse 
av olycka eller skador på utrustningen så kan ytterligare eller 
ersättningsdistanser erhållas från din Lastechandlare vid 
behov.

5. Justera de bakre hjullåsdistanserna genom att justera 
låsmuttern på hjullåsarmen tills eventuell slakhet i staven 
tagits upp.

6. Fortsätt med de andra klippaggregaten tills alla har justerats.

7. Avlägsna klossarna från klippaggregaten.

8. Mät åter igen framkanten på alla klippaggregat. De skall vara 5 cm, +/- 3 mm, från toppen av 
kniven till golvet. Om något av klippaggregaten faller utanför denna spännvidd, repetera stegen 
ovan.

Initial Set-Up
Mower Deck Leveling Adjustment3

3-4 Lastec//060310 Initial Set-Up

The mower deck wheel lock height adjustment rod has
one (1) permanently fixed spacer, and twelve (12)
adjustable spacers, each equal to 1/4" of deck height
adjustment. The deck is at its minimum height of one
inch when only the fixed spacer is in front of the lever
lock bracket and the middle deck idler spacers are
located in the top position. Each adjustable spacer on
the adjustment rod placed in front of the lock bracket
raises the deck height by 1/4”, up to 4-3/4”. The spac-
ers which mark the 2", 3", and 4" deck height positions
are knurled for quick identification.

1.   Set the deck height adjustment wheel lock spacers on all wheels with these locks to 2”.

2. Measure the front of each deck from the tip of the blade to the floor. They should all mea-
sure 2”, +/- 1/8”.

3. If any deck does not fall within this range, place 2” blocks underneath the front and back
of each deck. Make sure that the 2” blocks are positioned on a flat surface. The 2” blocks
need to be positioned at the closest point to each wheel.

4. Starting with the center deck first, check the spacers on
the front wheel yoke assembly at correct spacing for the
yoke and for the deck setting. The leveling on the front
yokes was preset at the factory, and should not need
adjustment. In case of accident or equipment damage,
additional or replacement spacers may be obtained from
your Lastec dealer, if necessary.

5. Adjust the rear wheel lock spacers by adjusting the jam
nut on the wheel lock arm until any slack in the rod is
taken up. 

6. Continue with the other decks until all decks have been adjusted.

7. Remove the 2” blocks from under the blades.

8. Re-measure the fronts of all decks. They should all measure 2”, +/- 1/8”, from the tip of
the blade to the floor. If any deck does not fall within this range, repeat the steps above.

Fixed
Spacer

Jam Nut

Knurled
Spacer (3)

120_024

1/4” Spacer (2)

1” Spacer (3)
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Jam Nut

Knurled
Spacer (3)

120_024

1/4” Spacer (2)

1” Spacer (3)
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3.6  Höjdjustering av klippaggregat

Articulatorn kan ställas olika höjder från 2,5 cm till 12 cm.

Ändra klippaggregatets höjd på alla hjulplatser genom att flytta 
hjuldistanserna från ovan till under varje hjulokskrage på varje 
hjuloksaxel. När det ej finns några hjuldistanser under kragen så är 
klippaggregatet inställt på 2,5 cm. Det finns två typer av hjuldistanser, 
cirka 2,5cm och 6,3 mm tjocka. Genom att placera kombinationer 
av hjuldistanser under hjulaxelkragen så höjer du klippaggregatet 
motsvarande tjockleken på de använda distanserna.

Exempel: (1) 2,5 cm och (2) 6,3 mm placerade under hjulokskragarna 
ställer in klippaggregatet på en höjd av cirka 3,75 cm. 

3.7  Klippaggregatens drivremmar

VARNING!
• Kontrollera, justera eller ändra ALDRIG klippaggregatets drivremmar medan traktorn är 

igång.
• Rengör alltid hela klippaggregatet (även under remkåporna) från fett, olja, bränsle, gräs 

eller skräp för att undvika eldsvåda eller projektilfara. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!

• Vid klippning med nya remmar, överkör ej articulatorn under de första timmarna av 
drift. Lyssna efter omåttlig remslirning. Kontrollera remspänningen efter 2 timmars drift. 
Kontrollera all justeringshårdvara för remspänning efter de första 8 timmarnas drift. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
På det hela taget så påverkas livslängden på articulatorns driv- och klippaggregatremmar mest av 
den uppmärksamhet de får de första 8 timmarna än vid något annat tillfälle. Korrekt justerade remmar 
kan prestera över 1000 timmar av drift. Dåligt justerade kan haverera inom några få timmar. Var 
uppmärksam på att 50% av den totala remsträckningen kommer att ske inom de första timmarna av 
användning.

Klippaggregatets drivremmar är placerade mellan växellådan och det mellersta klippaggregatet, 
under dess remkåpa. För att få tillgång till remmarna, avlägsna hårdvaran och lyft av kåpan från 
klippaggregatet.

Initial Set-Up
Mower Deck Height Adjustment

Initial Set-Up Lastec//060310 3-5

3
3.6 Mower Deck Height Adjustment

The Articulator can be set to various heights ranging from 1" to 4-3/4". 

Change the mower deck height at all the wheel locations
by moving the wheel spacers from above to below each
wheel yoke collar on each wheel yoke shaft. When there
are no wheel spacers located below the collar, the deck
is set at 1". There are two types of wheel spacers, 1"
thick and 1/4" thick. Placing any combination of wheel
spacers below the wheel shaft collar will raise the deck
by the corresponding thickness of the spacer(s) used. 

Example: (1) 1” spacer and (2) 1/4” spacers placed
below the wheel yoke collars will set the mower deck to
2-1/2”.

3.7 Deck Drive Belts

WARNING!
NEVER inspect, adjust, or change the deck drive belts while the tractor is running.

Always clean the entire deck (including under the belt covers) of all grease, oil, fuel,
grass or debris to prevent fire or projectile hazards.

CAUTION!
When cutting with new belts, do not over-power the Articulator within the first few
hours of operation. Listen for excessive belt slippage. Check belt tension after 2
hours of operation. Check all belt tension adjustment hardware after the first
8 hours of operation.

The overall life of the Articulator drive and deck belts is most greatly affected by the atten-
tion given them within their initial 8 hours of use than at any other time. Properly adjusted,
the belts can perform over 1000 hours of service. Improperly adjusted, they can fail within
a few hours. Be aware that over 50% of the total belt stretch will occur within the first few
hours of use.

The deck drive belts are located between the gearbox and the center mower deck, under
the center deck belt cover. To access the belts, remove the hardware and lift the cover
from the deck.

1/4” Spacer (2)

1” Spacer (3)

LT0089

Warning

Caution

3Första installation
Höjdjustering av klippaggregat
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Den fjäderbelastade styrrullen spänner automatiskt remmarna.

Kontrollera remmarna efter synbart slitage eller skador. Om endera rem verkar omåttligt sliten, 
skadad, sprucken, skamfilad eller på annat sätt verkar vara i ett opassande eller osäkert skick för drift, 
byt ut remmen.

Kontrollera att remmarna har ordentlig spänning. Om styrrullens arm går till sitt maximala utslag utan 
att spänna remmarna tillräckligt så behöver du byta ut remmarna. Om de remmar du kontrollerar är 
nya och styrrullens arm går till sitt maximala utslag utan att spänna remmarna tillräckligt är det troligt 
att du installerat remmar av fel storlek. Kontakta din Lastecdistributör angående remmar av rätt längd 
för din Articulator.

Säkerställ att styrrullens spännfjäder är korrekt monterad och i gott fungerande skick. Om fjädern 
av någon anledning blir lös, avskild eller utmattad så kommer ej styrullen att spänna remmarna 
ordentligt.

Rengör hela klippaggregatsområdet (under remkåpan) från överblivet fett, olja, bränsle gräs eller 
skräp innan du öppnar articulatorn. Detta hjälper till att förebygga skador på utrustningen, eldsvåda 
och projektilfara.

Se till att återmontera remkåpan och hårdvara.

3 Första installation
Klippaggregatens drivremmar
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3.8  Aggregatremmar och justeringar

VARNING!
• Kontrollera, justera eller ändra ALDRIG klippaggregatets drivremmar medan traktorn är 

igång.
• Rengör alltid hela klippaggregatet (även under remkåporna) från fett, olja, bränsle, gräs 

eller skräp för att undvika eldsvåda eller projektilfara. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖRSIKTIGHET!
• Vid klippning med nya remmar, överkör ej articulatorn under de första timmarna av 

drift. Lyssna efter omåttlig remslirning. Kontrollera remspänningen efter 2 timmars drift. 
Kontrollera all justeringshårdvara för remspänning efter de första 8 timmarnas drift. 

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

Återigen, på det hela taget så påverkas livslängden på articulatorns driv- och klippaggregatremmar 
mest av den uppmärksamhet de får inom de första 8 timmarna av drift än vid något annat tillfälle. 
Korrekt justerade remmar kan prestera över 1000 timmar av drift. Dåligt justerade kan haverera inom 
några få timmar. Var uppmärksam på att 50% av den totala remsträckningen kommer att ske inom de 
första timmarna av användning.

För att få tillgång till varje rem, avlägsna remkåpans hårdvara och lyft av remkåpan från 
klippaggregatet. Klippaggregatens remmar är placerade under de gjutna remkåporna i plast på varje 
aggregat. För att få tillgång till varje rem, avlägsna muttrarna och brickorna och lyft av remkåpan 
från klippaggregatet. Spännsystemet med dubbla styrrullar spänner automatiskt remmarna på varje 
klippaggregat och eliminerar därmed behovet av manuell justering.

Kontrollera remmarna efter synbart slitage eller skador. Om någon rem verkar omåttligt sliten, skadad, 
sprucken, skamfilad eller på annat sätt verkar vara i ett opassande eller osäkert skick för drift, byt ut 
remmen.

Kontrollera att remmarna har ordentlig spänning. Om styrrullens arm går till sitt maximala utslag utan 
att spänna remmarna tillräckligt så behöver du byta ut remmarna. Om de remmar du kontrollerar är 
nya och styrrullens arm går till sitt maximala utslag utan att spänna remmarna tillräckligt är det troligt 
att du installerat remmar av fel storlek. Kontakta din Lastecdistributör angående remmar av rätt längd 
för din Articulator.

Om du ej kan montera en ny rem med styrsystemet på dess minsta utslag så försöker du troligen 
montera en rem av fel storlek. Kontakta din Lastecdistributör angående remmar av rätt längd för din 
Articulator.

Säkerställ att styrrullens spännfjäder är korrekt monterad och i gott fungerande skick.

3Första installation
Aggregatremmar och justeringar

Varning

Försiktighet
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Om fjädern av någon anledning blir lös, avskild eller utmattad så kommer ej styrullen att spänna 
remmarna ordentligt.

Rengör hela klippaggregaten (inklusive under remkåpan) från allt överblivet fett, olja, bränsle gräs 
eller skräp innan du öppnar articulatorn. Detta hjälper till att förebygga skador på utrustningen, 
eldsvåda och projektilfara.

Se till att återmontera alla remkåpor och hårdvara.

3.9  Knivar

FARA!
• Kontrollera, justera, ändra eller utför ALDRIG något som helst underhåll på knivarna 

med motorn igång.
• Stäng ALLTID av knivarna, stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln och lägg i 

parkeringsbromsen innan du försöker kontrollera, justera, ändra eller utföra någon 
form av underhåll på knivarna!

• Håll all personal undan reglagen då kontroll, justering, ändring eller underhåll utförs på 
knivarna!

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

Modell 100ER Articulator använder sig av fem individuella 53 cm knivar, placerade under varje ledat 
klippaggregat.

Gå ALDRIG i närheten av eller exponera dig själv eller andra på något som helst vis för knivarna då 
motorn är igång!

Stäng ALLTID av knivarna, stäng av motorn, avlägsna tändningsnyckeln och lägg i 
parkeringsbromsen innan du försöker kontrollera, justera, ändra eller utföra någon form av underhåll 
på knivarna!

Håll all personal undan reglagen då kontroll, justering, ändring eller underhåll utförs på knivarna!

Kontrollera att knivarna är ordentligt monterade, riktade, åtdragna, skarpa och i överlag gott skick. 
Säkerställ att lyftflänsarna är riktade mot toppen av knivarna. Verifiera att monteringsbultarna är 
säkrade, att knivarna är skarpa och fria från jack, sprickor och buktningar. Byt alltid ut skadade, slöa 
eller förlorade knivarna innan drift av articulatorn. Det rekommenderade åtdragningsmomentet för 
knivbultarna är 102 Nm.

Kontakta din Lastecdistributör för mer information om vilka ytterligare knivar som finns tillgängliga.

3 Första installation
Knivar

Fara
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3.10  Aggregathjul

Verifiera ordentlig funktion hos alla klippaggregatshjul. Hjulen skall svänga fritt utan överdriven sida-
till-sida-rörelse och vara fria från skräp. Rengör, justera eller byt ut efter behov.

Kontrollera att varje hjulok svänger fritt på axelkragen och att bussningarna är i gott skick. Om något 
hjul ej svänger fritt, rengör och smörj axelkragemonteringen. Byt ut bussningarna om nödvändigt.

Smörj varje hjul efter 8 timmars användning och byt ut slitna eller skadade däck.

3.11  Allmänt

Verifiera att alla varningsdekaler är på plats, synliga och läsbara.

Verifiera att alla kåpor och skyddsanordningar är ordentligt monterade och fastsatta.

Kontrollera att utkastarröret är fritt från skräp, ordentligt monterat och i gott skick.

Kontrollera hela Articulatorn efter lösa eller intrasslade delar, skräp, hinder, bortglömda verktyg eller 
andra möjliga säkerhets- eller utrustningsrisker samt projektilfaror.

Första installation
Aggregatremmar och justeringar 3
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3.12  Checklista för kontroll av utrustning innan drift

Utför följande kontroll av utrustningen innan varje körning av articulatorn.

□ Med traktorn och articulatorn parkerade på en plan yta, verifiera att articulatorn är ordentligt 
monterad på traktorn och säkrad.

□ Verifiera att kraftuttagsaxeln är ordentligt monterad och säkrad, och att kraftuttagsaxelns 
säkerhetskedjor är säkrade.

□ Kontrollera oljenivån i växellådan.

□ Kontrollera området runt och under växellådan efter oljeläckage.

□ Ställ in klippaggregatets höjd på önskad nivå. Om nödvändigt, kalibrera aggregathöjden.

□ Kontrollera klippaggregatets drivrem och spännfjäder för styrrulle för ordentlig montering, spänning 
och skick.

□ Rengör hela det mellersta klippaggregatet (inklusive under remkåpan) från allt fett, olja, bränsle, 
gräs eller skräp. Se till att återmontera alla kåpor, skärmar och skydd.

□ Kontrollera att klippaggregatens alla remmar har ordentlig spänning.

□ Rengör alla aggregatområden (inklusive under remkåporna) från allt fett, olja, bränsle gräs eller 
skräp. Se till att återmontera alla kåpor, skärmar och skydd.

□ Kontrollera att knivarna är ordentligt monterade, riktade, åtdragna, skarpa och i överlag gott skick.

□ Verifiera ordentlig funktion hos alla hjul.

□ Verifiera att alla varningsdekaler är på plats, synliga och läsbara.

□ Verifiera att alla kåpor och skyddsanordningar är ordentligt monterade och säkrade.

□ Kontrollera att utkastarröret är fritt från skräp, ordentligt monterat och i gott skick.

□ Kontrollera hela articulatorn efter lösa eller intrasslade delar, skräp, hinder eller bortglömda verktyg.

□ Utför alla säkerhets-, installations- och före-drift-förfaranden som anges i handboken till din traktor.

□ Fullgör den lämpliga checklistan för underhåll (avsnitt 5).

3 Första installation
Checklista för kontroll av utrustning innan drift
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4

AVSNITT 4 MANÖVERFÖRFARANDEN
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4.1  Transportera articulatorn

FARA!
• Slå aldrig på kraftuttaget då articulatorn är i transportläge!
• Höj aldrig upp articulatorn i transportläge då kraftuttaget är påslaget.

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

Slutför avsnittet om första installation i denna bruksanvisning INNAN du försöker köra klippaggregatet.

Articulatorn använder hydraulik för att vika upp de två yttre klippaggregaten vilket möjliggör enkel 
transport. Denna funktion har även många andra fördelar, inklusive fjärrmanövrering, tillträde till 
smala broar, genom grindar eller dörröppningar och reducerar behovet av förvaringsutrymme. För 
långtidsförvaring eller långdistanstransport använd låsen på de yttre klippaggregaten för att hålla dem 
i upprest läge. Låsen är ej nödvändiga för rutinmanövrering.

4.2  Manövrering av hydraullyft

Vid korrekt manövrering så tillåter hydraullyftsenheten fjärrvikning och säker tranport av articulatorn. 
Som med all annan industriell utrustning så kan oriktig manövrering av hydraullyften leda till skador på 
utrustningen, allvarlig personskada eller dödsolyckor. Följ instruktionerna noggrant vid manövrering 
av lyftenheten.

FARA!
• Slå aldrig på kraftuttaget med klippaggregaten upphöjda!
• Höj aldrig upp klippaggregaten med kraftuttaget påslaget!
• Manövrera aldrig hydrauliken med kraftuttaget påslaget!
• Skador på utrustning, allvarlig personskada eller dödsolyckor kan bli resultatet!

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

Articulatorns klippaggregat kommer nivåinställda från Lastecfabriken. Om nivåreglering av aggregaten 
skulle bli nödvändig vid underhåll, se avsnittet angående Nivåjusering av klippaggregatet i avsnittet 
om första installation i denna bruksanvisning.

1. Slå av kraftuttaget. Vänta tills alla rörliga delar stannat.

2. Lyft drivenheten trepunktslyft och höj upp articulatorn.

3. Koppla långsamt in hydrauliken.

4 Manöverförfaranden
Transportera articulatorn

Fara

Fara
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4. Då aggregaten börjar höjas upp, håll noggrann uppsikt för att säkerställa att inget hindrar eller 
binder articulatorn.

5. Aktivera hydraulenheten tills båda aggregaten höjts. Båda de yttre aggregaten viks upp 
fullständigt.

6. Articulatorn är nu redo för transport.

7. Då du anlänt till arbetsområdet, aktivera hydrauliken och sänk ned articulatorn. Sänk ned 
klippaggregaten tills hydraulcylindrarna är fullt utsträckta på vingaggregaten.

8. Sänk ned trepunktslyften så att articulatorn hamnar i klippläge.

4.3  Föreberedelse inför klippning

FARA!
• Följ alltid de säkerhetsbestämmelser som anges i denna bruksanvisning och i 

bruksanvisningen till din drivenhet. En välinformerad, säkerhetsmedveten operatör är det 
bästa skyddet mot olyckor eller personskador.

• Tillåt aldrig körning av motorer inomhus över längre tidsperioder! Avgaser innehåller 
kolmonoxid och kan vara dödliga.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARNING!

• Försök aldrig manövrera articulatorn innan du har läst och förstått denna bruksanvisning 
och bruksanvisningen till din drivenhet i deras helhet!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!

• Utför alltid kontroll av utrustningen innan du försöker manövrera articulatorn.

• Utför alltid lämpliga underhållscheman innan du försöker manövrera articulatorn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulatorn är specifikt formgiven för klipparapplikationer där hög finish krävs. En av de unika 
fördelarna med articulatorns klippsystem är dess förmåga att flyta över konturer som är omöjligt för 
andra bredklippande gräsklippare att utföra. Articulatorn erbjuder en hög grad av manöverförmåga.

Manöverförfaranden
Transportera articulatorn 4
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Även om articulatorn är en gräsklippare av industrikvalité, försök ej att använda den för att klippa 
extremt långt gräs eller områden tung snårighet eller skräp.

Innan manövrering av articulatorn måste du läsa och helt och hållet förstå såväl denna bruksanvisning 
som drivenhetens bruksanvisning. Dessutom måste du utföra lämpligt underhållschema och fullgöra 
checklista före drift.

• Slutför avsnittet om första installation i denna bruksanvisning INNAN försök att manövrera 
articulatorn.

• Efter transport till arbetsområdet, avlägsna aggregatens säkerhetskablar och sänk ned articulatorn 
till klippläge.

• Säkerställ att articulatorn ej är placerad ovanpå skräp eller lösa föremål.

• Säkerställ att inga människor uppehåller sig i närheten av articulatorn, särskilt i vägen för dess 
utkast.

• Stäng av drivenheten, slå av kraftuttaget, växla transmissionen till neutralläge och lägg i 
parkeringsbromsen.

• Släpp på aggregatens låskablar för att möjliggöra att articulatorn kan flyta fritt. Säkra de lösa 
kedjorna.

• Starta drivenheten. Håll drivenheten på låga varvtal. SLÅ EJ PÅ KRAFTUTTAGET MED 
DRIVENHETEN GÅENDES PÅ TOMGÅNG MED HÖGA VARVTAL.

• Slå på kraftuttaget.

• Om det uppstår remgnissel, överdrivna vibrationer eller några andra indikationer på hinder eller 
skräp i knivarna, slå genast av kraftuttaget.

• Om articulatorn verkar fungera korrekt, öka långsamt drivenhetens motorhastighet tills 
kraftuttagsaxeln körs på tillverkarens rekommenderade arbetsvarvtal. ÖVERSKRID EJ DESSA 
VARVTAL VID KÖRNING AV ARTICULATORN.

• Släpp på parkeringsbromsen och börja försiktigt klippningen.

4 Manöverförfaranden
Förberedelse inför klippning
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4.4  Körhastighet

FÖRSIKTIGHET!
• Omåttlig körhastighet över svår terräng kan orsaka strukturell skada på articulatorn.

• Kör alltid försiktigt och sänk körhastigheten då du kör över svår terräng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekommenderad körhastighetsintervall för articulatorn är mellan 5 och 8 km/h. Din hastighet kan 
variera inom detta intervall då dina klippförhållanden varierar. Omåttlig körhastighet vid körning 
över svår terräng kan leda till att articulatorn studsar kraftigt vilket i sin tur ökar påfrestningen på 
dess konstruktion och risken för skador på maskinen. Följaktligen, medan en högre körhastighet 
är acceptabel för bred, öppna och plana ytor så är en lägre körhastighet nödvändig för svåra eller 
kuperade ytor.

Åtlyd alltid drivenhetens tillverkares rekommenderade körhastighetsintervall då du manövrerar 
articulatorn.

4.5   Klippa baklänges

VARNING!
• Se alltid till att området bakom drivenheten är tom på folk och hinder innan drivenheten och 

articulatorn backas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Säkerställ att hela området bakom drivenheten och articulatorn är fritt från folk och hinder innan 
backning.

Om du ej är bekant med backtekniker, öva på ett öppet område för att utveckla de färdigheter som 
krävs innan du manövrerar articulatorn.

Vid backning med articulatorn, med knivarna på- eller avslagna, så måste du noggrant hålla uppsikt 
på området kring articulatorn efter hinder, människor, husdjur eller annat som maskinen kan komma i 
kontakt med.

Manöverförfaranden
Körhastighet 4

Försiktighet
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4.6  Klippa extrema konturer

VARNING!
• Använd alltid en drivenhet utrustad med ROPS (säkerhetsbåge).
• Använd alltid säkerhetsbältet.

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

Articulatorn klipper kuperade områden väl och producerar en kvalitetsklippning som kan konkurrera 
med singelgräsklippare. 

Den grundläggande tumregeln att använda vid bedömning av articulatorns förmåga att hantera ett 
kuperat område är att klippa området med en 53 cm gågräsklippare inställd på samma höjd som 
articulatorn. Om gräsklipparen klipper utan att skalpera så kommer articulatorn att klara av området.

Vid klippning av extrema konturer, använd alltid en drivenhet utrustad med ROPS (säkerhetsbåge) 
och bär alltid säkerhetsbältet.

Nedan följer viktiga riktlinjer som skall följas vid klippning av extrema konturer eller sluttningar:

• Överskrid aldrig tillverkaren av drivenhetens värden för maximal lutning.

• Använd alltid en drivenhet utrustad med ROPS (säkerhetsbåge).

• Använd alltid säkerhetsbältet.

• Manövrera ej articulatorn på områden som är så extremt kuperade att det leder till att 
kraftuttagsaxeln skakar eller vibrerar.

4.7  Klippa vått gräs

Manövreringen av articulatorn påverkas ej negativt av våta klippförhållanden. Men, en lägre 
körhastighet rekommenderas för ökad gräsutkastning och reducerat turfslitage.

Om du, vid klippning av mycket vått eller högt gräs vid reducerad körhastighet, fortfarande ej får 
tillräckligt gräsutkast bör du överväga att köra två vändor över området.

4 Manöverförfaranden
Klippa extrema konturer

Varning
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5

AVSNITT 5 UNDERHÅLL
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 FÖRSIKTIGHET!
• Utför alltid lämplig service enligt checklistor och korrekt tidsintervall.

• Underlåtenhet att följa lämpliga checklistor för underhåll med korrekt tidsintervall orsakar 
skador på articulatorn, osäkra manöverförhållanden och undermålig prestanda.

• Garantiärenden är beroende av tillbörligt underhåll.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtidigt som du går igenom checklistan för kontroll av utrustning innan drift varje gång du ska 
manövrera articulatorn så skall du följa nedanstående checklista för underhåll enligt angivna 
tidsintervaller.

5.1  Var 8:e drifttimme

• Gå igenom checklistan för kontroll av utrustning innan drift.

• Smörj alla smörjnipplar.

• Verifiera att all hårdvara är fungerande, säkert fastsatt och i gott skick.

• Smörj alla hjulnav.

• Smörj kraftuttagets axelkrage och båda korslagren.

• Kontrollera alla remmar efter sprickor, slitage eller skador; byt ut vid behov.

• Kontrollera spindellagrens fettätningar (under varje klippaggregat) efter fettläckage eller felaktig 
montering. 

• Kontrollera växellådan och tätningar efter läckage.

• Verifiera att koniska bussningsbultarna monterade på remskivan under växellådan år åtdragna. 
(Åtdragningsmoment 130-163 Nm)

• Smörj alla leder och rörliga delar som ej är utrustade med smörjnipplar. (Du rekommenderas att 
använda nickelbaserad anti-seizepasta på dessa områden).

• Kontrollera hela articulatorn efter lösa eller intrasslade delar, skräp, hinder, bortglömda verktyg 
eller andra möjliga faror för säkerhet och utrustning eller projektilfara. Rengör klippaggregaten från 
smuts, fett eller olja.

• Rengör och justera hjulen för att återställa lagrens förspänning. (Se Service Bulletin SB-0149)

• Utför de lämpliga underhållsförfaranden som anges i bruksanvisningen till din traktor.

• Verifiera korrekt montering, funktion och flöde hos gräsutkastet.

5 Underhåll
Var 8:e drifttimme

Försiktighet
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5.2  Första 8 timmarna
• Kontrollera aggregatinställning och remspänning.

• Smörj kraftuttagets snabbkopplingssprint eller vridhylsa. (Du rekommenderas att använda 
nickelbaserad anti-seizepasta på dessa områden).

5.3  Första 50 timmarna

• Byt ut växellådans smörjmedel mot 80W-90 motorolja.

5.4  Var 50:e drifttimme

• Kontrollera aggregatinställning och remspänning.

• Kontrollera drivremmarnas inställning.

• Smörj alla knivspindlars lagerhus. Fyll på tills smörjmedel sipprar ur dräneringshålet på sidan av 
lagerhuset.

• Kontrollera alla bussningar efter slitage. Byt ut vid behov.

• Kontrollera stoppbultarna på växellådans pivåtappar, slitageplattor och bussningar. Byt ut eller 
justera efter behov.

• Kontrollera och ta bort, om nödvändigt, skräp som kan ha samlats under drift.

• Kontrollera nivå och skick på växellådans smörjmedel.

5.5  Var 200:e drifttimme

• Byt ut växellådsoljan (83 cl SAE 80W-90-klassad växelolja).

Underhåll
Första 8 timmarna 5
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5.6  Var 500:e drifttimme
• Kontrollera knivarnas alla spindellager efter slitage eller skador. Byt ut vid behov.

• Kontrollera och återpacka alla hjullager. Byt ut vid behov.

• Kontrollera alla komponentdelar och slitagepunkter. Reparera eller byt ut alla utslitna, skadade 
eller förlorade delar.

5.7  Årligen
• Byt ut växellådans axeltätningar.

• Byt ut växellådsoljan (83 cl SAE 80W-90-klassad växelolja).

• Byt ut aggregatens ledtappar och bussningar.

5.8  Specifikationer Articulator modell 100ER

Klippaggregat Klippbredd 254 cm
Klippaggregatskonfiguration (5) 53 cm ledade klippaggregat
Knivar (5) 53 cm höglyftande P128

(5) 53 cm låglyftande P246
(5) 53 cm mulchingknivar P322
(5) 53 cm låglyftande Ultra 063265

Knivarnas spetshastighet Max 16,600 FPM (fot per minut)
Färg Röd, 3,6 dl sprayflaska P229

Svart, 3,6 dl sprayflaska L07467
Klippaggregatens 
höjdintervall

2,5 cm till 12 cm

Driftmiljö Endast utomhusbruk
Klippaggregatens stödhjul (11) 23 cm x 7,5 cm uretanfyllda 056600
Klippaggregatens drivremmar (2) remmar, B-81F Goodyear 058667
Klippaggregatens remmar (2) remmar, Insta-Power 85830 041630

(1) rem, B128 remdrift (center) 049855
Växellåda Gearbox, Superior QTR500 2:1 A Rotation 056601
Växellådsolja 83 cl SAE 80W-90-klass växelolja
Kraftuttagsaxel Bondioli P759

5 Underhåll
Var 500:e drifttimme
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5.9  Underhållsschema Articulator modell 100ER
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Fullgör checklistan för kontroll av utrustning innan drift • • • • •
Smörj alla smörjnipplar • • • • •

Smörj alla hjulnav • • • • •
Smörj kraftuttagets axelkrage & båda korslagren • • • • •
Kontrollera spindellagrens fettätningar på knivarna efter 
fettläckage eller felaktig montering

• • • • •

Verifiera att all hårdvara är korrekt monterad och fungerande • • • • •
Smörj alla leder & rörliga delar som ej är utrustade med 
smörjnipplar

• • • • •

Kontrollera articulatorn efter lösa eller intrasslade delar, skräp, 
hinder, bortglömda verktyg eller andra faror 

• • • • •

Utför de lämpliga underhållsförfaranden som anges i 
bruksanvisningen till din traktor

• • • • •

Verifiera att gräsutkasten är öppna • • • • •
Rengör, smörj och dra åt alla styrhjul * * • • • •
Smörj kraftuttagets snabbkopplingssprint eller vridhylsa • • • •
Kontrollera aggregatinställningar och remspänning • • • •
Kontrollera drivremsinställningar • • • •
Kontrollera stoppbultarna på växellådans pivåtappar, slitageplattor 
och bussningar.

• • • •

Städa bort skräp som samlats • • •
Smörj alla knivspindlars lagerhus • • •
Kontrollera alla bussningar • • •
Kontrollera växellådans skick och smörj/fyll på vid behov • • •
Byt ut växellådsoljan med 80W90 ** • •
Kontrollera alla knivars spindellager efter slitage, skador, skräp & 
korrekt montage

• •

Återpacka alla hjullager • •
Kontrollera alla komponentdelar och slitagepunkter • •

•
Byt ut växellådans lagertätningar •

Underhåll
Underhållsschema Articulator modell 100ER 5
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Maintenance
Torque Values5

5-6 Lastec//060310 Maintenance

5.10 Torque Values

Below is a table of suggested torque values for this unit. Please use these torque values
on this unit unless otherwise specified.

Grade Units SAE 5 SAE 8

Tensile
Strength

105000 
PSI 150000 

PSI

Grade Mark

Bolt
Dia.

Threads. 
Per In. Units SAE 5 SAE 8

6
8

10
10
12
1/4
1/4

5/16
5/16
3/8
3/8

7/16
7/16
1/2
1/2

9/16
9/16
5/8
5/8
3/4
3/4
7/8
7/8
1

32
32
24
32
24
20
28
18
24
16
24
14
20
13
20
12
18
11
18
10
16
9

14
8

in-lbs (Nm)
in-lbs (Nm)
in-lbs (Nm)
in-lbs (Nm)
in-lbs (Nm)
in-lbs (Nm)
in-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)
ft-lbs (Nm)

20 (2.3)
24 (2.7)
35 (4.0)
40 (4.5)
50 (5.7)
95 (10.7)
95 (10.7)
17 (22.6)
20 (27.1)
30 (40.7)
35 (47.5)
50 (67.8)
55 (74.6)

75 (101.7)
85 (115.3)

105 (142.4)
115 (155.9)
150 (203.4)
160 (217.0)
170 (230.5)
175 (237.3)
302 (409.5)
300 (406.8)
466 (631.8)

-
30 (3.4)
45 (5.1)
50 (5.7)
65 (7.3)

125 (14.1)
150 (17.0)
23 (31.2)
25 (33.8)
40 (54.2)
45 (61.0)
65 (88.1)
70 (94.9)

100 (135.6)
110 (149.2)
135 (183.1)
150 (203.4)
195 (264.4)
210 (284.8)
220 (298.3)
225 (305.1)
473 (640.9)
400 (542.4)
714 (967.4)

5.10  Vridmomentsvärden

Nedan följer en tabell med föreslagna vridmomentsvärden för denna enhet. Vänligen använd dessa 
vridmomentsvärden på denna enhet såvida ej annat anges.

5 Underhåll
Vridmomentsvärden/åtdragningstabell

Klass Enheter

Draghållfasthet

Klassmärkning

Bult 
Dia.

Gängor Per Tum

Enheter
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Maintenance
Lubrication Points

Maintenance Lastec//060310 5-7

5
5.11 Lubrication Points

See Figure 5-1. The Articulator lubrication points are shown below.

IMPORTANT! Each wheel also has a fitting to be greased every 8 hours of operation.

Id
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r
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le
r

Id
le

r

100_049

5.11  Smörjpunkter

Se Figur 5-1. Articulatorns smörjpunkter visas nedan.

(Idler = styrrulle)

VIKTIGT! Varje hjul har också ett fäste som skall smörjas var 8:e drifttimme.

Underhåll
Underhållsschema Articulator modell 100ER 5
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5.12  Uretanbussningar

FÖRSIKTIGHET!
• De bultar som håller fast uretanbussningarna måste förbli åtdragna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uretanbussningar används 
genomgående på Lastecs 
gräsklippare för olika ändamål, 
inklusive (men ej begränsat till) 
ledade aggregatgångjärn och 
vipparmar. I samtliga fall så vilar 
bussningarna på distanser som 
monterats mellan de roterande 
delarna och ramen, hållna hårt 
på plats med hjälp av bultar. Det 
är viktigt att distanserna vid alla 
tillfällen förblir hårt åtsittande i 
ramen. Underlåtenhet att se till att 
distanserna förblir åtsittande leder till 
för tidigt slitage på bultar och skador 
på utrustningen.

Säkerställ att ALLA bultar tillhörande 
uretanbussningarna vid alla tillfällen år hårt 
åtdragna.

I vissa fall så är 
uretanbussningsändamålen 
sammankopplade med smörjpunkter. 
Smörjfettet används i dessa fall för att 
skydda de rörliga delarna från korrosion 
på grund av vatten eller andra föroreningar 
och används således ej för att minska 
friktion. Se till att fett fyller håligheterna för 
att förhindra inträngning.

Maintenance
Urethane Bushings5

5-8 Lastec//060310 Maintenance

5.12 Urethane Bushings

CAUTION!
Bolts holding urethane bushings must remain tight.

Urethane bushings are used
throughout all Lastec mow-
ers in various applications,
including (but not limited to)
articulating deck hinges and
rocker arms. In all cases, the
bushings ride on spacers that
fit between the rotating pieces
of framework, held tightly in
place with bolts. It is impor-
tant that the spacers remain
tight between the frame-
work at all times. Failure to
keep these spacers tight will
result in premature wear on
the bolts, and equipment
damage.

Ensure that ALL bolts associ-
ated with urethane bushings
are tight at all times. 

In some cases, urethane bush-
ing applications are associated
with grease points. The grease,
in these cases, is used to pro-
tect the moving parts from cor-
rosion due to water or other
contaminants, and is not used
for friction reduction. Ensure
grease fills the cavity to prevent
infiltration.

Caution

Spacer
Bushing

Spacer must be 
drawn  to 

framework by bolt
tight

Bolt

LT0090

LT0091

5 Underhåll
Vridmomentsvärden/åtdragningstabell

Försiktighet
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Urethane Bushings5

5-8 Lastec//060310 Maintenance

5.12 Urethane Bushings

CAUTION!
Bolts holding urethane bushings must remain tight.

Urethane bushings are used
throughout all Lastec mow-
ers in various applications,
including (but not limited to)
articulating deck hinges and
rocker arms. In all cases, the
bushings ride on spacers that
fit between the rotating pieces
of framework, held tightly in
place with bolts. It is impor-
tant that the spacers remain
tight between the frame-
work at all times. Failure to
keep these spacers tight will
result in premature wear on
the bolts, and equipment
damage.

Ensure that ALL bolts associ-
ated with urethane bushings
are tight at all times. 

In some cases, urethane bush-
ing applications are associated
with grease points. The grease,
in these cases, is used to pro-
tect the moving parts from cor-
rosion due to water or other
contaminants, and is not used
for friction reduction. Ensure
grease fills the cavity to prevent
infiltration.

Caution

Spacer
Bushing

Spacer must be 
drawn  to 

framework by bolt
tight

Bolt

LT0090

LT0091

Distansen måste
dras åt hårt mot
ramen med bult

DistansBussning

Bult





GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades snabbt till att bli en 
av landets ledande leverantörer av maskinutrustning för skötsel av 
gröna sportytor. Företaget har alltid satt en stolthet i att agera både 
som kunskapsförmedlare och samarbetspartner till användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av tjänster inom 
drift, renovering och anläggning av gröna sportytor till golf- och 
idrottsplaner börjat växa fram. Inom just dessa områden, 
entreprenad, har GML Sport genom offensiva satsningar snabbt 
tagit en ledande position. Företaget befinner sig i en stark 
expansion på tjänstesidan och räknar med att antalet uppdrag och 
medarbetare kommer att öka kraftigt under de kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar för 
alla idrotter som utövas på gröna sportytor – både när det gäller 
tjänster och maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha den 
kunskap och erfarenhet inom Sports Turf Management som du 
möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre storstadsområdena 
men åtar oss naturligtvis uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är certifierade enligt båda kvalitet ISO 9001 och 
miljö 14001.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig!

Om GML Sport

GML SPOrT AB
Garvaren, SE-341 60 Ljungby

+46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se 
www.gmlsport.se


