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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!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Försiktighet



Lastec 33738

1 Till ägaren
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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1Till ägaren
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 Till ägaren
Komponenttillverkarnas garantier

1.5 Komponenttillverkarnas garantier

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

■	Motor
■	Koppling
■	Hydro-Gear	hydraulpumpar

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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To The Owner
Warranty Registration

To The Owner Lastec//060310 1-7

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
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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 din Lastecgräsklippare. Förare skall bekanta sig med dessa 
symboler och hörsamma de varningar där de uppträder på din Lastecgräsklippare.

Uppmärksamhet!

Fara för kläm-/krosskador!

Fara

Varning

Försiktighet

2 Säkerhetsinformation
Varningssymboler
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2Säkerhetsinformation
Varningssymboler

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 din Lastecgräsklippare. Denna bruksanvisning 
tillhandahåller väsentlig information och instruktioner vilka kommer att hjälpa 
dig avnjuta år av pålitliga prestanda från din Lastecgräsklippare.

Den utformade och testade säkerheten hos din Lastecgräsklippare 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 erfarenhet 
av din Lastecgräsklippare , 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 din Lastecgräsklippare kan variera något på grund av pågående tekniska förändringar. 
Lastec förbehåller sig rätten att genomföra de tekniska och designrelaterade ändringar på din 
Lastecgräsklippare som kan vara nödvändiga utan förhandsanmälan.

ANMÄRKNING: Alltigenom denna bruksanvisning hänvisas det till höger och vänster riktning. Vi 
fastställer höger och vänster genom att sitta i förarsätet i framåtgående körriktning. Knivrotation är 
medsols sett ovanifrån din Lastecgräsklippare.

2 Säkerhetsinformation
Angående denna bruksanvisningSafety Information

About This Manual2

2-4 Lastec//060310 Safety Information

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 din Lastecgräsklippare med avlägsnade 
säkerhetsskydd för att bättre kunna visa de bestämda komponenter som diskuteras. Detta är enbart 
i informationssyfte – manövrera ALDRIG din Lastecgräsklippare med något av säkerhetsskydden 
avlägsnat! 

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	din	
Lastecgräsklippare, 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 din Lastecgräsklippare.

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.

•	 Manövrera aldrig med säkerhetsbågen (ROPS) i fällt läge.

•	 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.

•	 Utför alltid kontroll av utrustningen innan drift och utför passande underhåll enligt schemat 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!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•	 Manövrera aldrig din Lastecgräsklippare med barn närvarande. 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.

•	 Om din Lastecgräsklippare är utrustad med ROPS (säkerhetsbåge), se till att använda 
säkerhetsbältet.

Fara

Varning

Fara
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2
2.6 Operational Safety Rules

DANGER!
NEVER allow children to operate your Lastec Mower!

NEVER allow children on or near your Lastec Mower!

NEVER operate your Lastec Mower when children are present.

ALWAYS clear area of all personnel before operating your Lastec Mower! 

DANGER!
NEVER operate your Lastec Mower without all safety covers properly installed and
in good condition!

ALWAYS stay well clear of all moving parts!

ALWAYS stay clear of blades during operation!

WARNING!
ALWAYS work safely! Follow all safety rules! A careful oper-
ator is the best insurance against accidents!

ALWAYS clear area of all personnel before operating your
Lastec Mower!

Only allow persons who have read and understand the entire operator's manual to
operate your Lastec Mower!

Never operate your Lastec Mower when children are present.Be sure that the park-
ing brake is set before attempting to start the engine.

Operate only in daylight or good artificial light. (Min. 200 Lux)

Be sure that all auxiliary equipment switches (blades, headlights, etc.) are in the
OFF position before attempting to start the engine.

If your Lastec Mower is equipped with a ROPS (Roll Over Protection System), be
sure to wear your seat belt. 

Warning

Danger

Danger
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•	 Tillåt aldrig att någon annan än maskinföraren åker på eller bordar din Lastecgräsklippare vid 
något som helst tillfälle. Tillåt aldrig passagerare!

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

•	 Tillåt aldrig att folk står eller går i vägen för utkastet.

•	 Rikta/peka/sikta 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 din Lastecgräsklippare.

•	 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 din Lastecgräsklippare eller gör några justeringar.

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

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

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

•	 Håll väl undan från alla rörliga delar.

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

•	 Vidta alla försiktighetsåtgärder då du lämnar din Lastecgräsklippare obevakad: koppla ur knivarna, 
stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och avlägsna tändningsnyckeln varje gång du lämnar 
din Lastecgräsklippare obevakad.

2 Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser under drift
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2Säkerhetsinformation
Säkerhetsbestämmelser under drift

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

■	Tillåt	ej	långvarig	körning	av	drivenhetens	motor	inomhus	–	avgaser	är	dödliga.

■	Hantera	bränsle	med	försiktighet:

	 •	 Använd	alltid	godkända	bränslebehållare;

	 •	 hantera	aldrig	bränsle	nära	öppna	flammor;

	 •	 använd	aldrig	bränsle	som	lösningsmedel;

	 •	 tanka	aldrig	din	Lastecgräsklippare	då	motorn	är	igång	eller	är	het;

	 •	 tanka	aldrig	din	Lastecgräsklippare	inomhus;

	 •	 städa	alltid	bort	spillt	bränsle;

	 •	 rök	aldrig	i	närheten	av	bränsle.

Safety Information
Operational Safety Rules

Safety Information Lastec//070210 2-9

2
time you leave your Lastec Mower unattended.

If your Lastec Mower is equipped with headlights and hazard lights, always activate
them whenever crossing or accessing any roadways, driveways, or parking lots.
Watch for oncoming traffic.

Do not allow extended running of engine indoors - exhaust fumes are deadly.

Handle fuel with caution:

Always use approved fuel containers; 

never handle fuel near an open flame; 

never use fuel as a solvent; 

never fuel your Lastec Mower while the engine is running or hot; 

never fuel your Lastec Mower indoors; 

always clean up any spilled fuel; 

never smoke around fuel. 
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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 din Lastecgräsklippare då barn är närvarande.

•	 Utför alltid lämpliga underhållscheman i tid.

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

•	 Använd alltid personlig skyddsutrustning såsom skydd för ögon, händer, huvud och öron då ser-
vice eller underhåll utförs.

•	 Håll	motorområdet	på	din	Lastecgräsklippare	fritt	från	samling	av	skräp,	bränsle	eller	överflödigt	
smörjfett och olja för att undvika eldfara.

•	 Håll din Lastecgräsklippare 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. Byt omedelbart ut knivar som uppvisar tecken på sprickbildning.

•	 Dra periodiskt åt alla bultar, muttrar och skruvar. Bekräfta att alla fästelement är ordentligt monte-
rade för att säkerställa att din Lastecgräsklippare är i säkert fungerande skick.

•	 Efter att ha slutfört underhåll eller service, bekräfta att alla säkerhetsskydd och anordningar är kor-
rekt monterade innan din Lastecgräsklippare manövreras.

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

•	 Avlägsna alltid skräp frånundersidan av din Lastecgräsklippare efter varje 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 din Lastecgräsklippare på en plats åtkomlig för barn.

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

•	 Förvara	aldrig	utrustning	med	bränsletank	inuti	en	byggnad	där	ångor	kan	nå	en	öppen	flamma	
eller gnista.

•	 Låt motorn svalna innan förvaring i ett slutet område.

•	 Rengör noggrant hela drivenheten, motorutrymmet och 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 din Lastecgräsklippare för att undvika rostbildning under förvaring.

Fara
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2.9  Iakttag försiktighet vid arbete med batterier

FARA!
•	 Batterier	avger	explosiva	gaser.	Håll	alltid	gnistor,	flammor,	brinnande	cigaretter	eller	

andra antändningskällor borta. Bär alltid skyddsglasögon och visir vid arbete i närheten av 
batterier. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka allvarlig personskada.

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

•	 Ladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme. Försök ej att ladda ett fryst batteri.
•	 Batteripolerna, anslutningarna och tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier vilka 

Staten Kalifornien vet orsakar cancer och skador på människans reproduktionssystem. 
Tvätta händerna efter hantering av dessa.

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

Använd extrem försiktighet för att ej spilla eller stänka elektrolytlösning (vilken är en utspädd svavelsyra) då 
den kan förstöra kläder och bränna huden. Om elektrolytlösning spills eller stänks på kläder eller på krop-
pen så skall den neutraliseras omedelbart och sedan sköljas med rent vatten. Bikarbonat eller hushållsam-
moniak och vatten kan användas som neutraliserande lösning.

Elektrolytlösning som stänks i ögonen är extremt farligt. Om detta skulle hända, tvinga ögat öppet och 
överskölj det med kallt, rent vatten under ungefär femton minuters tid. Läkare skall genast kontaktas när 
olyckan inträffar och medicinsk vård ges på platsen om möjligt. Om en läkare ej kan komma till olycksplat-
sen omedelbart, följ dennes instruktioner vilka åtgärder som skall vidtagas. Använd ej ögondroppar eller 
annan medicinering såvida ej läkaren ordinerar detta. Placera ej batterier eller elektrolytlösning (syra) inom 
räckhåll för barn. Om elektrolytlösning (syra) förtärs, drick stora mängder vatten eller mjölk. Drick därefter 
magnesiummjölk, uppvispat ägg eller vegetabilisk olja. Kontakta läkare omedelbart.

Om elektrolytlösning spills eller stänks på maskinens yta så skall den neutraliseras och sköljas bort med 
rent vatten.

FÖRSIKTIGHET!
•	 Överladda ej batteriet. Överladdning kan förkorta batteriets totala livslängd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÄKER HANTERING AV BATTERISYRA 
Batterisyra, eller elektrolyt, är en lösning av svavelsyra och vatten som kan förstöra kläder och bränna hu-
den. Iakttag extrem försiktighet vid hantering av elektrolytlösning och se till att ha en neutraliserande lösning 
– såsom bikarbonat eller hushållsammoniak blandat med vatten  - i närheten. Vid hantering av battersyra:

•	 Bär alltid ordentligt skydd för ögon, ansikte och händer.

•	 Om elektrolytlösningen stänks i ögonen, tvinga omedelbart upp ögat och överskölj det med rent, 
kallt vatten under minst 15 minuters tid. Se till att få läkarvård omedelbart.

•	 Om elektrolytlösning förtärs, drick stora mängder vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkningar. 
Kontakta läkare omedelbart.

•	 Neutralisera all elektrolytlösning, som spills på fordon eller arbetsytan, med bikarbonat. Efter 
neutralisering, skölj förorenad yta med rent vatten.

För	att	förbereda	en	elektrolytlösning	enligt	specifik	blandning,	häll	alltid	den	koncentrerade	syran	i	vattnet;	
HÄLL EJ vatten i syran. Rör alltid om vattnet medan du häller i små mängder syra. Om märkbar värme 
utvecklas, låt lösningen svalna innan du fortsätter hälla i syra.

2 Säkerhetsinformation
Iakttag försiktighet vid arbete med batterier

Fara
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2Säkerhetsinformation
Iakttag försiktighet vid arbete med batterier

SÄKER HANTERING AV STARTKABLAR
1. Vid starthjälp av batteri, bär alltid ordentligt ögonskydd och luta dig aldrig över batteriet.

2. Kontrollera båda batterierna innan startkablarna ansluts. Använd ej starthjälp på ett skadat batteri.

3. Se till att ventilationslocken åtdragna och jämna.

4. Säkerställ att fordonen ej vidrör varandra och att båda tändningsomkopplarna är ställda i 
OFF-läge.

5. Anslut den positiva (+) startkabeln till den positiva (+) anslutningsterminalen på det urladdade 
batteriet.

6. Anslut den andra änden av den positiva (+) kabeln till den positiva (+) anslutningsterminalen på 
hjälpbatteriet.

7. Anslut den negativa (-) kabeln till den negativa (-) anslutningsterminalen på hjälpbatteriet.

8. GÖR EN SISTA ANSLUTNING MED DEN NEGATIVA (-) KABELN TILL MOTORBLOCKET PÅ 
DET HAVERERADE FORDONET, UNDAN FRÅN BATTERIET.

9. Starta motorn och avlägsna kablarna i OMVÄND ordning från anslutningen.

Safety Information
Use Caution When Working With Batteries2

2-14 Lastec//070210 Safety Information

8. MAKE FINAL CONNECTION OF NEGATIVE (-) CABLE TO ENGINE BLOCK OF
STALLED VEHICLE, AWAY FROM BATTERY. 

9. Start engine and remove cables in REVERSE order of connections.

1

-

STALLED
VEHICLE
BATTERY

TO GROUND

ENGINE
BLOCK
OR
FRAME

BOOSTER CABLE

BOOSTER CABLE

TO STARTER

STARTING
VEHICLE
BATTERY

TO GROUND

+

TO STARTER

4

2

3

LT0013

+

-

TILL STARTMOTOR

STARTFORDONETS 
BATTERI

STARTKABEL

STARTKABEL

TILL STARTMOTOR

TILL JORDTILL JORD

HAVERERADE 
FORDONETS 

BATTERI

MOTORBLOCK 
ELLER RAM
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2.10  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.

Enheten välter, krossar 
föraren

Manövrering i branta eller 
hala sluttningar

ROPS (säkerhetsram) monterat på enheten.
Säkerhetsbälte för föraren.
Varningsdekaler.
Tydlig varning i manualen.

Risk för brännskador 
på	händer	och	fingrar

Heta ytor från arbete, så-
som avgassystem

Varningsdekaler.
Tydlig varning i manualen

Brännskador och skåll-
ning från kylaren

Het ånga eller vattenstrålar 
från öppnande av kylaren 
då motorn är het

Tydlig varning i manualen.

Risk att fastna Rörliga delar
Skydd ej monterade.

Varningsdekaler som anger att säkerhets-
skydd måste vara på plats.
Fysiska skydd runt remmar och remskivor.
Tydlig varning i manualen.

Batteriexplosion Felaktig hantering av batteri 
eller vid starthjälp

Instruktioner angående batterihantering från 
Battery Council International inkluderat i 
manualerna.

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

Risk för att träffas av 
projektil 

Utkastat skräp från gräs-
klipparknivar

Varningsdekaler.
Tydlig varning i manualen.
Fysiska skydd runt knivar.

Personskada Personer åker med som 
passagerare

Varningsdekaler.
Tydlig varning i manualen

Eldsvåda/explosion 
rörande bränsle

Felaktig tankning eller 
bränslehantering

Varningsdekaler.
Tydlig varning i manualen

Inandning av avgaser/
kolmonoxid

Långvarig körning av motor 
inomhus eller på dåligt ven-
tilerad plats 

Tydlig varning i manualen.

Punkter för klämning av 
fingrar

Rörliga delar Varningsdekaler som anger farliga platser.
Fysiska skydd runt sådana punkter.
Tydlig varning i manualen

Elektrisk stöt Felaktig hantering av batteri 
eller vid starthjälp

Instruktioner angående batterihantering från 
Battery Council International inkluderat i 
manualerna

2 Säkerhetsinformation
Tabell för riskidentifiering
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3Första installation

AVSNITT 3 FÖRSTA INSTALLATION
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3.1  Parkeringsbroms

VARNING!
•	 Lägg ALLTID i parkeringsbromsen innan installation, kontroll, justering eller underhåll utförs 

på Lastecgräsklipparen!
•	 Släpp ALLTID på parkeringsbromsen innan manövrering av Lastecgräsklipparen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parkeringsbromsen är placerad på vänster sida av förarsätet, alldeles framför den vänstra 
styrarmen. För att lägga i parkeringsbromsen, greppa tag i handtaget och dra uppåt, vilket ökar 
bromsspänningen, tills spänningen hindrar handtaget från att röra sig mer.

För att släppa på parkeringsbromsen, drag handtaget uppåt för att lätta på bromsspänningen, och 
återför sakta handtaget hela vägen ned till dess ursprungliga läge.

Bromsspänningen kan justeras genom att lossa på eller dra åt muttern som sitter under den vänstra 
sidan av ramskenan.

3 Första installation
Parkeringsbroms

Varning

Initial Set-Up
Parking Brake3

3-2 Lastec//070210 Initial Set-Up

3.1 Parking Brake

WARNING!
ALWAYS set the parking brake before performing any set-up, inspection, adjust-
ments, or maintenance to the Lastec Mower!

ALWAYS release the parking brake before operating the Lastec Mower!

The parking brake is located to the left of the operator seat, just in front of the left steering
control arm. To set the parking brake, grasp the handle and pull upward, increasing the
brake tension, until the tension prevents any further travel of the handle. 

To release the parking brake, pull upward on the handle to relieve the brake tension, and
slowly return the handle all the way down to its original position.

Brake tension can be adjusted by loosening or tightening the nut under the left side of the
frame rail.

Warning

Parking Brake
Parkeringsbroms
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3Första installation
Bränsle

3.2  Bränsle

FARA
•	 Förvara ALDRIG bränsle i icke godkända behållare, i slutna utrymmen eller i 
närheten	av	gnistor	eller	öppna	flammor!	Bränsle	är	lättantändligt.

•	 Rök ALDRIG i närheten av bränsle!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FARA
•	 Stäng ALLTID av motorn innan tankning!

•	 Tanka ALDRIG inomhus eller då motorn är het!

•	 Städa ALLTID bort spillt bränsle innan motorn startas!

•	 Rök ALDRIG vid tankning!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!
•	 Låt ALDRIG bränsletanken tömmas helt på bränsle! Luft kan tränga in i bränslesystemet och 

sätta motorn ur spel, vilket nödvändiggör luftning av hela bränslesystemet innan drift!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lastecgräsklipparen 3373ADC är utrustad med två stycken 23 liters bränsletankar. Dessa är 
placerade som vänster och höger stänkskärm. Lastecgräsklipparen levereras torr (inget bränsle) från 
fabriken, så du kommer behöva tanka Lastecgräsklipparen innan drift. (Motorn har körts på fabriken, 
så luftning av bränsleledningarna är ej nödvändigt.) Tanklocken har bränslemätare som alltid visar 
den ungerfärliga bränslenivån. Försök ej att tanka Lastecgräsklipparen innan du läst och förstått 
hela avsnittet om FÖRSTA INSTALLATION i denna bruksanvisning.

Bränsle: Använd endast bränsle av typen No.2. Använd ej annat alternativt bränsle. Fotogen 
och lågkvalitetsbränsle påverkar motorn negativt. Föroreningar i bränslet kan påverka 
bränsleinsprutningspumpen negativt. 

Tillåt ej att någon av bränsletankarna töms helt på bränsle. Detta kan leda till att luft tränger in i 
systemet. Om detta händer så behöver bränslesystemet luftas innan motorn startas om.

Läs Bruksanvisning för Kubota dieselmotor för korrekta instruktioner.

Fara

Fara

Försiktighet

Initial Set-Up
Fuel

Initial Set-Up Lastec//070210 3-3

3
3.2 Fuel

DANGER
NEVER store fuel in unapproved containers, in con-
fined areas, or near spark or open flame! Fuel is flam-
mable

NEVER smoke near fuel!

DANGER
ALWAYS turn off engine before refueling!

NEVER refuel indoors or when engine is hot!

ALWAYS clean up all spilled fuel before starting engine!

NEVER smoke while refueling!

CAUTION!
NEVER allow fuel tank to drain completely of fuel! Air can get into the fuel system
and disable the engine, necessitating bleeding of entire fuel system prior to opera-
tion!

The Lastec Mower 3373ADC is equipped with two 6 gallon fuel tanks. They are located
as the left and right side fenders. The Lastec Mower is shipped dry (no fuel) from the fac-
tory, so you will need to fuel the Lastec Mower before operating. (The engine has been
run at the factory, so bleeding the fuel lines is unnecessary.) The fuel tank caps have a
gauge that shows the approximate fuel level at all times. Do not attempt to fuel the
Lastec Mower until you read and understand the entire INITIAL SET-UP section of
this manual. 

Fuel: Use only No. 2 fuel. Do not use any other alternative fuel. Kerosene and low quality
fuel will adversely affect the engine. Contaminants in the fuel can adversely affect the fuel
injection pump.

Do not allow either fuel tank to drain completely of fuel. This can allow air into the fuel
system. If this happens, the fuel system will have to be bled before restarting the engine.

Refer to the Kubota Diesel Engine Operator’s Manual for proper instructions.

Danger

Danger

Caution
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3.3  Motorhuv/Förarens sätesplatta

VARNING!
•	 Rengör alltid hela området kring motorn och klippaggregatet från överblivet smörjfett, olja, 

bränsle eller skräp för att förebygga skador på utrustningen, risk för eldsvåda och projektilfaror!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För att till fullo få tillgång till klippaggregatet, många av drivkomponenterna eller reglagen, eller 
motorutrymmet, så behöver du öppna förarens sätesplatta eller motorhuven.

Förarens sätesplatta: (Före serienummer 1434004) Släpp på sprintarna som är placerade i de bakre 
hörnen av förarsätet. Drag uppåt och framåt tills rörelsen stoppas. Detta är något bortom vertikalt 
läge.

(Efter	serienummer	1431004)	Lyft	upp	de	fjäderbelastade	flikarna	i	änden	på	sätesplattan	för	att	
frigöra stoppskydden på ramen. Drag uppåt och framåt tills sätesplattan sätter stopp. Detta är något 
mer än vertikalt läge.

Motorhuv: Släpp på de två fästanordningarna som är placerade i övre framdelen av motorhuven. Lyft 
motorhuven bakåt hela vägen tills gångjärnsstängerna sätter stopp och håller motorhuven i öppet 
läge.

Rengör hela motorområdet (under motorhuven) och området kring klippaggregatet (under förarens 
sätesplatta) från allt överblivet smörjfett, olja, bränsle, gräs eller skräp innan Lastecgräsklipparen 
manövreras. Detta hjälper till att förebygga skador på utrustningen, risk för eldsvåda och projektilfaror.

Säkerställ att både förarens sätesplatta och motorhuven är stängda, låsta och säkrade.

3.4  Avstängningsventil för bränsle

Avstängningsventilen för bränsle är placerad bakom förarsätet på höger 
sida. Denna ventil låter dig välja vilken bränsletank du kommer använda 
vid drift. Se till att avstängningsventilen för bränsle är i ON-läget 
(pekandes i riktningen antingen mot vänster eller höger bränsletank) 
innan du försöker starta motorn.

3 Första installation
Motorhuv/Förarens sätesplatta

Varning

Initial Set-Up
Engine Cover/Operator Seat Pan3

3-4 Lastec//070210 Initial Set-Up

3.3 Engine Cover/Operator Seat Pan

WARNING! 
Always clean the entire engine area and deck area of any excess grease, oil, fuel,
or debris to prevent damage to the equipment, fire hazard, and projectile hazards!

In order to fully access the mower deck, many of the drive components or controls, or the
engine area, you will need to open the operator seat pan or the engine cover: 

Operator seat pan: (Prior to Serial Number 1434004) Release the pins located at the
rear corners of the operator’s seat. Pull up and forward until the travel is stopped by the
pan. This is slightly beyond the vertical position.

(After Serial number 1431004) Lift up the spring-loaded tabs at the rear of the pan to clear
the stop guards on the frame. Pull up and forward until the travel is stopped by the pan.
This is slightly beyond the vertical position.

Engine cover (hood): Release the two fasteners located at the top front of the engine
cover. Lift the cover back all the way until the hinge bars stop the travel, holding the cover
in the open position.

Clean the entire engine area (under the engine cover) and mower deck area (under the
operator seat pan) of all excess grease, oil, fuel, grass, or debris before operating the
Lastec Mower. This will help prevent damage to the equipment, fire hazard, and projectile
hazards.

Be sure both the operator seat pan and engine cover are closed, latched, and secure. 

3.4 Fuel Shut-Off Valve 

The fuel shut-off valve is located behind the operator seat
and to the right. This valve allows you to select which fuel
tank you will be using at the time of operation. Be sure the
fuel shut-off valve is in the ON position (pointing in the direc-
tion of either the left or right fuel tank) prior to attempting to
start the engine. 

Warning

Initial Set-Up
Engine Cover/Operator Seat Pan3

3-4 Lastec//070210 Initial Set-Up

3.3 Engine Cover/Operator Seat Pan

WARNING! 
Always clean the entire engine area and deck area of any excess grease, oil, fuel,
or debris to prevent damage to the equipment, fire hazard, and projectile hazards!

In order to fully access the mower deck, many of the drive components or controls, or the
engine area, you will need to open the operator seat pan or the engine cover: 

Operator seat pan: (Prior to Serial Number 1434004) Release the pins located at the
rear corners of the operator’s seat. Pull up and forward until the travel is stopped by the
pan. This is slightly beyond the vertical position.

(After Serial number 1431004) Lift up the spring-loaded tabs at the rear of the pan to clear
the stop guards on the frame. Pull up and forward until the travel is stopped by the pan.
This is slightly beyond the vertical position.

Engine cover (hood): Release the two fasteners located at the top front of the engine
cover. Lift the cover back all the way until the hinge bars stop the travel, holding the cover
in the open position.

Clean the entire engine area (under the engine cover) and mower deck area (under the
operator seat pan) of all excess grease, oil, fuel, grass, or debris before operating the
Lastec Mower. This will help prevent damage to the equipment, fire hazard, and projectile
hazards.

Be sure both the operator seat pan and engine cover are closed, latched, and secure. 

3.4 Fuel Shut-Off Valve 

The fuel shut-off valve is located behind the operator seat
and to the right. This valve allows you to select which fuel
tank you will be using at the time of operation. Be sure the
fuel shut-off valve is in the ON position (pointing in the direc-
tion of either the left or right fuel tank) prior to attempting to
start the engine. 

Warning

Höger tank

Av Vänster tank
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3.5  Motorolja

VARNING!
•	 Stäng	ALLTID	av	motorn	innan	kontroll	av	oljenivå,	oljebyte	eller	byte	av	oljefilter!

•	 MOTOROLJA ÄR HETT! Låt ALLTID oljan svalna innan byte eller reparation av läckage!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!
•	 Se till att använda rätt olja i motorns vevhus!

•	 Se till att kontrollera oljans nivå och kvalitet dagligen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är viktigt att rätt typ av olja används i vevhuset. Det är också viktigt att oljans nivå och kvalitet 
kontrolleras dagligen. Användning av felaktig olja, otillräcklig oljenivå eller förorenad olja orsakar 
skador på motorn.

Säkerställ att Lastecgräsklipparen är parkerad på plan mark innan kontroll av motoroljans nivå. 
Kontrollera alltid oljenivån innan motorn startas, eller vänta mer än fem minuter efter att motorn 
stängts av då den körts. Kontrollera oljenivån med oljestickan som är placerad under luftrenaren, 
bakom	kylarens	överströmningsflaska.	För	att	fylla	på	eller	byta	ut	motoroljan	och/eller	oljefiltret,	vänta	
tillräckligt länge för att motorn och oljan skall hinna svalna. Läs Bruksanvisning för Kubota dieselmotor 
för korrekta instruktioner.

Vid drift i temperaturer mellan 0° - 25°C, så skall så skall motorolja av typen MIL-L-2104C användas 
eller	så	skall	oljan	ha	egenskaper	enligt	API-klassifikationens	CD/CE-klasser	med	en	SAE-
viskositetsgrad på 10W-30. Tack vare naturen hos industrin för vård av gräsmattor så antas det att 
Lastecgräsklipparen typiskt används i situationer där lufttemperaturen är inom det ovan angivna 
temperaturintervallet. Om du kommer att använda Lastecgräsklipparen i lufttemperaturer utanför detta 
intervall, läs Bruksanvisning för Kubota dieselmotor för korrekt SAE-viskositetsgrad hos den olja som 
skall användas.

3Första installation
Motorolja

Försiktighet

Varning
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3.6  Luftrenare

Luftrenaren är placerad under motorhuven, överst till höger om 
motorn.	Det	är	två	filterelement	inuti	luftrenaren.	Locket	(placerat	
på luftrenarens baksida) öppnas genom att hänga av de två 
silverspärrhakarna	som	är	placerade	på	båda	sidor	av	filterhuset.	
Kontrollera	att	de	båda	filterelementen	är	rena	och	fria	från	skräp.	
Rengör eller byt ut om nödvändigt. Läs Bruksanvisning för Kubota 
dieselmotor för korrekta instruktioner.

3.7  Kylvätska

VARNING!
•	 Kylaren är trycksatt!

•	 Kontrollera ALDRIG kylvätskan då motorn är igång!

•	 KYLVÄTSKAN ÄR HET! Låt alltid tillräckligt med tid passera för att kylvätskan ska hinna svalna 
innan kontroll, byte eller reparation av läckage!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET
•	 Rengör kylaren dagligen! Överhettning kan ske om kylaren ej rengörs dagligen.

•	 Borsta och rengör kylaren och motorgrillen dagligen för att undvika överhettning!

•	 Säkerställ att kylvätskan har korrekt nivå, att den är rätt blandad och i gott skick!

•	 Kontrollera	ALLTID	att	det	ej	finns	något	kylvätskeläckage	innan	manövrering	av	
Lastecgräsklipparen!

•	 Felaktig blandning, otillräcklig kylvätskenivå, dåligt skick eller läckage i någon form kan orsaka 
allvarlig skada på motorn!

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

3 Första installation
Luftrenare

Initial Set-Up
Air Cleaner3

3-6 Lastec//080310 Initial Set-Up

3.6 Air Cleaner

The air cleaner is located under the engine cover, to
the top right of the engine. There are two filter elements
within the air cleaner. The cap (located on the rear of
the air cleaner) is opened by unlatching both silver
latches located on the sides of the filter housing. Check
that both filter elements are clean and free of debris.
Clean or replace if necessary. Consult the Kubota Die-
sel Engine Operator’s Manual for the proper proce-
dures.

Varning

Försiktighet
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Säkerställ att motorn är avstängd och tillåts svalna.

Kylaren är placerad bakom förarsätet.

Överhettning kan ske om kylaren inte rengörs dagligen. Borsta och 
rengör kylarskärmen dagligen för att undvika överhettning. 

Kontrollera kylvätskenivån i överströmningstanken (placerad till 
höger mitt på motorn). Kylvätskenivån skall ständigt vara ¾ fylld 
tank. Om kylvätskenivån är låg, fyll på med förblandad kylvätska 
innan drift. Om kylvätskan verkar omåttligt förorenad eller utspädd, 
byt ut kylvätskan innan drift. Läs Bruksanvisning för Kubota 
dieselmotor för korrekta kylvätsketyper och blandningar.

Kontrollera hela kylvätskesystemet efter läckage. Områden att kontrollera inkluderar kylaren, 
överströmningstanken, alla slangar, klämmor och kopplingsmaterial, hela motorområdet, och under 
motorn. Om läckage upptäcks, låt tillräckligt med tid passera för kylvätskan ska hinna svalna. 
Reparera eller byt ut defekta delar och fyll åter på kylvätskesystemet med förblandad kylvätska innan 
manövrering av Lastecgräsklipparen.

3Första installation
KylvätskaInitial Set-Up

Coolant
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3
Be sure engine is turned off, and allowed to cool.

The radiator is located behind the operator’s seat. 

 Overheating may occur if the radiator is not cleaned
daily. Brush out and clean the radiator screen daily to pre-
vent overheating.

Check the coolant level in the overflow tank (located to
the right center of the engine). The coolant level should
maintain a level of 3/4 full at all times. If the coolant level
is low, add premixed coolant prior to operation. If the
coolant appears excessively contaminated or diluted, change the coolant prior to opera-
tion. Consult the Kubota Diesel Engine Operator’s Manual or proper coolant types and
mixtures.

Check the entire coolant system for any leaks. Areas to inspect include the radiator, over-
flow tank, all hoses, clamps, and fittings, the entire engine area, and under the engine. If
any leaks are discovered, allow ample time for coolant to cool. Repair or replace the
defective parts and re-fill the coolant system with premixed coolant before operating the
Lastec Mower.
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3.8  Hydraulvätska

VARNING!
•	 Hydraulvätska är trycksatt! Håll ALLTID väl undan från läckage eller lösa kopplingar då 

systemet är trycksatt!

•	 HYDRAULVÄTSKAN ÄR HET! Låt tillräckligt med tid passera för att hydraulvätskan ska hinna 
svalna innan byte eller reparation av läckage!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!
•	 Se till att använda rätt Lastec hydraulvätska (artikelnummer listas nedan) i hydraultanken! 

Kontrollera hydraulvätskans nivå och kvalitet dagligen! Fel vätska, otillräcklig vätskenivå eller 
föreorenad vätska orsakar skador på hydraulsystemet!

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

Lastecgräsklipparen	3373ADC	använder	en	specifik	typ	av	olja	i	hydraulsystemet.	Denna	olja	är	
formulerad att förlänga livet på hydrostatpumparna. Lastec har utvecklat ett kit som består av (2) 7,6 
liters	återanvändbara	behållare	med	olja	och	(2)	oljefilter.	Detta	är	tillräckligt	med	olja	och	filter	för	(2)	
kompletta oljebyten av hydraulsystemet (systemkapaciteten är ungefär 6,6 liter).

•	 Artikelnumret för ett 19 liters hydrauloljekit är 028536.

•	 Artikelnumret för ett 7,6 liters hydrauloljekit är 028490.

•	 Artikelnumret för 1 liter hydraulvätska är 040642.

Med motorn avstängd, kontrollera hydraulvätskans nivå och skick. Hydrauloljetankarna är placerade 
bakom förarsätet på båda sidor. Se till att hydrauloljenivån ständigt är FULL. Överfyll ej.

Kontrollera hela hydraulsystemet efter läckage. Områden att kontrollera inkluderar motorn och 
pumpar,	filtret,	tankar,	alla	slangar,	klämmor	och	kopplingsmateria	och	hela	området	under	
hydraulsystemet. Om läckage upptäcks, tillåt tillräckligt med tid passera för att hydraulvätskan ska 
hinna svalna. Reparera eller byt ut defekta delar och fyll på hydraulsystemet innan manövrering av 
Lastecgräsklipparen.

3 Första installation
Hydraulvätska

Varning

Försiktighet
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3.9  Justering av hydrostatpump

FARA!
•	 Använd alltid pallbockar vid justering av hydrostatpumparna!

•	 Hålla alla borta från reglagen då hydrostatpumparna justeras!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emellanåt kan du behöva justera hydrostatpumparna för att hindra drivhjulen från att krypköra. Följa 
dessa förfaranden för att justera pumparna:

1. Lyft bakdelen på drivenheten tills drivdäcken 
lättar från marken. Använd pallbockar för 
säkerhet.

2. Säkerställ att styrarmarna är låsta i neutralläge.

3. Starta drivenheten, och ställ in gasreglaget på ¾ 
av maximal gas.

4. Om endera drivdäcket roterar, så behöver 
du justera hydrostatpumpens länkarm för det 
däcket. (Länkarmen är kopplad till toppen av 
styrarmen). För att justera länkarmen, lossa 
på låsmuttern på hydrostatpumpens länkarm. 
(Låsmuttern är placerad mellan stavändan och 
länkarmen). Vrid länkarmen långsamt, och 
titta på däcket medan det roterar. Om däcket 
börjar rotera snabbare, vrid länkarmen i motsatt 
riktning tills det saktar ned och så småningom 
stannar. Drag åt låsmuttern för att låsa 
länkarmen i detta läge.

5. Då justeringen är utförd, stäng av drivenheten

6. Säkerställ att låsmuttrarna till båda länkarmarna är åtdragna ordentligt.

7. Lyft upp drivenheten, avlägsna pallbockarna, och sänk ned enheten till marken.

Första installation
Justering av hydrostatpump 3

Initial Set-Up
Hydrostatic Pump Adjustment
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3
3.9 Hydrostatic Pump Adjustment

DANGER!
Always use jack stands when adjusting the hydrostatic pumps!

Keep everyone clear of all controls while adjusting the hydrostatic pumps!

Occasionally, you may need to adjust
the hydrostatic pumps to keep the drive
wheels from creeping. Follow these
procedures to adjust the pumps:

1. Lift the rear of the drive unit until the
drive tires clear the ground. Use jack
stands for safety.

2. Be sure steering control arms are
locked in neutral position.

3. Start the drive unit, and set the throttle
arm to 3/4 full.

4. If either drive tire rotates, you need to
adjust the hydrostatic pump link arm for
that tire. (The link arm is attached to the
top of the steering control arm). To
adjust the link arm, loosen the jam nut
from the hydrostatic pump link arm.
(The jam nut is located between the rod
end and the link arm). Slowly turn the
link arm, watching the tire as it turns. If the tire begins turning faster, turn the link arm in
the opposite direction until it slows, and eventually stops. Tighten the jam nut to lock the
link arm into this position.

5. When finished, turn off the drive unit.

6. Be sure that both link arm jam nuts are tight.

7. Lift the drive unit, remove the jack stands, and lower the unit to the ground.

Danger

Jam Nut

Fara

Låsmutter
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3.10  Bogsering (justering av hydrostatpump)

Vid bogsering av Lastecgräsklipparen är det nödvändigt att göra mindre justeringar på båda 
hydrostatpumparna. Detta tillåter att hydraulvätskan kringgår hydrostatpumpen. Vänligen följ 
instruktionerna nedan för korrekt förfarande:

1. Lokalisera shuntventilen. Denna är placerad på sidan av varje pump.

2. Vrid ventilerna maximalt (2) två vridningar i en motsols rörelse. Drivdäcken skall rotera fritt.

3. Bogsera enheten till önskad destination i en låg hastighet.

4. När bogseringen är slutförd, återställ ventilerna till deras ursprungliga läge genom att vrida dem i 
en medsols rörelse tills de är åtdragna (9.5-13.6 Nm). 

3 Första installation
Bogsering (justering av hydrostatpump)
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3.11  Hydrostatpumpsrem

VARNING!
•	 Kontrollera, justera eller ändra ALDRIG hydrostatpumpsremmen då motorn är igång!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hydrostatpumpsremmen är placerad på framsidan av motorn, mellan kylaren och motorblocket. 
Hydraulremmens styrrulle är monterad på motorramen. Styrrullen skall spänna remmen ordentligt så 
att ytterligare justering ej är nödvändig. 

Kontrollera remmarna efter synligt slitage eller skador. Om remmen 
verkar omåttligt utsliten, skadad, sprucken, väderbiten eller på annat 
sätt kan antas skapa opassande eller osäkra manöverförhållanden, 
byt ut remmen.

Kontrollera att remman har en spänning på mellan 20.5-23 kg. 
Om rullspännaren roterar på maximal slaglängd utan att spänna 
remmen tillräckligt så behöver du byta ut remmen. Om remmen du 
kontrollerar är nu, och rullspännaren går på maximal slaglängd utan 
att spänna remmen tillräckligt så är det troligt att du har installerat 
en rem av fel storlek. Se avsnitt 5.14 i denna bruksanvisning eller 
kontakta din Lastechandlare för att få remmar med korrekt längd till 
din Lastecgräsklippare.

Om du ej kan installera en ny rem med rullsystemet på dess minsta 
slaglängd så är det troligt att du installerar en rem av fel storlek. Kontakta din Lastechandlare för att få 
remmar med korrekt längd till din Lastecgräsklippare.

Säkerställ att styrrullens spännfjäder är korrekt installerad och i gott skick. Om fjädern av någon 
anledning blir lös, avskiljs eller utmattad så kommer styrrullen ej att spänna remmen ordentligt.

Första installation
Hydrostatpumpsrem 3Initial Set-Up

Hydrostatic Pump Belt

Initial Set-Up Lastec//070210 3-11

3
3.11 Hydrostatic Pump Belt

WARNING!
NEVER inspect, adjust, or change the hydrostatic pump belt while the engine is run-
ning!

The hydrostatic pump drive belt is located at the front of the engine, between the radiator
and the engine block. The hydraulic belt idler is mounted on the engine framework. The
idler should tension the belt properly so that additional adjustments are not necessary. 

Check the belts for visible wear or damage. If belt
appears excessively worn, damaged, cracked, weath-
ered, or otherwise appears to pose an unsuitable or
unsafe operating condition, replace the belt.

Check the belt for 45-50 lbs. tension. If the idler ten-
sioner rotates to its maximum stroke without adequately
tightening the belt, you need to replace the belt. If the
belt you are checking is new, and the idler tensioner
goes to its maximum stroke without adequately tighten-
ing the belt, it is likely you have installed the wrong size
belt. See section 5.14 of this manual or contact your
Lastec dealer for the proper belt lengths for your Lastec
Mower. 

If you are unable to install a new belt with the idler system at its minimum stroke, it is likely
you are installing the wrong size belt. Contact your Lastec dealer for proper belt lengths
for your Lastec Mower.

Be sure that the idler tensioning spring is properly installed and in good condition. If for
some reason this spring becomes loose, detached, or fatigued, the idler will not properly
tension the belt.

Warning
Varning
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3.12  Klippaggregatets drivrem

VARNING!
•	 Kontrollera, justera eller ändra ALDRIG klippaggregatets drivrem då motorn är igång!

•	 Rengör ALLTID hela klippaggregatesområdet (under förarens sätesplatta) från smörjfett, olja, 
bränsle, gräs eller skräp för att förhindra eldsvåda och projektilfaror!

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

Klippaggregatets drivrem är placerad under förarens sätesplatta och går upp till baksidan av motorn. 
Det fjäderbelastade styrrullesystemet spänner automatiskt remmen till korrekt nivå.

Kontrollera remmarna efter synligt slitage eller skador. Om remmen verkar omåttligt utsliten, 
skadad, sprucken, väderbiten eller på annat sätt kan antas skapa opassande eller osäkra 
manöverförhållanden, byt ut remmen.

Kontrollera att remman har korrekt spänning. Om rullspännaren roterar på maximal slaglängd utan 
att spänna remmen tillräckligt så behöver du byta ut remmen. Om remmen du kontrollerar är nu, och 
rullspännaren går på maximal slaglängd utan att spänna remmen tillräckligt så är det troligt att du har 
installerat en rem av fel storlek. Kontakta din Lastechandlare för att få remmar med korrekt längd till 
din Lastecgräsklippare.

Om du ej kan installera en ny rem med rullsystemet på dess minsta slaglängd så är det troligt 
att du installerar en rem av fel storlek. Se avsnitt 5.14 i denna bruksanvisning eller kontakta din 
Lastechandlare för att få remmar med korrekt längd till din Lastecgräsklippare.

Säkerställ att styrrullens spännfjäder är korrekt installerad och i gott skick. Om fjädern av någon 
anledning blir lös, avskiljs eller utmattad så kommer styrrullen ej att spänna remmen ordentligt.

Rengör hela klippaggregatsområdet (under förarens sätesplatta) från överblivet smörfjett, olja, 
bränsle, gräs eller skräp innan manövrering av din Lastecgräsklippare. Detta hjälper till att undvika 
skador på utrustningen, risk för eldsvåda och projektilfaror.

3 Första installation
Klippaggregatets drivrem

Varning
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3.13  Klippaggregatsremmar

VARNING!
•	 Kontrollera, justera eller ändra ALDRIG klippaggregatets drivrem då motorn är igång!

•	 Rengör ALLTID hela klippaggregatesområdet (under förarens sätesplatta) från smörjfett, olja, 
bränsle, gräs eller skräp för att förhindra eldsvåda och projektilfaror!

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

Klippaggregatsremmarna är placerade under vipparmarna på varje sida om aggregatet. För att få 
tillgång till varje rem, låssa på muttrarna och lyft av vipparmskåpan från vipparmsramen.

Spännsystemet med styrrullespänner automatiskt remmarna på klippaggregaten och eliminerar därför 
behovet av manuell justering av remspänningen.

Kontrollera remmarna efter synligt slitage eller skador. Om remmen verkar omåttligt utsliten, 
skadad, sprucken, väderbiten eller på annat sätt kan antas skapa opassande eller osäkra 
manöverförhållanden, byt ut remmen.

Kontrollera att remman har korrekt spänning. Om rullspännaren roterar på maximal slaglängd utan 
att spänna remmen tillräckligt så behöver du byta ut remmen. Om remmen du kontrollerar är nu, 
och rullspännaren går på maximal slaglängd utan att spänna remmen tillräckligt så är det troligt att 
du har installerat en rem av fel storlek. Se avsnitt 5.14 i denna bruksanvisning eller kontakta din 
Lastechandlare för att få remmar med korrekt längd till din Lastecgräsklippare.

Om du ej kan installera en ny rem med rullsystemet på dess minsta slaglängd så är det troligt att du 
installerar en rem av fel storlek. Kontakta din Lastechandlare för att få remmar med korrekt längd till 
din Lastecgräsklippare.

Säkerställ att styrrullens spännfjäder är korrekt installerad och i gott skick. Om fjädern av någon 
anledning blir lös, avskiljs eller utmattad så kommer styrrullen ej att spänna remmen ordentligt.

Rengör varje klippaggregat helt och hållet (inklusive under vipparmskåporna) från allt överblivet 
smörjfett, olja, bränsle, gräs eller skräp innan manövrering av din Lastecgräsklippare. Detta hjälper till 
att undvika skador på utrustningen, risk för eldsvåda och projektilfaror.

Se till att återmontera alla kåpor och hårdvara.

Första installation
Klippaggregatsremmar 3

Varning
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3.14  Viktöverföringsfjädrar

Det är viktigt att viktöverföringssystemet fungerar 
korrekt. Viktöverföringsfjädrarna hjälper till att 
göra klippaggregatet lättare genom att överföra 
övervikt till drivenheten. Elimineringen av övervikt 
medger	mer	rörligt	flytande	av	klippaggregatet	vilket	
resulterar i en högre klippkvalitet och sänker risken 
för turfskador.

Viktöverföringsfjädrarna är placerade under förarens 
sätesplatta och löper från monteringsbulten på den 
vänstra framdelen av ramen till ankaret placerat 
på vipparmen. Vipparmen sträcker sig till den yttre 
vänstra och högra delen av ramen.

Kontrollera för att vara säker på att alla 
viktöverföringsfjädrar är korrekt monterade och 
säkrade, både till monteringsbulten fram och bak.

Korrekt handhavande av viktöverföringssystemet låter dig lyfta klippaggregatet via handtaget med 
mycket liten ansträngning.

3 Första installation
ViktöverföringsfjädrarInitial Set-Up

Weight Transfer Springs3

3-14 Lastec//070210 Initial Set-Up

3.14 Weight Transfer Springs

It is important that the weight transfer
system is operating properly. The weight
transfer springs help to lighten the
mower deck by transferring excess
weight to the drive unit. The elimination
of excess weight allows more agile float-
ing of the mower deck, resulting in a
higher quality cut and a lower incidence
of turf damage.

The weight transfer springs are located
under the operator seat pan, running
from the mounting bolt on the left front of
the frame to the anchor located on the
pivot arm. The pivot arm extends to the
outer left and right of the frame.

Check to be sure that all weight transfer springs are properly mounted and secure, both
to the mounting bolt in front and back. 

Proper operation of the weight transfer system will allow you to lift the mowing deck by
the handle with little effort.
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3.15  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!

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

Lastecgräsklipparen 3373ADC använder sig av tre (3) individuella 63,5 cm höglyftsknivar.

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. 
Det	rekommenderade	åtdragningsmomentet	för	knivbultarna	är	102	Nm.	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 Lastecgräsklipparen.

Lastec erbjuder även låglyftsknivar och mulchingknivar för vissa gräsklipparapplikationer. Kontakta 
din	Lastecdistributör	för	mer	information	om	vilka	ytterligare	knivar	som	finns	tillgängliga.

Första installation
Knivar 3

Fara
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3.16  Förarsäte

Kontrollera att förarens sätesplatta är ordentligt fastlåst och att förarsätet är säkrat. Säkerställ att 
säkerhetsbältet är säkrat och fungerande.

Justera sätet framåt eller bakåt så att föraren enkelt kan nå kontrollpanelen, styrarmarna och pedalen 
för höjdjustering av klippaggregatet.

3.17  Styrarmar

Kontrollera att båda styrarmarna är korrekt sammankopplade, fria från skräp 
och kan manövreras fritt. Sväng armarna mot förarsätet och frigör dem från 
neutrallåsläget. Tryck armarna långsamt hela vägen framåt och sedan hela 
vägen bakåt. De skall röra sig smidigt och lätt, utan att fastna, hindras eller 
ha ojämn spänning. De skall också långsamt återvända till neutralläge, vilket 
är rakt upp och ned och centrerat med neutrallägeslåset (skåra i ramen).

Se till att återföra och låsa båda styrarmarna i neutralläge.

Styrarmarna kan justeras för förarkomfort genom att ompositionera 
styrarmarna på kontrollmontaget.

3 Första installation
Styrarmar Initial Set-Up

Operator Seat3

3-16 Lastec//070210 Initial Set-Up

3.16 Operator Seat

Check that the operator seat pan is properly latched and operator seat is secure. Be sure
the seatbelt is secure and operable.

Adjust the seat forward or back so that the operator can easily reach the control panel,
steering control arms, and mower deck height adjustment pedal.

3.17 Steering Control Arms.

Check that both steering control arms are properly linked,
free of debris, and operating freely. Swing the arms toward
the operator seat, removing them from the neutral lock
position. Slowly push both arms all the way forward, then all
the way back. They should both move smoothly and easily,
with no sticking, obstruction, or uneven tension. They
should also slowly return back to neutral position, which is
straight up and down and centered with the neutral position
lock (notch in the frame)

Be sure to return and lock both control arms into neutral
position.

The control arms can be adjusted for operator comfort by
repositioning the control arms on the control assembly.
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3.18  Klippaggregatshöjd

FÖRSIKTIGHET!
•	 Försök ALDRIG att ändra klippaggregatshöjden med motorn är igång!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din Lastecgräsklippare har ett höjdintervall på 
klippaggregaten mellan 4 cm till 12 cm, med en stegring 
på 6,3 mm. Om du önskar ändra klippaggregatshöjden, 
gör så innan du försöker manövrera din 
Lastecgräsklippare.

Klippaggregatets höjdjusteringsarm har en spak för 
att justera aggregathöjden. Denna spak passar in 
luckor som delats in med 6,3 mm mellanrum och har 
markeringar på 5, 7,5 och 10 cm aggregathöjd för snabb 
identifikation.

För att justera aggregathöjden, drag regleringsspaken 
för	aggregathöjd	ut	från	höjdkonsolen	och	förflytta	den	till	
önskad höjd. Återplacera spaken i konsolen. Detta ställer 
in hela klippaggregatet till önskad höjd.

Första installation
Klippaggregatshöjd 3

Försiktighet

Initial Set-Up
Mower Deck Height

Initial Set-Up Lastec//070210 3-17

3
3.18  Mower Deck Height

CAUTION!
NEVER attempt to change the cutting deck height while the engine is running!

Your Lastec Mower has a mower deck height range of 1-1/2" to 5", in 1/4" increments. If
you wish to change the deck height, do so before attempting to operate your Lastec
Mower.    

The mower deck height adjustment arm
has a lever for adjusting the deck height.
The lever fits into spaces marked off in 1/4”
spaces, and are marked at the 2", 3", and
4" deck height positions for quick identifica-
tion.

To adjust the deck height, pull the deck
height control lever out from the height
bracket and move it to the desired height.
Replace the lever into the bracket. This
sets the entire cutting deck to the desired
height.

Caution
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3.19  Kalibrering av klippaggregatshöjd

VARNING!
•	 Gör ALDRIG några justeringar på klippaggregatshöjden då motorn är igång.

•	 Se ALLTID till att lägga i parkeringsbromsen innan några justeringar utförs på din 
Lastecgräsklippare.

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

Då du får din Lastecgräsklippare kan du behöva kalibrera klippaggregatshöjden.
Följ dessa förfaranden för att kalibrera:

1. Parkera din Lastecgräsklippare på en platt, vågrät yta. Se till 
att stänga av motorn och lägga in parkeringsbromsen innan 
några justeringar utförs på din Lastecgräsklippare.

2. Säkerställ att båda de bakre drivdäcken har ett korrekt 
lufttryck på 1.3 kg och framhjulen ett tryck på 0.8 kg.

3. Se till att alla hjulen pekar framåt i färdriktningen.

4. Ställ in höjdjusteringsarmen på klippaggregatet till 
7,5 cm. Flaggorna på lyftarmarna bör ge en visuell 
ledtråd huruvida aggregatet behöver stora eller 
små	justeringar.	De	yttre	flaggorna	bör	vara	ungefär	
parallella med aggregatet medan de inre bör vara 
ungefär vinkelräta.

5. Börja med centrumaggregatet, mät 
fronten på klippaggregatet från botten 
av plattan till golvet som sträcker sig 
klippaggregatets främre och bakre delar, 
vid punkter nära gångjärnssprintarna. En 
7,5 cm kloss kan användas. Måtten skall 
vara vågräta, inom +/- 3,2 mm. Egentlig 
klipphöjd skall mätas från knivarna (se till 
att knivarna ej är böjda av skador innan 
mätning sker!).

3 Första installation
Kalibrering av klippaggregatshöjd

Varning

Initial Set-Up
Mower Deck Height Calibration

Initial Set-Up Lastec//070210 3-18

3
3.19 Mower Deck Height Calibration

WARNING!
NEVER make any adjustments to the deck height while the engine is running!

ALWAYS be sure to set the parking brake before making any adjustments to the
Lastec Mower!

When you receive your Lastec mower, you will need to calibrate the mower deck height.
Follow these procedures to calibrate:

1. Park your Lastec Mower on a flat, level surface. Be
sure to turn off the engine and set the parking brake
before making any adjustments to your Lastec
Mower.

2. Be sure both rear drive tires are properly inflated to
18 PSI and the front tires are inflated to 12 PSI. 

3. Be sure all wheels are pointing forward in
the direction of travel.

4. Set the deck height adjustment arm to 3”.
The flags on the lift arms should give a
visual cue as to whether the deck needs
major or minor adjustments. The outer
flags should be approximately parallel to
the deck, while the inner ones should be
approximately perpendicular.

5.  Starting with the center deck,
measure the front of the deck from
the bottom of the pan to the floor
across the front and rear of the
deck, at points near the hinge
pins. A 3” block may be used. The
measurements should be level,
within +/-1/8”. Actual cutting height
should be measured from the
blades (ensure the blades are not
bent from damage when taking
measurements!).

Warning

Initial Set-Up
Mower Deck Height Calibration
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3.19 Mower Deck Height Calibration

WARNING!
NEVER make any adjustments to the deck height while the engine is running!

ALWAYS be sure to set the parking brake before making any adjustments to the
Lastec Mower!

When you receive your Lastec mower, you will need to calibrate the mower deck height.
Follow these procedures to calibrate:

1. Park your Lastec Mower on a flat, level surface. Be
sure to turn off the engine and set the parking brake
before making any adjustments to your Lastec
Mower.

2. Be sure both rear drive tires are properly inflated to
18 PSI and the front tires are inflated to 12 PSI. 

3. Be sure all wheels are pointing forward in
the direction of travel.

4. Set the deck height adjustment arm to 3”.
The flags on the lift arms should give a
visual cue as to whether the deck needs
major or minor adjustments. The outer
flags should be approximately parallel to
the deck, while the inner ones should be
approximately perpendicular.

5.  Starting with the center deck,
measure the front of the deck from
the bottom of the pan to the floor
across the front and rear of the
deck, at points near the hinge
pins. A 3” block may be used. The
measurements should be level,
within +/-1/8”. Actual cutting height
should be measured from the
blades (ensure the blades are not
bent from damage when taking
measurements!).

Warning

Initial Set-Up
Mower Deck Height Calibration
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3.19 Mower Deck Height Calibration

WARNING!
NEVER make any adjustments to the deck height while the engine is running!

ALWAYS be sure to set the parking brake before making any adjustments to the
Lastec Mower!

When you receive your Lastec mower, you will need to calibrate the mower deck height.
Follow these procedures to calibrate:

1. Park your Lastec Mower on a flat, level surface. Be
sure to turn off the engine and set the parking brake
before making any adjustments to your Lastec
Mower.

2. Be sure both rear drive tires are properly inflated to
18 PSI and the front tires are inflated to 12 PSI. 

3. Be sure all wheels are pointing forward in
the direction of travel.

4. Set the deck height adjustment arm to 3”.
The flags on the lift arms should give a
visual cue as to whether the deck needs
major or minor adjustments. The outer
flags should be approximately parallel to
the deck, while the inner ones should be
approximately perpendicular.

5.  Starting with the center deck,
measure the front of the deck from
the bottom of the pan to the floor
across the front and rear of the
deck, at points near the hinge
pins. A 3” block may be used. The
measurements should be level,
within +/-1/8”. Actual cutting height
should be measured from the
blades (ensure the blades are not
bent from damage when taking
measurements!).

Warning

Mät här för vågrät 
nivåjustering
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6. Om justeringar behövs på centrumaggregatet, använd låsmuttern 
på centrumstagsträckaren på aggregatets lyftanordning för att få nivå 
bakifrån och framåt. Toleransen för framifrån-och-bakåt är + 3,2 mm 
i bakänden – bakänden skall aldrig vara lägre än framkanten. Se 
till att återdra låsmuttern på stagsträckaren efter att ha nivåjusterat 
aggregatet. 
 
ANMÄRKNING: På 185 cm aggregatet så är även den bakre 
aggregatupphängningen justerbar. Upphängningarna skall ha 
samma spänning på båda sidor innan huvudstagsträckaren justeras. 
Justera lyftöglan tills spänningen är jämn på båda upphängningarna, 
dra sedan åt låsmuttern 
 
 

7. När centrumaggregatet är i nivå, kontrollera nivån på varje sidoaggregat.

8. Kontrollera upphängningsstaven för att 
säkerställa att uretanbussningarna sitter åt ordentligt men 
inte överdrivet hårt. Använd ej dessa upphängningar i 
justeringssyfte.

9. Höj eller sänk aggregatet med hjälp av den 
lilla stagsträckaren. Se till att dra åt låsmuttrarna på 
stagsträckarna efter att ha nivåjusterat aggregatet. 
 
 

10. Enbart enheter med serienummer före 34660609: Ställ in antiscalphjulen med hjälp av 
stagsträckaren till din ”typiska” klipphöjd, + 6,3 till 12,5 mm. Fabriksinställningen är cirka 25 mm 
och bör omjusteras för att möta dina behov. Låt ej antiscalprullen vara ständigt på marken då det 
leder till för tidigt slitage. Se till att dra åt låsmuttrarna på stagsträckaren efter att ha ställt in hjulet.

Första installation
Kalibrering av klippaggregatshöjd 3Initial Set-Up

Mower Deck Height Calibration

Initial Set-Up Lastec//070210 3-19

3
6.If adjustments are needed on the center deck,
use the center turnbuckle on the deck lift
assemblies to level the deck front-to-back. Tol-
erances for front-to-back is positive 1/8 inch in
the rear -- the rear should never be lower than
the front edge. Be sure to retighten the jam nuts
on the turnbuckle after leveling the deck. 

NOTE: On the 73in deck, the rear deck hangers
are also adjustable. Hangers should have the
same tension on both sides before adjusting
the main turnbuckle. Adjust the eyebolt until the
tension is even on both hangers, then snug
down the jam nut.

7. When the center deck is level, check each side deck for levelness.

8.Inspect the hanger rod to make
sure the urethane bushings are
snug, but not overly tight. Do not
use these hangers for adjustment
purposes.

9.Raise or lower the deck by means
of the small turnbuckle. Be sure to
retighten the jam nuts on the turn-
buckles after leveling the deck

10. Units with serial number prior to 34660609 only: Set the anti-scalp wheels with the
turnbuckle at your “typical” cutting height, + 1/4 to 1/2 inch. The factory setting is approxi-
mately 1 inch, and should be readjusted to meet your needs. Do not allow the anti-scalp
roller to be on the ground constantly or it will result in premature wear. Be sure to
retighten the jam nuts on the turnbuckle after setting the wheel.

Initial Set-Up
Mower Deck Height Calibration
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3
6.If adjustments are needed on the center deck,
use the center turnbuckle on the deck lift
assemblies to level the deck front-to-back. Tol-
erances for front-to-back is positive 1/8 inch in
the rear -- the rear should never be lower than
the front edge. Be sure to retighten the jam nuts
on the turnbuckle after leveling the deck. 

NOTE: On the 73in deck, the rear deck hangers
are also adjustable. Hangers should have the
same tension on both sides before adjusting
the main turnbuckle. Adjust the eyebolt until the
tension is even on both hangers, then snug
down the jam nut.

7. When the center deck is level, check each side deck for levelness.

8.Inspect the hanger rod to make
sure the urethane bushings are
snug, but not overly tight. Do not
use these hangers for adjustment
purposes.

9.Raise or lower the deck by means
of the small turnbuckle. Be sure to
retighten the jam nuts on the turn-
buckles after leveling the deck

10. Units with serial number prior to 34660609 only: Set the anti-scalp wheels with the
turnbuckle at your “typical” cutting height, + 1/4 to 1/2 inch. The factory setting is approxi-
mately 1 inch, and should be readjusted to meet your needs. Do not allow the anti-scalp
roller to be on the ground constantly or it will result in premature wear. Be sure to
retighten the jam nuts on the turnbuckle after setting the wheel.

Mät här för vågrät 
nivåjustering
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Mower Deck Height Calibration

Initial Set-Up Lastec//070210 3-19

3
6.If adjustments are needed on the center deck,
use the center turnbuckle on the deck lift
assemblies to level the deck front-to-back. Tol-
erances for front-to-back is positive 1/8 inch in
the rear -- the rear should never be lower than
the front edge. Be sure to retighten the jam nuts
on the turnbuckle after leveling the deck. 

NOTE: On the 73in deck, the rear deck hangers
are also adjustable. Hangers should have the
same tension on both sides before adjusting
the main turnbuckle. Adjust the eyebolt until the
tension is even on both hangers, then snug
down the jam nut.

7. When the center deck is level, check each side deck for levelness.

8.Inspect the hanger rod to make
sure the urethane bushings are
snug, but not overly tight. Do not
use these hangers for adjustment
purposes.

9.Raise or lower the deck by means
of the small turnbuckle. Be sure to
retighten the jam nuts on the turn-
buckles after leveling the deck

10. Units with serial number prior to 34660609 only: Set the anti-scalp wheels with the
turnbuckle at your “typical” cutting height, + 1/4 to 1/2 inch. The factory setting is approxi-
mately 1 inch, and should be readjusted to meet your needs. Do not allow the anti-scalp
roller to be on the ground constantly or it will result in premature wear. Be sure to
retighten the jam nuts on the turnbuckle after setting the wheel.
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3.20  Däck och hjul

Kontrollera däcktrycket i de bakre drivhjulen. Upprätthåll ett däcktryck på 1,3 kg eller det som behövs 
för att upprätthålla vågrät klippning.

Kontrollera däcktrycket i framhjulen. Upprätthåll ett däcktryck på 0,8 kg eller det som behövs för att 
upprätthålla vågrät klippning.

Verifiera	korrekt	funktion	hos	alla	klippaggregat.	Hjulen	skall	rotera	fritt	utan	omåttliga	sidorörelser	och	
vara fria från skräp. Rengör, justera, byt ut och smörj enligt behov.

Kontrollera att varje hjul svänger fritt i axelns pivotkrage och att lagren är i gott skick. Om något hjul ej 
svänger fritt, rengör och smörj axelns kragmontage. Byt ut lagren om nödvändigt.

3.21  Allmän kontroll

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

Verifiera	att	alla	kåpor	och	säkerhetsanordningar	är	ordentligt	installerade	och	säkrade.

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

Kontrollera hela Lastecgräsklipparen efter lösa eller intrasslade delar, skräp, hinder, bortglömda 
verktyg eller några andra möjliga säkerhets-, utrustnings- eller projektilfaror.

3.22  Motor

Medan motorn är igång, kontrollera avgaserna. Vid normal drift så skall avgaserna vara färglösa. Om 
motorn går kontinuerligt med mörka avgaser, stoppa motorn och åtgärda felet innan du manövrerar 
din Lastecgräsklippare.

Lyssna efter ovanliga motorljud. Om motorn plötsligt saktar ned eller accelererar, utstöter onormala 
ljud, går ojämnt eller uppvisar andra ovanliga särdrag, stoppa motorn och åtgärda problemet innan du 
manövrerar din Lastecgräsklippare.

3.23  Timräknare

Timräknaren är placerad på kontrollpanelen. Denna mätare registrerar totala antalet timmar på 
motorn och kan ej ställas om. Du kanske vill skriva ned timräknarens ställning innan du manövrerar 
din Lastecgräsklippare för att hålla reda på underhållsscheman, arbetstider, räkningar eller andra 
protokoll.

3.24  Checklistor för underhåll

Utför passande checklistor för underhåll i tid (Se avsnitt 5).

3 Första installation
Däck och hjul
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3.25  Checklista för kontroll av utrustning innan drift

Utför följande kontroll av utrustningen innan varje körning av Lastecgräsklipparen:

□	Verifiera	att	parkeringsbromsen	är	ilagd.
□	Kontrollera bränslenivån
□	Verifiera	att	avstängningsventilen	för	bränsle	(bakom	och	till	höger	om	föraren)	är	i	vänster	eller	höger	
läge.
□	Kontrollera oljans nivå och skick.
□	Kontrollera	luftrenaren	och	filterelement	efter	föroreningar	eller	skräp.
□	Borsta och rengör kylarskärmen.
□	Kontrollera	kylvätskans	nivå	och	skick	i	överflödningstanken.
□	Kontrollera	hydraulvätskans	nivå	och	skick.	Fyll	på	om	lågt	–	överfyll	ej.	Byt	olja	och	filter	om	nödvändigt.
□	Kontrollera hela hydraulsystemet efter läckage.
□	Justera hydrostatpumparna vid behov.
□	Kontrollera att både hydrostatpumpremmarna och spännfjädrarna är korrekt installerade, spända och i 
gott skick.
□	Kontrollera att klippaggregatens drivremmar och styrrullarnas spännfjädrar är korrekt installerade, 
spända och att det är i gott skick.
□	Rengör varje klippaggregat från smörjfett, olja, bränsle gräs och skräp.
□	Kontrollera att alla knivar är korrekt installerade, orienterade, åtdragna, skarpa och i överlag gott skick.
□	Se till att säkerhetsbältet är säkert och fungerande.
□	Justera förarsätet för god förarposition.
□	Kontrollera att båda styrarmarna är korrekt sammankopplade, fria från skräp och kan manövreras fritt.
□	Ställ in klippaggregaten till önskad höjd.
□	Kalibrera klippaggregatens höjdjusteringsstavar om nödvändigt.
□	Kontrollera däcktrycket i de bakre drivhjulen.
□	Verifiera	funktionen	hos	alla	hjul.
□	Verifiera	att	alla	varningsdekaler	är	på	plats,	synliga	och	läsbara.
□	Verifiera	att	alla	kåpor	och	säkerhetsanordningar	är	ordentligt	monterade	och	säkrade.
□	Kontrollera att utkastarröret är fritt från skräp, ordentligt monterade och i gott skick.
□	Kontrollera hela Lastecgräsklipparen efter lösa eller intrasslade delar, skräp, hinder eller bortglömda 
verktyg.
□	Verifiera	att	batteriet	är	tillräckligt	laddat	för	att	kunna	starta	motorn.
□	Kontrollera motorn efter onormala avgaser eller ljud.
□	Säkerställ att förarens sätesplatta och motorhuven är ordentligt stängda, låsta och säkrade.
□	Skriv ned timräknarens mätarställning om så önskas.

3 Första installation
Checklistor för underhåll
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4

AVSNITT 4 MANÖVERFÖRFARANDEN
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4.1  Starta motorn 

FARA!
•	 Kör ALDRIG någon motor under längre tid inomhus! Avgaser innehåller kolmonoxid, en ett 

doftlöst och dödligt gift.

•	 Manövrera ALDRIG Lastecgräsklipparen med barn i närheten!

•	 Manövrera alltid Lastecgräsklipparen med ROPS (säkerhetsram) fullt monterad. ROPS skall 
bara fällas för frakt- och förvaringssyften.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VARNING!
•	 Försök ALDRIG att manövrera Lastecgräsklipparen innan du har läst och förstått denna 

bruksanvisning i dess helhet!

•	 Tillåt ALDRIG någon att manövrera Lastecgräsklipparen utan ordentlig utbildning och utan att 
först ha läst och förstått denna bruksanvisning i dess helhet!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!
•	 Utför alltid kontroll av utrustning innan drift före du försöker att manövrera Lastecgräsklipparen.

•	 Utför ALLTID passande underhållsschema innan du försöker att manövrera 
Lastecgräsklipparen.

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

Efter att du har:

•	 läst och förstått denna bruksanvisning i dess helhet,

•	 överblickat alla säkerhetsbestämmelser,

•	 slutfört checklista för kontroll innan drift,

•	 och utfört passande underhållschema,

då är du redo att börja manövrera Lastecgräsklipparen.

Från förarsätet, se till att alla extraomkopplare (knivar, strömuttag, etc.) på kontrollpanelen är i OFF-
läge och att handreglagespakarna är låsta i NEUTRAL-läge. Parkeringsbromsen måste vara ilagd.

4 Manöverförfaranden
Starta motorn

Fara

Varning

Försiktighet
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ANMÄRKNING: Motorn startar ej om styrarmarna ej är i neutralläge och parkeringsbromsen är ilagd.

Motorn startar utan en förare i förarsätet.

Som med alla andra dieselmotorer så måste du först förvärma glödpluggarna under kalla förhållanden 
innan du försöker starta motorn. För att göra detta:

1. Vrid tändningsnyckeln motsols till GLOW-läget under 9 sekunder. Efter 9 sekunder så bör 
tillräcklig förvärme ha uppnåtts.

2. Vrid nyckeln medsols till START-läget och låt startmotorn gå maximalt 10 sekunder.
ANMÄRKNING: Att låta startmotorn gå mer än 20 sekunder orsakar elektriskt fel!

3. Om motorn ej startar inom 10 sekunder, avbryt startförsöket genom att vrida nyckeln motsols till 
OFF-läget.	Vänta	60	sekunder.	Upprepa	steg	1	till	3.	Om,	efter	flera	försök,	motorn	fortfarande	ej	
startar, avbryt startprocessen till dess att orsaken till felet kan bestämmas.

4. När motorn startar, justera gasreglaget (placerat till höger om förarsätet, tillsammans med 
klippaggregatets höjdjusteringshandtag) framåt tills motorn går på stadig tomgång. Överkör ej 
motorn.

4.2 Stoppa motorn

Stoppa motorn genom att släppa på gasen till långsam tomgång och vrid sedan 
tändningsomkopplaren till OFF-läget. Vänta tills klipparens alla rörelser upphört. Lägg i 
parkeringsbromsen innan du kliver ned från Lastecgräsklipparen.

Manöverförfaranden
Stoppa motorn 4



Lastec 337352

Varning

Försiktighet

4.3  Rörelsekontroll

VARNING!
•	 Töm ALLTID hela området på personal innan Lastecgräsklipparen manövreras.

•	 Verifiera	ALLTID	att	alla	säkerhetsskydd	är	på	plats	och	säkrade	innan	Lastecgräsklipparen	
manövreras.

•	 Bär ALLTID säkerhetsbälte då Lastecgräsklipparen manövreras.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lastecgräsklipparen 3373ADC är utrustad med två hydrostatpumpar, en för varje bakre drivhjul. 
Dessa pumpar kontrolleras separat med hjälp av styrarmarna (placerade till vänster och höger om 
förarsätet).

Verifiera	att	alla	säkerhetsskydd	är	på	plats	och	säkrade	innan	Lastecgräsklipparen	manövreras.	
Bär alltid säkerhetsbältet då Lastecgräsklipparen manövreras. Töm hela området på personal innan 
Lastecgräsklipparen manövreras.

Starta motorn i enlighet med avsnitt 4.1 i denna bruksanvisning.

Genom att trycka en styrarm framåt så aktiveras hydrostatpumpen på motsvarande sida och 
drivhjulen körs i denna riktning. (dvs. genom att trycka höger styrarm framåt så aktiveras höger 
drivhjul i framåtgående riktning. Genom att dra höger styrarm bakåt så aktiveras höger drivhjul i 
bakåtgående riktning.)

Styrarmarna reglerar också Lastecgräsklipparens körhastighet. Ju längre från neutralläget armen 
trycks eller dras, desto snabbare roterar det motsvarande drivhjulet. Använd alltid styrarmarna för att 
reglera körhastigheten – EJ gasreglaget.

FÖRSIKTIGHET!
•	 Förlust av kontroll kan inträffa vid inbromsning i ett nödläge (genom att trycka styrarmarna från 

fullt framåtgående läge till fullt bakåtgående eller vice versa). Utbildning krävs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Släpp	på	parkeringsbromsen.	Verifiera	att	parkeringsbromsen	är	frilagd	innan	körningsförsök	görs	
med Lastecgräsklipparen.

4 Manöverförfaranden
Rörelsekontroll
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För	att	kunna	manövrera	Lastecgräsklipparen	så	måste	du	först	flytta	båda	styrarmarna	från	
neutrallåsläget. Greppa helt enkelt tag i båda styrarmarna med händerna och dra dem båda 
mot mitten av enheten tills de är frilagda från neutrallåset. Du är nu redo att börja manövrera 
Lastecgräsklipparen. Nedan följer de korrekta förfarandena för styrning.

•	 För att köra framåt: Tryck båda styrarmarna jämnt framåt. Ju längre de trycks, desto snabbare kör 
Lastecgräsklipparen.

•	 För att backa: Dra båda styrarmarna jämnt bakåt. Ju längre de dras, desto snabbare kör 
Lastecgräsklipparen.

•	 För att svänga åt höger: Tryck vänster styrarm sakta framåt, och håll höger styrarm i neutralläge.

•	 För att svänga åt vänster: Tryck höger styrarm sakta framåt, och håll vänster styrarm i neutralläge.

•	 För att uppnå noll svängradie (ZTR) åt höger: Tryck vänster styrarm sakta framåt medan du 
samtidigt drar höger styrarm sakta bakåt.

•	 För att uppnå noll svängradie (ZTR) åt vänster: Tryck höger styrarm sakta framåt medan du sakta 
drar vänster styrarm sakta bakåt.

•	 För att stanna: Återför båda styrarmarna till neutralläget.

•	 För att ändra färdriktning: Återför båda styrarmarna till neutralläget och låt Lastecgräsklipparen 
sakta in och stanna. För sedan styrarmarna till lämpligt läge för att köra i den önskade riktningen.

ANMÄRKNING: 

När styrarmarna släpps så återgår det automatiskt (sakta) till neutralläget  
och all rörelse hos Lastecgräsklipparen upphör.

Manöverförfaranden
Rörelsehastighet 4
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4.4  Körhastighet

Lastecgräsklipparen 3373ADC är utformad för att klippa snyggt och effektivt vid relativt höga 
körhastigheter. Sänkt körhastighet är nödvändig vid klippning av extrema konturer, när gräset är 
omåttligt högt, vått eller tjockt eller vid körning och upp och ned för stora eller branta kullar. Maximal 
körhastighet är endast ämnad för transport till och från arbetsområdet och skall ej användas vid 
klippning.

Försök att ändra riktning vid höga hastigheter, vare sig det gäller klippning eller transport, kan orsaka 
skador på turfen, speciellt under våta förhållanden. Ändring av körriktning skall göras genom att sakta 
ned nästintill stopp eller stanna helt (återföring av styrarmarna till neutralläge), och långsamt ändra 
styrarmarnas läge för att börja färdas i den önskade riktningen. Detta förhindrar såväl skador på 
turfen som förlänger utrustningen samt främjar ett säkert framförande av Lastecgräsklipparen.

4 Manöverförfaranden
Körhastighet
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4.5  Manövrering av klippaggregat

FARA!
•	 Töm ALLTID området på personal innan knivarna slås på!

•	 Verifiera	ALLTID	att	alla	säkerhetsskydd	är	på	plats	innan	Lastecgräsklipparen	manövreras!

•	 Sikta/rikta/etc. ALDRIG utkastarröret i riktning mot åskådare, fordon eller byggnader!

•	 Håll ALLTID väl undan från knivarna vid drift!

•	 Manövrera ALDRIG Lastecgräsklipparen med barn närvarande!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lastecgräsklipparen 3373ADC är utrustad med ett 183 cm brett klippaggregaet, vilket är uppdelat 
på tre oberoende ledade 61 cm klippaggregat. Alla aggregat är remdrivna – drivremmen (placerad 
under förarens sätesplatta) driver huvudaggregatet, och tre aggregatremmar (som löper mellan 
aggregaten) driver varje aggregat. De individuella aggregaten pivoterar på knivnivå och systemet med 
remspänning på spännrulle tar upp överskridande remlängd eller släpper på ytterligare remlängd vid 
behov när aggregaten ledas upp och ned. Detta möjliggör för Lastecgräklipparen att följa markens 
konturer med precision.

Läs avsnittet om Första Installation och Kalibrering av klippaggregatshöjd i denna bruksanvisning för 
instruktioner gällande inställning av önskad höjd på klippaggregaten.

För att kunna aktivera knivarna så måste systemet som känner av förarens närvaro (placerat inuti 
förarsätet) vara aktiverat. 

Tryck, från förarsätet, knivomkopplaren (placerad på toppen av kontrollboxen) till START-läget.

Manöverförfaranden
Manövrering av klippaggregat 4

Fara
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ANMÄRKNING: 

Lämnande av förarsätet då knivarna är aktiverade leder till att  
knivarna automatiskts kopplas ur och att motorn stannar.

4.6  Justering av mulremskiva

Mulremskivan är placerad under motorn. Drivremmen löper 
genom remskivan till huvudaggregatets drivskiva. Under 
normala manöverförhållanden så skall remskivan ej ändras 
från det fabriksinställda läget.

Men, för att hjälpa spännrullen att hålla rätt spänning på 
drivremmen (54-68 Nm på Cricketmätaren [artikelnummer 
028498]) som möjligtvis har sträckts, så kan mulremskivan 
justeras. Avlägsna enkelt centrumbulten och placera 
remskivan på den nivå som bästa passar rätt remspänning.

4 Manöverförfaranden
Justering av mulremskiva

Operating Procedures
Mule Pulley Adjustment4

4-8 Lastec//070210 Operating Procedures

NOTE:

Leaving the operator seat at any time while the blades are

 engaged will cause the blades to automatically disengage and the engine to stop. 

4.6 Mule Pulley Adjustment

The mule pulley is located under the
engine. The drive belt passes through
the pulley to the main deck drive pulley.
Under normal operating situations, the
pulley should not be changed from the
factory set position. 

However, in order to help the idler pulley
keep proper tension on a drive belt
(40-50 ft-lbs on the Cricket gauge [part
number 028498]) that has possibly
stretched, the mule pulley may be
adjusted. Simply remove the center bolt
and place the pulley at the level most
appropriate to maintain the proper belt

tension.

Belt Routing 049930
Remmens löpning

Operating Procedures
Mule Pulley Adjustment4

4-8 Lastec//070210 Operating Procedures
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Leaving the operator seat at any time while the blades are

 engaged will cause the blades to automatically disengage and the engine to stop. 

4.6 Mule Pulley Adjustment

The mule pulley is located under the
engine. The drive belt passes through
the pulley to the main deck drive pulley.
Under normal operating situations, the
pulley should not be changed from the
factory set position. 

However, in order to help the idler pulley
keep proper tension on a drive belt
(40-50 ft-lbs on the Cricket gauge [part
number 028498]) that has possibly
stretched, the mule pulley may be
adjusted. Simply remove the center bolt
and place the pulley at the level most
appropriate to maintain the proper belt

tension.

Belt Routing 049930
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5

AVSNITT 5 UNDERHÅLL
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5.1  Underhåll

FARA!
•	 Låt ALDRIG barn manövrera Lastecgräsklipparen!

•	 Låt ALDRIG barn vara på eller i närheten av Lastecgräsklipparen!

•	 Manövrera ALDRIG Lastecgräsklipparen då barn är närvarande!

•	 Utför ALDRIG underhåll på Lastecgräsklipparen då barn är närvarande!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÖRSIKTIGHET!
•	 Ordentligt underhåll av Lastecgräsklipparen är viktigt!

•	 Utför ALLTID lämpligt underhåll enligt checklista vid korrekt tidsintervall.

•	 Underlåtenhet att utföra lämpliga underhållschecklistor vid rätt tidsintervaller orsakar skador på 
Lastecgräsklipparen, osäkra manöverförhållanden, undermålig prestanda och häver garantin!

•	 Garantiärenden är beroende av korrekt underhåll!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förutom att utföra Checklista för kontroll av utrustning innan drift (avsnitt 3) varje gång du manövrerar 
Lastecgräsklipparen så skall du utföra följande underhållscheklistor enligt angivna tidsintervallet. (Se 
även Underhållsschema i avsnitt 5 Yanmar.)

5 Underhåll
Körhastighet

Fara

Försiktighet
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5.2  Var 8:e drifttimme eller dagligen

•	 Gå igenom checklistan för kontroll av utrustning innan drift.

•	 Smörj alla smörjnipplar.

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

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

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

•	 Verifiera	korrekt	montering,	funktion	och	flöde	hos	gräsutkastet.

•	 Kontrollera hela Lastecgräsklipparen 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.

•	 Beroende på aktuella klippförhållanden, borsta och rengör kylarna och motorgrillarna periodiskt 
under	dagen	för	att	säkerställa	korrekt	flöde	av	kylluft.

5.3  Första 25 drifttimmarna

•	 Byt	hydraulolja	och	filter.

5.4  Första 50 drifttimmarna

•	 Byt	motorolja	och	filter.	1

1. Se Bruksanvisning för Yanmar Motor som medföljer denna bruksanvisning

Underhåll
Var 8:e drifttimme eller dagligen 5
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5.5  Var 50:e drifttimme
•	 Smörj alla knivspindlars lagerhus. Fyll på tills smörjmedel sipprar ur dräneringshålet på 

lagerhuset.

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

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

5.6  Var 100:e drifttimme
•	 Kontrollera motorns bränsleslangar och klämmor. Byt ut vid behov. 1

•	 Kontrollera	luftrenare	och	filterelement.	Byt	ut	vid	behov.	1

•	 Kontrollera	motorfläkt	och	generatorrem.	Byt	ut	vid	behov.

5.7  Var 200:e drifttimme

•	 Byt	ut	motorolja	och	filter.	1

5.8  Var 400:e drifttimme
•	 Byt	ut	alla	filterpatroner.	1

•	 Byt	hydraulolja	och	filter.

1. Se Bruksanvisning för Yanmnar Motor som medföljer denna bruksanvisning

5 Underhåll
Var 50:e drifttimme
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5.9  Var 500:e drifttimme
•	 Kontrollera och återpacka alla hjullager.

•	 Spola ur bränsletankarna. 1

•	 Spola ur kylaren. 1

•	 Byt	ut	motorfläktremmen	och	generatorremmen.	1

•	 Kontrollera motorns ventilspel. 1

•	 Kontrollera åtdragningen hos motorhuvudets monteringsbult (vid kontroll av ventilspel). 1

5.10  Årligen
•	 Byt	ut	luftrenarens	filterelement	om	nödvändigt.	1

•	 Byt	hydraulolja	och	filter.

•	 Rotera däcken.

5.11  Vartannat år
•	 Byt ut bränsleslangar och klämmor. 1

•	 Byt ut kylarslangar och klämmor. 1

•	 Byt ut batteriet.

1. Se Bruksanvisning för Yanmnar Motor som medföljer denna bruksanvisning

Underhåll
Var 500:e drifttimme 5
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5.12  Underhållsschema
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Fullgör checklistan för kontroll av utrustning innan drift X X X X X X X X X
Kontrollera	filterelement X X X X X X X X X
Smörj alla smörjnipplar X X X X X X X X X

Kontrollera spindlarnas fettätningar under varje klippaggregat X X X X X X X X X
Smörj alla leder & rörliga delar som ej är utrustade med 

smörjnipplar X X X X X X X X X

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

Verifiera	korrekt	installation,	funktion	och	flöde	hos	gräsutkastet X X X X X X X X X
Kontrollera hela Lastecgräsklipparen efter lösa eller intrasslade 

delar, skräp, hinder, bortglömda verktyg eller andra faror X X X X X X X X X

Byt	ut	hydraulolja	och	filter X X X
Byt	ut	motorolja	och	filter X X X X X

Kontrollera bränsleledningar och klämmor X X X X X X
Smörj alla knivspindlars lagerhus X X X X X X

Kontrollera alla bussningar X X X X X X
Kontrollera	generator-	och	fläktremmar X X X X X

Byt	ut	bränslefilterpatron X X X X
Kontrollera och återpacka hjullager X X X

Skölj ur skräp ur bränsletank X X X
Kontrollera motorns ventilspel X X X

Kontrollera åtdragningen på motorhuvudets monteringsbult (då 
ventilspelet kontrolleras) X X X

Rotera däcken X X
Byt	ut	luftrenarfilter X

Byt ut bränsleledningar och klämmor X
Byt ut kylarslangar och klämmor X

Byt ut batteriet X

5 Underhåll
Underhållsschema
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5.13  Specifikationer Lastec Gräsklippare, 3373
Klippaggregat

Klippdäck 72” Klippaggregatskonfiguration (3) 63 cm ledade klippaggregat
Klippbredd 190 cm
Knivar (3) 63 cm höglyftande (tillval) P701

(3) 63 cm låglyftande P849
(3) 63 cm Gator mulchingknivar (tillval) P848
(3) 63 cm låglyftande Ultra (tillval) 063266

Knivarnas spetshastighet 17,000 till 18,000 FPM
Klippaggregatets 
höjdintervall

4 – 12,5 cm

Bruttovikt 736 kg
Framhjulsmontage Hjulmontage 13” x 6.50 x 6 045986
Drivhjul Hjulmontage 24x12-12 Däck med 

offset-fälg
026439

Stödhjul Hjul/navmontage 9”x3.5” skumfyllda A150
Koppling Ogurakoppling, GT5-LT04D 270 Nm 047549
Huvuddrivrem Rem, B130 Custom 055445
Max hastighet framåt 16 km/h
Max hastighet bakåt 10 km/h
Ljudnivåer < 105 dBA
Drivrem klippaggregat Rem, 190 cm aggregatdrift 048272

Transmission Hydraulpump, Vänster Pumpmontage, BDP-16 Vänster 047532
Hydraulpump, Höger Pumpmontage, Höger Hydro 047531
Hydraulmotorer Vänster Motor, Vänster Hydro-Geardrift 046661
Hydraulmotorer Höger Motor, Höger Hydro-Geardrift 046659
Hydraulvätska 1 Lastec Hydro Oil 040642
Hydraulvätskefilter (2) 25 Mikron & GPM Full-Flow, 3/8” 

NPT
P620

Hydraulvätskekapacitet 4,73 liter
Drivrem hydraulpump Rem, AX-62 044925

Underhåll
Specifikationer Lastec Gräsklippare, 3373 5
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5 Underhåll
Specifikationer Lastec Gräsklippare, 3373

5.14  Specifikationer Lastec Gräsklippare, 3373
Klippaggregat

Motor Modell Kubota Vattenkuld Diesel 043743
Cylinderdiameter och 
slaglängd

78 x 78.4 mm

Total slagvolym 1.12L/68.58 cu. in
Effekt 33 HK
Hög/Låg 
tomgångshastighet

3000 V/MIN / 800 V/MIN

Kompressionsförhållande 21:1
Torrvikt 97,5 kg
Olja API Serviceklass SC eller SH, SAE 

10W-30
Oljekapacitet m/Filter Cirka 5,1 liter
Oljefilter Kubota 16271-32090 018050
Bränsle Diesel No.2-D (ASTM D975)
Bränslekapacitet 53 liter 
Bränslefilterelement Filter,	Bränslefilter	utbyte 028084
Luftfilter Element, Luftrenare primär 048520
Luftfilter Element, Luftrenare säkerhet 048519
Batteri Batteri 12V 524/26A 028004
Kylvätskekapacitet 4,0 liter
Fläktrem Kubota 16282-97010 028514

 1 Lastec hydraulvätska motsvarar Mobil One Synthetic 15W-50
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5.15 Hydraulsystemsdiagram

Underhåll
Hydraulsystemsdiagram 5

Maintenance
Hydraulic System Diagram5

5-9 Lastec//070210 Maintenance

5.15 Hydraulic System Diagram
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5.16  Kopplingsschema

5 Underhåll
Kopplingsschema

Maintenance
Wiring Schematic
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5
5.16 Wiring Schematic
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5.17  Smörjpunkter och klippaggregatremmens löpning

Se Figur 5-1. Drivenhetens smörjpunkter visas nedan. Smörj var 8:e drifttimme.

Underhåll
Smörjpunkter och klippaggregatremmens löpning 5Maintenance

Lubrication Points and Deck Belt Routing5

5-11 Lastec//070210 Maintenance

5.17 Lubrication Points and Deck Belt Routing

See Figure 5-1. The drive unit lubrications points are shown below. Lubricate every 8
hours of operation.

See Figure 5-2. The deck lubrications points and deck belt routing are shown below.
Lubricate every 8 hours of operation. See Section 5.13 for the deck belt part number.

Striping Pivot

Drive Belt Idler,
Lower Rear

3373_022

LT0098

Se Figur 5-2. Aggregatets smörjpunkter och klippaggregatremmens löpning visas nedan. Smörj var 
8:e drifttimme. Se avsnitt 5.13 för klippaggregatremmens artikelnummer. 
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5.18  Uretanbussningar

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

Uretanbussningar 
används genomgående på 
Lastecgräsklippare 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.

Distansen måste dras åt hårt mot ramen med bult

5 Underhåll
Uretanbussningar

Maintenance
Urethane Bushings

Maintenance Lastec//070210 5-12

5
5.18 Urethane Bushings

CAUTION!
Bolts holding urethane bushings must remain tight.

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

Ensure that ALL bolts associated
with urethane bushings are tight at
all times. 

In some cases, urethane bushing
applications are associated with
grease points. The grease, in these
cases, is used to protect the moving
parts from corrosion due to water or
other contaminants, and is not used
for friction reduction. Ensure grease
fills the cavity to prevent infiltration.

Caution

LT0097

LT0049
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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


