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Inledning
Tack för ditt inköp av en Baroness GM2800A, fem-enheters rotorgräsklippare. 
Denna bruksanvisning beskriver korrekta metoder för hantering, justering och kontroll av 
maskinen.
Se till att läsa denna bruksanvisning och säkerställ att du förstår innehållet fullständigt innan 
maskinen används.
Våra maskiner har testats och kontrollerats ingående innan utleverans från fabriken. 
Men, huruvida maskinen kan uppvisa dess ursprungliga prestanda beror på såväl 
handhavandemetod som dagliga kontroller, justeringar och smörjning före och efter drift. 
Håll maskinen väl underhållen för att emotse säker drift och utmärkt prestanda över längre 
tidsperioder.

Anmärkning
Gradvisa förändringar kan komma att göras på maskinen. 
Vid förfrågningar om maskinen, se till att uppge både typ av modell och serienummer.
Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan förvarning.

 * * * Angående drift * * * 
Varningsdekalerna som är fästa på maskinen och som används i denna 
bruksanvisning innehåller information som är till för att upprätthålla säkerhet. Vänligen 
läs handhavandeinstruktioner och säkerhetsföreskrifter noggrant och kör endast 
maskinen efter det att du förstått dessa helt och hållet. 
Varningsdekalerna och deras beskrivningar skall bevaras i sin helhet. Om de förloras 
eller skadas, vänligen byt ut dem omedelbart.
Avlägsna ej, under några som helst omständigheter, de varningsdekaler som är fästa 
på maskinen.

Inledning
Läs denna bruksanvisning noggrant för att ingående förstå gräsklipparens korrekta 
handhavande och underhållsmetoder och för att undvika att du själv eller andra skadas. 
Föraren är ansvarig för att framföra denna maskin på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta din lokala Baronesshandlare för frågor gällande underhåll eller originaldelar. Vid 
förfrågningar om din gräsklippare, vänligen specificera dess modell- och serienummer.

Säkerhet
Denna maskin möter kraven från CEN-standard EN 836:1997 (genom att fästa den angivna 
etiketten) gällande åkgräsklippare vid produktionstillfället.

Felaktigt användande eller underhåll kan leda till personskada eller dödsfall. För att undvika 
olyckor, se till att följa nedan stående säkerhetsföreskrifter och att alltid uppmärksamma 
varningssymbolerna. Varningssymbolerna visas som FÖRSIKTIGHET, VARNING och 
FARA, och alla symboler beskriver viktiga säkerhetsföreskrifter. Underlåtenhet att ingående 
följa dessa säkerhetsföreskrifter kan orsaka en olycka som leder till personskada eller 
dödsfall.

Säkerhetsledning
Följande instruktioner är tagna från CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 5395:1990.

Användningsområden
Använd gräsklipparen till det den är avsedd för, det vill säga klippa gräs på gräsmattor. All 
annan användning kan vara farlig eller kan skada utrustningen.

Försiktighet

●
●

●

●
●
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1. Utbildning
____________________________________
■ Läs bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial noggrant.  
 Gör dig bekant med reglagen och säkerhetstecken och lär dig hur man 
 stoppar gräsklipparen i ett nödläge.
■ Om operatören ej kan förstå bruksanvisningen så är det ägarens  
 ansvar att ingående förklara innehållet i denna.
■ Tillåt aldrig att barn manövrerar eller underhåller gräsklipparen.  
 Tillåt aldrig att vuxna som ej känner till användarinstruktionerna  
 att manövrera eller underhålla gräsklipparen. Följ åldersgränsen som  
 specificerats av ditt land eller lokala ledning. 
■ Klipp aldrig när människor, i synnerhet barn, eller husdjur uppehåller  
 sig i närheten.
■ Ha i åtanke att ägaren, operatören eller mekanikern är ansvarig för att  
 undvika olyckor, och att olyckor kan elimineras genom att alla  
 samarbetar.
■ Transportera aldrig passagerare utöver föraren.
■ Alla operatörer och mekaniker skall erhålla rätt utbildning. Ägaren är  
 ansvarig för att utbilda operatörerna och följande måste grundligt  
 förstås:
 ● De grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att manövrera  
  åkgräsklippare
 ● Att bibehålla kontrollen över gräsklipparen med hjälp av bromsen om 
  den börjar glida på en sluttning är svårt. De huvudsakliga orsakerna  
  till att det är omöjligt att kontrollera gräsklipparen på en sluttning är:
  * Otillräckligt väggrepp
  * För hög hastighet
  * Otillräcklig bromsning
  * Användandet av en modell som ej är lämpad för arbetet
  * Bristande uppmärksamhet på markförhållanden (ojämnt, isigt, lerigt)

2. Förberedelse
____________________________________
■ Använd kläder och utrustning som är lämpade för arbetet. Bär hjälm,  
 skyddsglasögon och öronskydd. Långt hår, lös klädsel eller smycken  
 kan trassla in sig i rörliga delar. Kör ej gräsklipparen barfota eller  
 bärandes sandaler.
■ Kontrollera grundligt att området där gräsklipparen skall användas är  
 fritt från föremål som kan kastas iväg av gräsklipparen, såsom stenar,  
 leksaker och vajer innan start.
■ Manövrera ej gräsklipparen under påverkan av alkohol eller droger.
■ Varning: Bränsle är mycket brandfarligt.  
 Vidta följande försiktighetsåtgärder:
 ● Förvara bränslet i behållare specifikt utformade för detta ändamål.
 ● Tanka endast utomhus och rök ej under tiden.
 ● Tanka innan klippning. Avlägsna ej tanklocket medan motorn är  
  igång eller när den är het.
 ● Om bränsle spills, starta ej motorn. Flytta maskinen från det område 
  där bränslet spilldes och undvik att skapa någon källa till antändning 
  tills det utspillda bränslet helt avdunstat.
 ● Stäng bränsletanken och bränsledunkens lock ordentligt.
■ Reparera eventuellt trasiga sensorer innan körning av gräsklipparen.
■ Kontrollera att sätesomkopplaren, säkerhetsomkopplaren,  
 säkerhetsskydden och kåpor är korrekt monterade och att de fungerar  
 som de ska. Reparera dessa delar vid behov innan manövrering av  
 gräsklipparen.
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3. Försiktighetsåtgärder under drift
____________________________________
■ Starta ej motorn i stängda utrymmen då det finns risk för 
 kolmonoxidförgiftning.■ Kör gräsklipparen under dagstid eller på ett område med tillräcklig  
 belysning.■ Innan motorn startas, koppla ur alla redskap, placera växelspaken i  
 neutralläge och lägg i parkeringsbromsen.■ Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Manövrering på  
 gräsbevuxna sluttningar kräver särskild aktsamhet. För att undvika att  
 välta omkull:
 ● Stanna eller starta ej plötsligt i sluttningar.
 ●  Sänk hastigheten vid manövrering i sluttningar och vid skarpa svängar.
 ● Var alltid uppmärksam på gupp, gropar och andra dolda hinder.
 ● Klipp aldrig över ytan i en sluttning såvida inte gräsklipparen är  
  utformad för detta ändamål.
 ● Om angivet i bruksanvisningen, använd motvikt eller balansvikter för hjulen.■ Försumma aldrig varningar gällande dolda gropar eller hinder.■ Håll uppsikt på annan trafik när du passerar eller är i närheten av en väg.■ Stoppa rotationen av kniven vid körning på andra ytor än gräs.■ Vid användning av anslutna tillbehör, rikta aldrig utkastet mot åskådare  
 och tillåt aldrig någon i närheten av gräsklipparen då den är i drift.■ Kör ej gräsklipparen med skadade eller felmonterade skyddsplåtar.■ Avlägsna ej alkolåset och se till att använda det då det är korrekt justerat.■ Ändra ej motorns regulatorinställningar och kör ej motorn på höga  
 varvtal. I annat fall kan en olycka som resulterar i personskada,  
 dödsfall eller tekniskt fel inträffa.■ Innan du lämnar förarsätet:
 ● Flytta gräsklipparen till en plan yta.
 ● Koppla ur kraftuttaget och sänk ned tillkopplade tillbehör.
 ● Placera växelspaken i neutralläge och lägg i parkeringsbromsen.
 ● Sänk motorhastigheten.
 ● Stoppa motorn och avlägsna tändningsnyckeln.

Anmärkning
Efter att ha kört med tung belastning, låt motorn gå på tomgång under 5 minuter 
innan motorn stängs av. Om motorn ej tillåts gå på tomgång så kan fel uppstå på 
turboladdningen.

■ Koppla ur driften till varje tillkopplat tillbehör förutom vid klippning.■ Stoppa motorn, koppla ur driften till varje tillkopplat tillbehör och 
 avlägsna tändningsnyckeln under följande förhållanden:
 ● Före tankning
 ● Före avlägsnande av gräsuppsamlaren
 ● Före justering av knivhöjden (förutom då justeringen kan utföras från förarsätet)
 ● Före avlägsnandet av blockeringar
 ● Före kontroll, rengöring och underhåll av gräsklipparen
 ● Efter att ha kört på ett främmande föremål eller då onormal vibration uppstår under  
  klippning■ När motorn skall stängas av, stäng gasreglaget och bränsleventile 
 om din modell är utrustad med sådan.■ Håll händer och fötter borta från klippaggregaten.■ Innan backning, titta nedåt och bakom dig för att kontrollera att vägen  
 är fri och att du kan backa säkert. Låt någon dirigera dig om det är  
 svårt att kontrollera området bakom dig.■ Sänk hastigheten vid svängning eller passerande av vägar eller  
 gångbanor, och fortsätt genom att visa din omgivning extrem  
 försiktighet. Se också till att stoppa knivrotationen.■ Iakttag försiktighet då gräsklipparen lastas av eller på ett släp eller en  
 lastbil.■ Iakttag försiktighet vid närmande av kurvor med skymd sikt, buskage,  
 träd eller andra föremål som kan skymma din sikt.

4. Underhåll och förvaring
____________________________________
■ Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för  
 att säkerställa att gräsklipparen alltid fungerar under säkra förhållanden.■ Töm bränsletanken och håll gräsklipparen borta från antändningskällor  
 då den lagras inomhus där gnistor och öppna flammor används.■ Låt motorn kylas ned innan gräsklipparen förvaras i ett stängt utrymme.■ För att undvika eldsvåda, håll motorn, ljuddämparen, batteriet och  
 deras närområden fritt från överblivet smörjmedel, gräs, löv och damm.■ Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet för att förebygga slitage och  
 skador.
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■ Håll gräsklipparens alla delar i gott fungerande skick och alla  
 fästelement och hydraulkopplingar åtdragna.■ Om bränsletanken behöver rengöras, rengör den utomhus.■ Se till så att fingrarna ej hamnar i kläm då justeringar utförs på  
 gräsklipparen.■ Iakttag försiktighet med gräsklippare som har flera knivblad eftersom  
 roterande av ett knivblad kan få de andra att rotera.■ Innan service eller justering av gräsklipparen, stoppa den, stoppa  
 klippaggregaten, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och  
 avlägsna tändningsnyckeln (bensinmotor – koppla ifrån  
 tändstiftskabeln). Se till att kontrollera att alla delar stannat helt och  
 hållet innan service eller justeringar utförs på gräsklipparen.■ För att undvika eldsvåda, håll motorn, ljuddämparen, batteriet och  
 deras närområden fritt från överblivet smörjmedel, gräs, löv och damm.  
 Avlägsna spilld olja eller bränsle.■ Vid behov, använd domkraft för att säkert stödja gräsklipparen.■ Iakttag försiktighet då delar som kan vara utsatta för fjäderspänning  
 avlägsnas.■ Vid service av gräsklipparen, koppla ifrån batteriet och tändstiftskabeln.  
 Vid frånkoppling av batteriet, koppla ifrån den negativa batterikabeln  
 först och sedan den positiva batterikabeln. För att återansluta batteriet,  
 koppla först in den positiva batterikabeln.■ Vid kontroll av knivblad, använd handskar eller linda in knivbladen i  
 tjockt tyg för att undvika personskador.■ Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Om möjligt, undvik att  
 göra justeringar då motorn är igång.■ Ladda batteriet på en väl ventilerad plats, borta från gnistor och  
 flammor. Koppla ur laddarens nätsladd innan den ansluts till batteriet.  
 Bär skyddskläder och använd isolerade verktyg.■ Vid lagring av gräsklipparen, sänk ned klippaggregaten eller lås  
 spärren på det yttersta aggregatet (vingaggregatet) så att det ej kan  
 sänkas ned.

Att använda Baronessgräsklipparen säkert
Följande säkerhetsföreskrifter skall alltid följas för att kunna manövrera  
Baronessgräsklipparen säkert.

Varningssymboler har fästs på denna maskin för att säkerställa att du ska 
kunna manövrera den säkert.
Varningssymbolerna indikerar föremål som är särskilt viktiga för din säkerhet. Det 
är viktigt att alltid följa varningarna och manövrera maskinen på ett säkert sätt.

Varningar angående säkerhet

Fara

Försiktighet

Varning

Försiktighet

Varningssymboler
Denna symbol indikerar att allvarlig personskada eller 
dödsfall kan inträffa om varningen ignoreras. 
Denna symbol indikerar att allvarlig personskada eller 
dödsfall kan inträffa om varningen ignoreras. 
Denna symbol indikerar att personskada eller skador på 
egendom kan inträffa om varningen ignoreras.

Se bruksanvis-
ningen

Fara 
lättantändligt

Flygande
föremål

Kapning av hand 
eller fot

Skärning av finger

Högtrycksolja

Kantring, fall

Försiktighet 
avgaser

Het yta

Intrassling

Klämning

Klämning

V-rem, roterande 
delar

Endast nr.2 diesel
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● De försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan har ett viktigt innehåll  
 gällande säkerhet. Se till att följa dessa säkerhetsföreskrifter.● Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka  
 personskada eller dödsfall, eller skador på maskinen.● Den information som beskrivs i denna bruksanvisning kan variera  
 från den aktuella maskinen som köpts.

1. Allmänna försiktighetsåtgärder
____________________________________
 Varning  

■ Manövrera ej maskinen under följande förhållanden!
 ● Om du ej kan koncentrera dig på manövrering av maskinen tack vare utmattning eller
  sjukdom, eller om du är under påverkan av medicin
 ● Efter att ha druckit alkohol
 ● Om du är gravid
 ● Om du är under 18 års ålder
* Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka en oväntad olycka.

■ Bär passande kläder vid manövrering av maskinen.
 Bär ej handduk runt ditt huvud eller din midja, eller en halsduk runt din nacke.  
 Bär skyddsglasögon, hjälm och halkfria skor. Använd skyddsutrustning lämpad för  
 arbetsförhållandena och bär ej löst sittande kläder.
* Underlåtenhet att följa dess försiktighetsåtgärder kan leda till att du fastnar i maskinen  
 eller att du halkar och faller.

■ Vid utlåning av maskinen till andra.
 Förklara noggrant handhavandeinstruktionerna och se till att de läser bruksanvisningen  
 innan användning.
* Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka en olycka, resulterande i  
 allvarlig personskada eller dödsfall, eller skador på maskinen.

2. Innan körning av maskinen
____________________________________
 Varning  

■ Kör ej passagerare.
 Körkapaciteten för denna maskin är avsedd för en person. Kör ej passagerare.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad olycka.

■ Innan start av motor
 Vid start av motorn, se till att sitta i förarsätet, kontrollera sätets position och kontrollera 
 omgivningen för säkerhet.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad olycka.

■ Manövrera eller arbeta ej med maskinen på kvällen/natten.
 Manövrera eller arbeta ej med maskinen på kvällen/natten eller vid dåliga siktförhållanden.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad olycka.

Försiktighet  ■ Varmkör motorn då den är kall.
 När motorn är kall, se till att varmköra den.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen ej arbetar  
 med sin fulla prestanda.

■ Iakttag försiktighet med en varm ljuddämpare/avgasrör.
 Vidrör ej ljuddämparen/avgasröret vid körning av maskinen eller alldeles efter motorn  
 stängts av eftersom dessa kommer att vara heta.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador.

■ Modifiera ej maskinen.
 Modifiera ej maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka eller  
 personskada, eller att fel uppstår på maskinen.

■ Inspektion och underhåll
 Se till att utföra kontroller och underhåll före och efter körning av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka eller  
 personskada, eller att fel uppstår på maskinen.

■ Utföra periodisk kontroll och underhåll
 Utför periodiska kontroller och underhåll varje år, och underhåll varje del. Se till att byta  
 ut slangen till servostyrningen vartannat år och att kontrollera elledningarna varje år.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka eller leda till att  
 fel uppstår på maskinen tack vare felaktigt underhåll.

Vänligen observera för säker hantering
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3. Kontroll och underhåll före och efter  
körning av maskinen

____________________________________

 Fara      

■ Fyll på olja och tanka när motorn är kall.
 Fyll ej på olja eller tanka när motorn är igång eller om motorn är het.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänds och  
 orsaka en eldsvåda.

■ Eld är strängt förbjudet vid tankning
 Rök eller använd ej öppna lågor vid tankning.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänds och  
 orsaka en eldsvåda.

■ Eld är strängt förbjudet vid kontroll av batteriet
 Eld är strängt förbjudet vid kontroll eller byte av batteriet.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att batteriet antänds och  
 exploderar, vilket kan orsaka brännskador.

■ Iakttag försiktighet vid bränsleläckage.
 Om bränsleledningen är skadad, kontrollera ledningen efter läckage.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänds och  
 orsaka en eldsvåda.

■ Stäng tanklocket och avlägsna eventuellt bränslespill.
 Efter tankning, se till att tanklocket är säkert stängt och städa noggrant bort eventuellt  
 bränslespill.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en eldsvåda.

■ Installera och avlägsna batteriet genom att följa det korrekta  
 förfarandet.
 Vid installation av batteriet, anslut den positiva (+) batterikabeln först. Vid avlägsnande  
 av batteriet, koppla loss den negativa (-) batterikabeln först.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en kortslutning som kan  
 orsaka brännskador och eldsvåda.

Varning         

■ Utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta.
 Sänk ned klippaggregaten och utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta där  
 maskinen ej kan välta eller förflytta sig.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter och  
 orsakar en oväntad olycka.

■ Avlägsna skräp från ljuddämparen och motorn.
 Kontrollera så att det ej finns gräs, skräp eller bränsle runt ljuddämparen och motorn  
 eller på bromsarna varje dag innan körning av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till eldsvåda.

■ Fyll ej däcken med luft över gränsen för specificerat däcktryck.
 Vid påfyllning av luft i däcken, fyll ej över den specificerade gränsen för däcktryck.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att däcken exploderar och  
 orsakar personskador.

■ Se till att kontrollera elektriska delar och ledningar.
 Kontrollera om elledningarna vidrör andra delar, om höljet är bortkopplat eller om  
 kontakter sitter löst varje dag innan körning av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en kortslutning som kan  
 orsaka en eldsvåda.

■ Tillåt ej att elektrolytnivån understiger ”LOWER”-nivåmarkeringen.
 Kontrollera att elektrolytlösningen är mellan ”UPPER” och ”LOWER”-nivåmarkeringarna 
 och att den ej understiger ”LOWER”-nivåmarkeringen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att polanslutningen i  
 behållaren exponeras ur elektrolytlösningen, om denna understiger ”LOWER”-nivå- 
 markeringen, vilket kan orsaka gnistor vid start av motorn. Detta kan resultera i att gas i  
 behållaren antänds och exploderar.

■ Iakttag tillräckligt försiktighet med avgaser.
 Starta ej motorn i ett stängt utrymme. Starta motorn utomhus med tillräckligt  
 luftcirkulation. Om du måste starta motorn inomhus, säkerställ att det finns tillräckligt  
 ventilation.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du blir förgiftad av  
 avgaser, vilket kan leda till dödsfall.
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■ Se till att kontrollera parkeringsbromsen.
 Kontrollera att bromsens funktionalitet är god och att bromsspaken ej är ovanligt löst  
 sittande eller har ett ovanligt spel.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en olycka.

■ Iakttag försiktighet med högtrycksolja.
 Kontrollera alltid om hydraulkopplingar eller slangar är lösa eller skadade.  
 Vid frånkoppling av hydraulkopplingar eller slangar, släpp på oljetrycket i  
 hydraulkretsen.
* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till att högtrycksolja tränger  
 genom din hud och orsakar skador.

Försiktighet             

■ Stäng av motorn vid kontroll och underhåll.
 Se till att stänga av motorn vid kontroll, service, reparation eller rengöring av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda att du blir fastklämd under  
 maskinen eller personskador.

■ Se till att montera kåporna.
 Säkerställ att alla eventuella kåpor som avlägsnades vid kontroll och underhåll  
 återmonteras. 
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du fastnar i maskinen  
 eller personskador.

■ Låt överhettade delar svalna tillräckligt innan kontroll och underhåll.
 Låt delar som överhettas, såsom ljuddämparen och motorn, svalna tillräckligt innan  
 kontroll och underhåll.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till brännskador.

■ Använd på ett korrekt sätt de rätta verktygen för arbetet.
 Använd på ett korrekt sätt de rätta verktygen som är nödvändiga för kontroll och  
 underhåll.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka på grund av  
 felaktigt underhåll.

4. Transport av maskin
____________________________________

 Varning  

■ Utöva ej snabb start eller stopp ståendes på lastramp.
 Iakttag tillräckligt försiktighet vid manövrering i sluttningar eller på lastramper.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till olyckor såsom fall eller  
 vältning.

■ Använd en lastramp med tillräcklig hållbarhet, längd och bredd.
 Vid på- eller avlastning av maskinen på lastbil, se till att stänga av lastbilens motor och  
 att den står på en plan yta som är fri från trafik. Lägg i parkeringsbromsen för att  
 undvika rörelse och använd hjulklossar. Lastrampen skall vara halkfri och inneha   
 tillräcklig hållbarhet, längd och bredd.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till olyckor såsom fall eller  
 vältning.

■ Då maskinen lastas av eller på lastbil.
 Då maskinen lastas på en lastbil, kör den framåt, då maskinen lastas av, kör den bakåt.
* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till att du tappar balansen vilket  
 kan orsaka en olycka såsom att maskinen faller eller välter.

■ Säkra maskinen på lastbilen med hjälp av ett rep.
 Då maskinen lastas på en lastbil för transport, lägg i maskinens parkeringsbroms och  
 säkra den vid lastbilen med ett rep av tillräcklig hållbarhet.
* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen faller från  
 lastbilens flak och orsakar en olycka. 
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5. Förflyttning av och att ta maskinen på  
eller av ett fält____________________________________

 Varning     ■ Kör ej maskinen på allmänna vägar.
 Denna maskin är ej behörigt att framföras som motorfordon. Kör ej maskinen på  
 allmänna vägar.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till straff på grund av  
 överträdelse av trafiklagar.

■ Kontrollera säkerheten i omgivningen och accelerera långsamt.
 Starta motorn efter att ha kontrollerat att omgivningen är säker. Accelerera långsamt  
 och starta ej hastigt.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.

■ Iakttag försiktighet vid vägrenen på vägar vid förflyttning.
 På vägar med diken eller på vägar där båda sidor av vägen sluttar skall tillräckligt  
 försiktighet iakttagas vid vägrenen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen faller.

■ Starta, stanna eller sväng ej plötsligt och kör ej i överdrivna hastigheter.
 Starta och stanna långsamt. Sänk hastigheten tillräckligt då du svänger. Sänk även  
 hastigheten tillräckligt vid körning på sluttningar, gropiga vägar eller i kurvor. 
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller  
 faller och skada orsakas på maskinen.

■ Använd en ramp för att korsa diken.
 När du kör in på ett fält, korsar diken eller färdas över en mjuk yta, se till att använda en  
 ramp. Använd en halkfri ramp med tillräcklig hållbarhet, längd och bredd.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen hamnar i en  
 olycka genom att den halkar eller välter.

Försiktighet    

■ Lägg i parkeringsbromsen under tiden motorn varmkörs.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen spontant  
 förflyttar sig och orsakar en olycka.

■ Manövrera ej bromspedalen hastigt vid körning i höga hastigheter.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller  
 faller.

6. Körning av maskinen
____________________________________

 Varning       

■ Använd ej människor eller last som tyngdersättning
 Lasta ej på människor eller last som ett substitut för tyngd.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.

■ Bär skyddsutrustning.
 Se till att bära skyddsglasögon, hjälm och halkfria skor.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.

■ Gå eller placera ej dina fötter under maskinen då den är i drift.
 Gå eller placera ej dina fötter under maskinen då den är i drift.
* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till personskada då maskin i  
 drift sänks ned.

■ Innan körning, avlägsna hinder på fältet såsom stenar, tråd, rep etc.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en olycka eller  
 personskada, eller att fel uppstår på maskinen.

■ Starta, stanna eller sväng ej plötsligt och kör ej i överdrivna hastigheter.
 Starta och stanna sakta. Sänk hastigheten tillräckligt då du svänger.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller  
 faller och skada orsakas på maskinen.

■ Iakttag extrem försiktighet vid körning i sluttningar.
 Maskinens balans försämras i sluttningar och på ojämn mark. Säkerställ att du sänker  
 hastigheten tillräckligt och kör samt arbetar långsamt.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller  
 faller och skada orsakas på maskinen.

■ Se till att stänga av motorn vid kontroll av gräsklipparen.
 När ett fel uppstår på rotorkniven, såsom blockerande av gräs eller stenar, se till att  
 stänga av motorn innan kontroll och justeringar utförs.
* Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till att du fastnar i maskinen.

■ Manövrera ej maskinen i närheten av barn.
 Håll maskinen undan barn och manövrera ej maskinen i deras närhet.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.
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■ Kontrollera och utför underhåll omedelbart om ovanliga vibrationer  
 uppstår.
 Om ovanliga vibrationer uppstår, stoppa motorn omedelbart, undersök sedan orsaken  
 och reparera om nödvändigt.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en olycka eller  
 personskada, eller att fel uppstår på maskinen.

■ Håll åskådare borta från området kring gräsutkastet.
 Gräs, damm, sand och stenar kommer att kastas ut.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskador.

■ Titta ej åt sidorna. Manövrera eller kör ej utan händer.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka personskada eller  
 materiella skador.

■ Då du lämnar maskinen.
 Stanna maskinen på en plan och stabil yta, stäng sedan av motorn, lägg i  
 parkeringsbromsen, sänk ned klippaggregatet och avlägsna tändningsnyckeln.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen förflyttar sig  
 spontant och orsakar en olycka.

■ Skjutsa ej passagerare.
 Gräsklipparens körkapacitet är avsedd för en person. Skjutsa ej passagerare.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad olycka.

[VIKTIGT]
Efter att ha kört under en längre tid eller med tung belastning, låt motorn gå på tomgång 
under cirka 5 minuters tid innan den stängs av.
* Om detta ej utförs kan problem uppstå i turboladdaren.

■ Försiktighetsåtgärder för körning på sluttningar.
 Vid körning på sluttningar så kommer marken ej att vara jämn och det kan finnas gupp  
 och stenar som kan leda till att maskinen plötsligt lutar sig. Kör därför ej på sluttningar  
 med 15 grader eller mer lutning eller i områden där det finns risk för att välta eller halka.

7. Efter drift av maskinen och förvaring
____________________________________

 Fara    

■ Fyll på olja och tanka när motorn är kall.
 Fyll ej på olja eller tanka när motorn är igång eller är varm.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänder och  
 orsakar en eldsvåda.

■ Öppna ej kylarlocket då kylaren är varm.
 När kylaren överhettats, öppna ej kylarlocket.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att skållhett vatten sprutar  
 ut och orsakar brännskador.

■ Täck över maskinen efter att den svalnat tillräckligt.
 Om maskinen skall täckas över, vänta tills ljuddämparen och motorn har svalnat tillräckligt.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en eldsvåda.

■ Installera och avlägsna batteriet genom att följa det korrekta förfarandet.
 Vid installation av batteriet, koppla in batterikabelns pluspol (+) först. Då batteriet  
 avlägsnas, koppla ur batterikabelns minuspol (-) först.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till kortslutning, vilket kan  
 orsaka brännskador och en eldsvåda.

 Varning      

■ Utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta.
 Sänk ned klippaggregatet och utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta där  
 maskinen ej riskerar att välta eller flytta sig.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter och  
 orsakar en oväntad olycka.

■ Avlägsna skräp från ljuddämparen och motorn.
 Kontrollera så att det ej finns gräs, skräp eller bränsle runt ljuddämparen och motorn  
 eller på bromsarna varje dag innan körning av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänder och  
 orsakar en eldsvåda.
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■ Se till att kontrollera elektriska delar och ledningar.
 Kontrollera om elledningarna vidrör andra delar, om höljet är bortkopplat eller om  
 kontakter sitter löst varje dag innan körning av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en kortslutning som kan  
 orsaka en eldsvåda.

■ Vid förvaring av maskinen en längre tid, avlägsna batterikabeln och 
 tändningsnyckeln.
 Om maskinen ej används under en längre period och ställs i förvaring, avlägsna  
 batterikabeln och tändningsnyckeln.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka.

■ Iakttag försiktighet med hydraulolja under högtryck.
 Kontrollera alltid om det finns skador på hydraulkopplingar eller slangar. Vid  
 losskoppling av leder eller slangar, släpp på trycket i hydraulkretsen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att hydraulolja under  
 högtryck tränger genom din hud och orsakar en personskada.

Försiktighet      

■ Stäng av motorn vid kontroll och underhåll.
 Se till att stänga av motorn vid kontroll, service, reparation eller rengöring av maskinen.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du blir fastklämd under  
 maskinen eller orsaka personskador.

■ Se till att montera kåporna.
 Säkerställ att alla eventuella kåpor som avlägsnades vid kontroll och underhåll  
 återmonteras. 
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du fastnar i maskinen  
 eller personskador.

■ Låt överhettade delar svalna tillräckligt innan kontroll och underhåll.
 Låt delar som överhettas, såsom ljuddämparen och motorn svalna tillräckligt innan  
 kontroll eller underhåll utförs.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador.

● Prova regelbundet motorvarvtalen hos en Baronesshandlare för att kontrollera motorns  
 säkerhet och precsion.

● Konsultera en Baronesshandlare då en större reparation eller assistans behövs.

● För säkerhet och maximal prestanda, använd Baroness originaldelar och tillbehör.  
 Uppmärksamma att produktgarantin ej alltid gäller om delar eller tillbehör från andra  
 tillverkare används.

● Använd ej denna gräsklippare om den har modifierats.

[Ljudtrycksnivå]
Denna maskin har bekräftats ha en kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå på 88 dB (A) som 
ett resultat av att utföra mätaningar på identiska maskiner baserat på det förfarande som 
anges i direktiv 98/37/EC och dess tillägg.

[Ljudeffektnivå]
Denna maskin har bekräftats ha en ljudeffektnivå på 105dBA/l pW som ett resultat av att 
utföra mätningar på identiska maskiner baserat på det förfarande som anges i direktiv 
2000/14/EC.

[Vibrationsnivå]
-Hand-armvibration-
Denna maskin har bekräftats ha en maximal vibrationsnivå på händer och armar under 2.5 
m/s2 som ett resultat av att utföra mätningar på identiska maskiner baserat på det förfa-
rande som anges enligt ISO 5349.

-Helkroppsvibration-
Denna maskin har bekräftats ha en maximal vibrationsnivå på hela kroppen mindre än 0.5 
m/s2 som ett resultat av att utföra mätningar på identiska maskiner enligt förfarandet som 
anges i ISO 2631.
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Namn på diverse delar
Spak för höjning/sänkning av klippaggregat Skyddshuv
Handgas Säte

Parkeringsbroms
KylareManöverpanel Spak för differentialspärr

Tiltspak

Hål för bränslefilter Framåtpedal

Oljekylare

Backpedal
Oljesticka

Bromspedal

Strålkastare 
(arbetsbelysning)

Klippaggregat #2

Klippaggregat #5 Klippaggregat #3
Ljuddämpare

Kylarhuv

Klippaggregat #1

Klippaggregat #4

* Vänligen läs följande sida för detaljer angående  
  varningsdekalerna och manöverdekalerna  till .

* 1: Serienummerskylt * 2: Specifikationsetikett
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Beskrivning av varnings- och manöverdekaler
Fäst varnings- och manöverdekalerna på områden som är nära farliga delar 
och där dekalerna lätt kan ses. 
Om en dekal är skadad eller lossnar, fäst en ny dekal på maskinen.

Fara Skärning av händer eller fötter

Om du ej stoppar rotationen av gräsklip-
paren och stänger av motorn finns det en 
risk att du blir skadad.

Fara Skärning av hand

Då knivarna roterar, håll avstånd till ma-
skinen.

Varning
Varning

Fara
Fara
Fara

Varning

Försiktighet

Försiktighet

Läs bruksanvisningen
Lämna maskinen efter att ha lagt i parkeringsbromsen, stängt av motorn och avlägsnat 
tändningsnyckeln.
Flygande föremål – Förutom operatören skall alla hålla ett säkert avstånd till maskinen.
Skärning av händer eller fötter – Placera ej nära rörliga delar.
Vältning – Manövrera ej maskinen i sluttningar på 15 grader eller mer.
Vid körning nedför sluttning, använd säkerhetsbälte och manövrera maskinen i låga hastig-
heter (sänk ned gräsklipparen och färdas i låg hastighet) med gräsklipparen nedsänkt.

Het yta

Rör ej. Den kan orsaka brännskador. 

Klämning

Du kan bli klämd.

Symbol för högtrycksolja

Läs bruksanvisningen.

Tanklock

(Endast Nr.2 diesel)

                     Läs bruksanvisningen
Förfarande för igångsättning av motor
(vänligen läs bruksanvisningen)
    Tag plats i förarsätet
    Vrid nyckeln till ”Glöd”-läget och vänta tills
      ”Glöd”-indikatorlampan släcks.
    Vrid nyckeln till ”START”-läget.
    Tryck ned bromspedalen och släpp på
      parkeringsbromsen.
Förfarande för stopp av motor
    Stäng av omkopplaren för knivrotation 
  och höj upp gräsklipparen.
    Lägg i parkeringsbromsen.
    Vrid nyckeln till ”STOP”-läget och  
        avlägsna den.
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● Eftersom de fem uppsättningarna av 27-tums rotorklippaggregat är  
 oberoende av varandra, och trots att klippbredden är hela 280 cm, så  
 följs markens konturer bra och manövrering utan att skada marken är  
 möjlig.
● Manövreringen kan bekvämt utföras tack vare den stora turbo- 
 dieselmotorn och introduktionen av hjulmotor i stort format samt  
 originell hydraulkrets.
● Tack vare introduktionen av oberoende skivbromsar av stor kaliber på  
 vänster och höger sida så kan den svänga utan svårigheter i miljöer  
 med träd eller i en bunker, och vändning på plats är möjlig.
● Eftersom alla fem klippaggregat går att höja upp så blir underhållet  
 enkelt.
● Inställning av klipphöjden kan enkelt utföras genom utdragning eller  
 insättande av justeringskrage. 

Modell GM2800A

Drivsystem Fyrhjulsdrift

D
im

ensioner

Total längd 370 cm

Total bredd 300 cm (230cm vid färd)

Total höjd 230 cm (165cm ratt)

Hjulbas 172 cm

Total vikt 2000 kg

Hastighet

Tvåhjulsdrift 0~16 km/h

Fyrhjulsdrift 0~9 km/h

H
jul

Framhjul 29 X 14.00-15

Bakhjul 20 X 12.00-10

M
otor

Model Kubota V2403M-T 
Vetikal typ, vattenkyld, fyrtaktsdiesel med turboladdare

Antal cylindrar 4

Slagvolym 2.434L (2.434 cm3)

Uteffekt Brutto 41.7kW (56.7PS)/2,600v/min

Rotationshastighet 1,425-2,800v/min (utan belastning) (*1)

Batteri 105D31R

Klipphöjd 20~91.5 mm

Klippbredd 280 cm

(*1) Maximalt motorvarvtal är ställt till 2,450 v/min före leverans.

Funktioner GM2800A Specifikationer
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1. Kontroll före användning
____________________________________

Hanteringsanvisningar

Försiktighet

Varning

● Vänligen kontrollera följande punkt innan motorn sätts i  
användning.

1-1 Kontroll av rotorkniven
Kontrollera att rotorkniven ej är skadad eller att fästskruvar lossats. Om kniven har skadats, 
byt omedelbart ut den efter att ha läst 7-2  ”Byte av rotorkniv”. När det finns lösa 
skruvar, säkerställ att de dras åt igen.

● Om en rotorkniv med kollapsad balansering används uppstår en 
farlig situation eftersom mekanisk vibration kommer att strömma 
ut, vilket kommer orsaka maskinskador. Se till att byta ut kniven 
och upprätthåll balanseringen.

Rengöring av kylaren, oljekylare och kylarhuv
Se till att göra rent då damm fastnat på kylaren, oljekylare eller kylarhuv. Vid körning på 
dammiga platser, vänligen försök rengöra tidigt.

1-2

Försiktighet ● Om dessa delar ej rengörs kommer motorn att överhettas och 
orsaka stillestånd. 
Vidare så kommer detta orsaka skador på hydraulutrustningen.

Kylarhuv

Kylare

Oljekylare

Kontroll av kylaren och kylvätskenivå1-3

Försiktighet ● Utför kontrollen då motorn är kall. Kylarlocket är av trycktyp. 
Om kylarlocket avlägsnas vid hög motortemperatur kommer 
ånga att strömma ut vilket kan orsaka brännskador. Efter att 
vattentemperaturen och trycket fallit, vira ett tjockt tyg eller 
liknande runt locket. Vrid sedan gradvis åt vänster, lossa på och 
avlägsna locket.

● Kontrollera att kylvätskenivån i 
reservtanken är mellan ”FULL” och ”LOW”.

● När kylvätskan understiger ”LOW”-linjen, 
fyll på kylvätska från kylarlocksdelen av 
reservtanken upp till ”FULL”-linjen. När 
reservtanken är tom fyll på via kylarlocket 
på toppen av kylaren.

● Öppna ej kylarlocket vid normal kontroll.

● När kylvätskenivån sjunker, fyll endast på 
med rent vatten.

● Vänligen tappa ur kylvätskan innan vintern 
eller blanda kylvätska med lång livslängd.

● Utför avtappningen genom 
avtappningspluggen på maskinens vänstra 
sida.

Kylarlock

Reservtank

Standard LLC-kylvtäska konsistens och fryspunkt   
 
 
 
 

* Kylarens kylvätskekapacitet är på denna maskin ca 12L (inklusive reservtanken)

Fryspunkt LLC-konsistens (volym %)
Upp till -10 °C 20%
Upp till -15 °C 30%
Upp till -20 °C 35%
Upp till -25 °C 40%
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Kontroll och påfyllning av motorolja

Parkera maskinen på en plan yta och 
kontrollera oljenivån med hjälp av oljestickan. 
Om oljenivån är mellan den övre och nedre 
gränsen då oljestickan är helt nedstucken så 
är nivån korrekt. Om oljenivån är låg, fyll på 
olja och om oljan är lortig, byt ut den. Utför 
oljekontrollen efter att motorn stoppats och 
10 till 20 minuter passerat. Ha i åtanke att 
överfyllning av olja kan leda till motorhaveri 
och olyckor.
Fyll på olja genom oljepåfyllningshålet.  
Det tar ett tag för den påfyllda motoroljan att 
nå oljetråget. Kontrollera oljenivån igen efter 
10 till 20 minuter efter att ha fyllt på motorolja.

● Blanda aldrig olika sorters motorolja.

● Använd motorolja högre än API 
serviceklassifikation CD-klass och SAE-
viskositet lämpad för applikationsmiljön 
(temperaturen).

● Tanken för motorolja har en kapacitet på 
cirka 10L.

1-4

Oljenivåmätare

Övre gräns

Nedre gräns

Oljepåfyllningslock

Oljesticka

Luftrenare

Vakuumtryckindikator

Återställningsknapp

Kontroll av hydraulolja1-5

Se till att motorn står plant och höj upp 
gräsklipparenheten. Kontrollera alltid 
om hydrauloljans nivå är centrerad i 
oljenivåmätaren och fyll på olja om nivån är 
låg. Vid påfyllning av hydraulolja, använd 
ShellTellus 46 eller likvärdig typ.

● Blanda ej olika hydrauloljor på något sätt.

● Tankens kapacitet är cirka 44L.

Rengöring av luftrenaren1-6

Utför kontrollen med hjälp av 
vakuumtryckindikatorn. Om luftrenarens 
element blir lortigt så kommer den röda 
ringen att bli synbar i vakuumtryckindikatorn. 
Avlägsna och rengör luftrenaren.
Om elementet i luftrenaren blir lortigt så kan 
det leda till motorfel. Då det är lortigt, rengör 
det genom att försiktigt knacka på elementet 
eller genom att blåsa från insidan så att 
elementen inte skadas. Byt ut luftrenarens 
filter med 200 timmars intervall.
Återfäst elementet efter rengöring och tryck 
på återställningsknappen.
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Kontroll av motorn och dess omgivning

Vänligen se ”Manöver- och instruktionsmanual” för motor angående 
hantering av motorn.

1) Bränslesystemets delar skall kontrolleras för sprickor och läckage.  
Vid behov byts delarna ut.

2) Om gräs och löv etc. har satt igen ljuddämparen, avgasröret eller 
närliggande områden, blås rent med luft.

1-7

Däcktryck
Framhjul 150kPa (1.5kgf/cm2)
Bakhjul 140kPa (1.4kgf/cm2)

Kontroll av däcken

Kontrollera däcktryck, sprickor, skador och ovanligt slitage.

1-8

2. Åtdragningstabell för skruvar
____________________________________
Många delar är åtdragna med skruvar. Skruvar och muttrar kan lossas en tid efter inledande 
drift. Se till att dra åt dem enligt specificerat åtdragningsmoment.

Lämpligt åtdragningsmoment

Nominell 
diameter

Normal skruv 
Hårdhetsklassificering 4.8

Värmebehandlad skruv 
Hårdhetsklassificering 10.9

M6 7~9 
(70~90)

14~18
(140~180)

M8 14~19
(140~190)

28~38
(280~380)

M10 29~38
(290~380)

58~76
(590~760)

M12 52~67
(520~670)

104~134
(1040~1340)

M14 70~94
(700~940)

140~188
(1400~1880)

M16 88~112
(880~1120)

210~260
(2100~2600)

M18 116~144
(1160~1440)

280~340
(2800~3400)

M20 147~183
(1470~1830)

370~450
(3700~4500)
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3. De olika delarnas handhavande
____________________________________ 

Försiktighet Angående mekanisk funktion

Kontrollera att funktionen hos varje del är bra och att bromsskivorna, däcken, styrningen 
och gräsklipparen ej har några avvikelser, speciellt innan körning av motorn. Kör alltid i 
hastigheter som medger möjlighet till nödstopp. Lokalisera och avlägsna allt skräp inom 
arbetsområdet innan användning av utrustning.

3-1

3-4

6) Vrid tändningsnyckeln fullt åt höger 
omgående då glödindikatorlampan 
slocknar, startmotorn börjar då arbeta och 
motorn går igång.

7) Säkerställ att laddningslampan och lampan 
för oljetrycks släcks. Om de ej släcks, 
stoppa motorn och utför kontroll och 
reparation.

Försiktighet

Varning3-2

3-3

Försiktighet
Varning innan start av motor

● Kontrollera området där utrustningen skall användas.

● Kontrollera så att det inte finns några skador och att huven/skydden är  
 säkert fastsatta på plats.

● Manövrera aldrig motorn utan tillräcklig ventilation.

Start och stopp av motor

● Startprocedur ----------------------
1) Sitt ner i förarsätet och justera sätet för 

säkerhet.
2) Koppla ihop bromspedalen på endera 

sidan med pedalspaken och tryck 
ned båda bromspedalerna. Lägg i 
parkeringsbromsen.

3) Placera omkopplaren för rotorkniven i 
”STOP”-läget.

4) Drag handgasspaken något uppåt.
5) När tändningsnyckeln vrids till ”GLOW”-

läget kommer glödindikatorlampan att börja 
lysa.

Glow

START

● Tryck ej ned framåt-/bakåtpedalen. Det är väldigt farligt om 
maskinen rör sig.

● Rör ej V-remmen, remskivan etc. då motorn är igång.

● Körning av startmotorn skall begränsas till maximalt 15 sekunder 
åt gången. Om motorn fortfarande inte startar, tag ett uppehåll på 
30 till 60 sekunder innan nytt försök för att undvika att batteriet 
laddas ur.

● Stopprocedur
1) Vrid omkopplaren för rotorkniv till ”OFF”-läget.
2) Lägg i parkeringsbromsen.
3) Återför handgasspaken till ”LOW”-läget.
4) Motorn kommer att stanna då tändningsnyckeln vrids till ”STOP”-läget.

Glödindikatorlampa

Säkerhetsanordning

Denna maskin är utrustad med en säkerhetsanordning i form av ett interlocksystem för start 
och stopp av motorn.

● Säkerhetsanordningen på denna maskin hindrar motorn att starta såvida inte:
 a. Någon sitter i förarsätet
 b. Parkeringsbromsen är ilagd.
 c. Omkopplaren för knivrotation är i ”STOP”-läget.
 d. Kopplingspedalen är i neutralläge (Kliv ej på kopplingspedalen).

● Interlocksystemet stoppar motorn om föraren lämnar förarsätet utan att ha lagt i 
parkeringsbromsen.
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Försiktighet

Varning

Varning

Försiktighet

Försiktighet

Fara3-5

3-6

3-7

3-8

3-8

● Bränslet är mycket lättantändligt. Rök ej vid hantering av bränsle.

● Tanka aldrig inomhus, då motorn är igång eller då den är het.

● För att undvika eldsvåda, håll alltid motorn ren och se till att avlägsna 
uppbyggnad av gräs, fett och olja.

● Avlägsna utspillt bränsle omedelbart.

Varningar angående bränslehantering

Varningar angående lämnande av maskinen

1) Stanna maskinen på en plan yta och lägg i parkeringsbromsen.
2) Ställ omkopplaren för knivrotation i ”OFF”-läget och sänk ned gräsklipparen till marken.
3) Stoppa motorn.
4) Avlägsna tändningsnyckeln.
5) Om bromsarnas effektivitet ej är god, parkera maskinen med hjälp av hjulklossar.

● Parkera ej i sluttningar.

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen sitter på vänster sida av 
den främre huven. Koppla ihop bromspedalen 
på endera sidan med pedalspaken och tryck 
ned båda bromspedalerna. Drag spaken 
för parkeringsbromsen uppåt och lägg i 
parkeringsbromsen. Tryck ned bromspedalen 
igen för att släppa på parkeringsbromsen.

● Se till att köra efter att ha släppt på parkeringsbromsen. Annars 
kommer bromsskivorna och den hydrauliska utrustningen att ta skada.

Bromspedal

Parkeringsbromsspak

Pedalspak

Drag ut

Höj Styrplatta

Låsläge

Framåtpedal

Backpedal

● Körning på allmän väg är förbjudet enligt 
lag. (Ej tillåten på allmän väg)

Framåt-/backpedal
Tvåpedalssystem används. För att köra 
framåt, tryck ned den inre pedalen. För 
att backa, tryck ned den yttre pedalen. 
Då pedalen släpps så stannar maskinen 
automatiskt.

● Koppla alltid ihop bromspedalerna förutom vid körning. 
Om de används utan att vara sammankopplade så kan en 
vältningsolycka inträffa.

● När du trycker ned bromsen om svänger med liten svängradie, 
var väldigt aktsam på gräs- och markförhållanden. Gräset kan 
skadas.

Bromspedal
Svängningsegenskaper och prestanda vid manövrering och körning på lutande fält 
förbättras genom introduktionen av oberoende bromspedaler för höger och vänster sida. Då 
bromspedalen i svängningsriktningen trycks ned så kan svängradien reduceras. Vidare, då 
ett framhjul på bergssidan slirar på ett lutande fält så kan du trycka ned bromspedalen på 
motsvarande sida för att öka fästet på hjulet på dalsidan och stabil körning kan uppnås.
<Ändringsförfarande från sammankopplat till oberoende läge>
1) Höj pedalspaken och drag ut den från den högra bromspedalen.
2) Lås fast pedalspaken mot styrplattan på den vänstra bromspedalen.
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Justering av säte

● Sätet kan justeras framåt och bakåt med 
hjälp av sätesspaken .

● Vinkeljustering av det lutande ryggstödet kan 
utföras med hjälp av spaken .

● Hårdheten hos sätets fjädring kan justering 
genom att vrida handtaget . Kontrollera och 
justera med vågen . (50-130kgf)

● Inställning av vinkel för armstöden kan 
utföras genom att vrida på vredet .

● Sätets höjd kan justeras i tre steg genom att 
lyfta hela sätet.

● Justera aldrig ratten då maskinen är i rörelse.

● För att undvika allvarliga olyckor, säkerställ att spaken för 
rattlutning är säkrad under drift.

3-10

Rattlutning
Drag spaken uppåt för att lossa på rattstången.
Vippa rattstången upp eller ned till den önskade 
positionen. Tryck tillbaka spaken för att låsa 
rattstången på plats.

3-11

Tre 
steg

Ratt

Släpp
Lås

Tiltspak

Omkopplare och spakar på instrumentpanelen3-12

a. Omkopplaren för knivrotation
b. Lägesomkopplare 2WD-4WD
c. Antispinnomkopplare
d. Omkopplare för strålkastare
e. Handgas
f. Spak för höjning/sänkning av klippaggregat

Omkopplare för knivrotation3-13

När omkopplaren för knivrotation ställs i ”ON”-
läge så börjar rotorkniven att rotera och då den 
ställs i ”OFF”-läget så slutar kniven rotera.
När gräsklipparen höjts upp så roterar ej kniven.

● När omkopplaren för knivrotation står i ”ON”-
läget så kommer 4WD att användas oavsett 
läge på lägesomkopplaren för 2WD-4WD.

● Vrid omkopplaren för knivrotation till ”ON”-läget alldeles innan 
arbetet påbörjas. Se till att ställa den i ”OFF”-läget då du inte 
arbetar.

● Påbörjar arbetet först efter att ha kontrollerat att maskinens 
närområde är fritt från människor.

Försiktighet

Försiktighet

Rotationsstopp

Omkopplare för knivrotation
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Varning

Försiktighet

Försiktighet

Lägesomkopplare 2WD – 4WD3-14

Lägesomkopplaren för 2WD – 4WD återfinns 
på instrumentpanelen. När omkopplaren ställs 
i ”2WD”-läge så kommer maskinen att bli 
tvåhjulsdriven (framhjulsdrift) och då den ställs 
i ”4WD”-läge så blir den fyrhjulsdriven.

● När omkopplaren för knivrotation står i 
”ON”-läget så kommer 4WD att användas 
oavsett läge på lägesomkopplaren för 
2WD-4WD.

● Se till att använda 4WD på sluttande mark.

● Vid klippning, stäng av knivrotationen och höj upp klippaggregatet.

● Manövrera maskinen med väg- och markförhållanden i åtanke, 
såsom lutning och undulering.

Antispinnomkopplare
När omkopplaren ställs i ”ON”-läge så kommer 
flytmekanismen för klippaggregat att aktiveras 
och förbättra förmågan att bestiga höjder.

3-15

Omkopplare för 
strålkastare

Då omkopplaren ställs i ”ON”-läge så kommer 
strålkastaren att lysa och den släcks då 
omkopplaren ställs i ”OFF”-läge.

3-16

Lägesomkopplare 2WD – 4WD

PÅ            AV

Antispinnomkopplare

Belysning              Stäng av

Omkopplare för strålkastare

● Strålkastaren är ett hjälpljus. Kör eller manövrera ej då sikten är 
dålig eller nattetid.

Handgas
Då handgasen ställs i toppläge (HIGH) 

så kommer motorhastigheten att vara hög och 
om den sänks nedåt mot botten (LOW) så 
kommer motorhastigheten att vara låg.
*1 Fabriksinställning för maximalt motorvarv är 
2,600 v/min

3-17

Handgas

Spak för höjning/sänkning  
av klippaggregat

● Kontrollera området där maskinen skall användas.

Spak för höjning/sänkning av klippaggregat3-18

Spaken återvänder till neutralläge. Då spaken 
förs mot ”DOWN” så kommer klippaggregatet att 
sänkas och då den förs mot ”UP”, så kommer 
klippaggregatet att höjas.
Om klippaggregatet höjs så kommer 
knivrotationen att upphöra även om omkopplaren 
för knivrotation är i ”ON”-läge.
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Denna är belägen på höger sida av rattstången.
Det är denna omkopplare som manövrerar 
differentialspärren på båda framhjulen.
Om omkopplaren ställs i det övre eller 
nedre läget så kommer framhjulen att vara i 
differentialspärrsläge. Om omkopplaren släpps 
så kommer den att återgå till neutralläge och 
differentialspärren kopplas ur.

● Använd aldrig differentialspärren då den ej behövs. Det finns en 
risk att hydraulutrustningen skadas.

3-19

När du förvarar maskinen, häng upp spaken för 
låsning av gräsklippare då klippaggregat #4 och 
#5 är upphöjda.

3-20

Försiktighet

Omkopplare för differentialspärr

Differentialspärr 
på (ON)
Differentialspärr 
av (OFF)
Differentialspärr 
på (ON) Omkopplare för differentialspärr

Spak för låsning av gräsklippare

Spak för låsning av gräsklippare

Timräknare

Denna indikerar motorhastighet och totalt antal 
timmar i drift.
Utför periodisk kontroll, underhåll och reparation 
baserat på antalet drifttimmar.

Varv- och timräknare

a. varv- och timräknare
b. Vattentemperaturmätare
c. Bränslenivåmätare
d. Indikatorlampa
 · Laddningslampa
 · Glödindikatorlampa
 · Indikatorlampa för oljetryck  
  (indikatorlampa för motoroljetryck)

Reglage på instrumentpanelen

Då vattentemperaturmätaren närmar sig 
”H” under drift så är maskinen på väg att 
överhettas. Stoppa motorn och utför underhåll 
och reparation efter att ha kört motorn under 5 
minuters tid utan belastning och drift.

● Om vattentemperaturen överstiger 115°C så 
kommer varningslarmet (osammanhängade 
ljud) att aktiveras.

Vattentemperaturmätare

4-2

4-1

4-3

4. Mätinstrument
____________________________________
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● Tanka aldrig gasolin (bensin) i tanken.

● Tillåt aldrig att bränsle rinner ut ur tanken.

● Tanka aldrig över tankens kapacitet.

Bränslenivåmätare
Denna indikerar nuvarande bränslenivå. Om 
bränslenivåmätaren närmar sig E(Empty/tom), 
tanka (diesel) omedelbart. Bränsletankens 
kapacitet är cirka 51 liter.

Laddningslampa
Lampan tänds när tändningsomkopplaren 
vrids till ”ON”-läget. Efter motorn startats 
och lampan släcks så är laddningen normal. 
Om lampan lyser under drift, stoppa motorn 
omedelbart och kontrollera samt utför 
underhåll och reparation.

4-5

Fara

4-4

Laddningslampa

Glödindikatorlampa

Se 3-3  ”Start och stopp av motor”.

Lampan tänds då tändningsomkopplaren vrids 
till ”ON”-läget.
Efter motorn startats så släcks lampan om 
oljan börjar cirkulera och trycket är normalt. 
Om lampan lyser under drift, stoppa motorn 
omedelbart och utför underhåll och reparation.

4-6

Indikatorlampa för oljetryck 
(indikatorlampa för motoroljetryck)

4-7

Glödindikatorlampa

Indikatorlampa för motoroljetryck

Motorolje-
tryck

Laddning Glöd

Motorolje-
tryck

Laddning Glöd

Motorolje-
tryck

Laddning Glöd
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5. Klippning 
____________________________________

2. Justering av klipphöjd med hjälp 
av justeringsplatta (3 punkter per 
klippaggregat)
1) Lossa på skruvarna (totalt 6 stycken) som 

håller fast justeringsplattan för klipphöjd 
och klippaggregatet.

● Längden på gräs som klipps i ett svep bör vara mindre än 30mm.

● Vidare, klipp ej 1/3 eller mer av gräsets totala längd.

● Klipphöjden är vid leverans inställd på 48mm.

Försiktighet

Justering av klipphöjd5-1

Lägg i parkeringsbromsen, sänk ned klippaggregaten och avlägsna tändningsnyckeln.

1. Justering av klipphöjd med hjälp 
av justeringskrage (3 punkter 
per klippaggregat)
1) Lossa på alla tre muttrar som håller fast 

justeringskragen.

Skruv

Justeringskrage

Justeringskrage

Mutter

2) Se klipphöjdstabellen och ändra antalet 
justeringskragar.

3) Drag åt alla muttrar ordentligt efter att 
ha fullföljt justeringen av kragarna på 
alla tre punkter.

2) Höj bärhandtaget på klippaggregatet och 
ändra hålens placering ett steg i taget 
enligt klipphöjdstabellen, drag sedan åt 
dem tillfälligt igen.

3) När den tillfälliga fastsättningen är klar på 
alla tre punkter så måste skruvarna dras 
åt ordentligt.

Klipphöjdstabell (inställningsområde 20.0 – 91.5mm)

Justeringskrage
Noll plattor
En platta 
Två plattor
Tre plattor
Fyra plattor
Fem plattor
Sex plattor
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Klippning

1) Dra i handgasspaken och ställ in motorhastigheten på MAX (2,600 v/min). (Se 3-3 )

2) Släpp på gräsklipparens låsspak. (Se 3-20 )

3) Flytta spaken för höjning/sänkning av gräsklippare till ”DOWN”-läget, och sänk ned  
 klippaggregatet. (Se 3-18 )

4) Ställ omkopplaren för knivrotation i ”ON”-läget för att starta knivrotation. (Se 3-13 )

5) Tryck ned framåtpedalen och påbörja körningen.

* Gräsklipparen reagerar på höjning och sänkning av klippaggregaten och knivarna  
 roterar eller stannar automatiskt.

5-2 6. Underhåll av huvudenheten
____________________________________

● Använd motorolja högre än API-serviceklassificeringen CD-klass.

● Oljan har hög temperatur alldeles efter körning. Byt ut den efter 
att ha väntat en stund så du inte bränner dig vid avlägsnandet av 
avtappningspluggen. 

Försiktighet

● Se till att arbeta i en hastighet anpassad efter 
arbetsförhållandena.

● Maskinen känner av klippaggregatets position och bestämmer 
”om den ska rotera eller stoppa” kniven. Ha i åtanke att 
knivrotationen ej behöver upphöra om inte klippaggregatet är 
helt upphöjt genom manövrering av spaken för höjning/sänkning 
av gräsklipparen.

Försiktighet

Avtappningsplugg

Avtappningsplugg  Hydrauloljetank  Filter

Byte av motorolja6-1

Se bruksanvisningen till motorn angående hantering av denna. 

1) Byt ut oljan efter de första 50 timmarna av 
användning, och byt sedan ut den med 100 
timmars driftintervall. 

2) Avlägsna avtappningspluggen på oljetråget. 
Om detta körs då motorn är varm så kan 
oljan tappas ur helt och hållet.

Byte av hydraulolja6-2

1) Byt ut hydrauloljan efter de första 100 
timmarna av användning, och byt sedan ut 
den i den period som kommer först av ett år 
och 500 timmars användning.

2) Byt alltid ut hydraulfiltret då oljan byts ut.
3) Avlägsna avtappningspluggen från botten av 

hydrauloljetanken och tappa ur hydrauloljan.
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4) Tappa ur och byt ut hydrauloljan om du upptäckter förekomsten av vatten eller skum i 
oljan (emulgering) eller förorening (brist på genomskinlighet).

5) Använd Shell Tellus 46 eller likvärdiga produkter för hydrauloljan.
* Hydrauloljetankens kapacitet är cirka 44 liters.

Försiktighet ● Hydrauloljan har hög temperatur alldeles efter körning. Byt 
ut den efter att ha väntat en stund så du inte bränner dig vid 
avlägsnandet av avtappningspluggen.

* Fyll ej på mer olja än vad kapaciteten medger.

Alla kopplingar till hydraulslangar, pump, cylindrar etc. kan lossa efter 50 timmars drift. 
Kopplingarna skall vara säkert åtdragna.

* En nivåsensor är kopplad till hydraulvätsketanken.
 Om mängden hydraulvätska understiger cirka 2 liter så kommer varningslarmet  
 (osammanhängande ljud) att aktiveras.

Kontroll av oljeläckage6-3

Smörjning av alla delar

Smörj via följande smörjnipplar med 50 timmars intervall.

6-4

1) Säkringsdosa 
Reservsäkring och utbytesverktyg är 
fastsatta i säkringsdosan.

 Ersätt med säkringar av angiven kapacitet.
 Säkringarna är av typen minisäkringar 

avsedda för bilar.
2) Smältlänk 

Den angivna kapaciteten för smältlänken är 
50A.

Byte av säkringar6-5

Säkringsdosa

Smörjpunkter Delarnas katalognummer
Bakre rulldelar 20-35
#1 - #5 lyftarm 18-14, 18-23, 18-26, 19-22, 19-28
#2 - #3 Rotationsbeslag 19-13, 19-29
Axeltapp 5-26
Framåt-/backpedal 7-1, 7-6
Höger/vänster bromspedal 6-22, 6-29
Bromskopplingar 6-2
Centrumkoppling pump 7-31

Tomgångsspak pump 7,28

A 5A Timer
B 5A Glödindikatorlampa

C 5A
Varvräknare, bränslenivåmätare, vattentemperaturmätare, 
laddningslampa, indikatorlampa för oljetryck (indikatorlampa för 
motoroljetryck), varningsalarm för vattentemperatur, varningsalarm för 
hydraulolja

D 15A Reläbox 1
E 15A Reläbox 2, differentialspärr, #4, #5 induktiv givare

F -
G 5A Timer
H 5A Generator
I 5A Bränslepump, säkerhetsrelä för kylfläktens ventil, stoppmagnet

J 5A Relä (startmotor)
K 5A Reservsäkring
L 5A
M 15A
N 15A
O       Utbytesverktyg för säkring
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Försiktighet ● Drick ej elektrolytlösningen och undvik kontakt med hud, ögon och 
kläder. Bär skyddsglasögon och skyddskläder.

● Vid laddning av batteriet genereras explosiv vätgas eftersom 
batteriets elektrolytlösning innehåller svavelsyra vilket är dödligt 
giftigt och kan orsaka allvarliga brännskador.

● Rök aldrig i närheten av batteriet och håll gnistor och flammor 
borta från det.

● När batteriet ska avlägsnas, tag loss den negativa (-) batterikabeln 
först och den positiva (+) batterikabeln sist. För att installera 
batteriet; koppla in den positiva (+) batterikabeln först och den 
negativa (-) batterikabeln sist.

● När du kopplar in batterikablarna, se till att koppla de positiva och 
negativa polerna rätt. Vid felkoppling finns risk att batteriet och 
den elektriska utrustningen skadas. (Den röda kabeln skall sitta på 
den positiva sidan.)

● Om en torr trasa används för att rengöra batteriet så kan statisk 
elektricitet alstras och det finns risk för eldsvåda eller explosion.

Se bruksanvisning för batteri.

Kontroll av batteri6-6

Försiktighet ● Då du stänger motorhuven, var försiktig så att du inte klämmer 
händerna.

● Öppna ej motorhuven på en blåsig plats.

Kontrollera elektrolytlösningens nivå mellan 
”UPPER LEVEL” (maxnivålinjen) och 
”LOWER LEVEL” (miniminivålinjen). När 
elektrolytlösningens nivå faller under hälften 
mellan ”UPPER LEVEL” och ”LOWER LEVEL”, 
fyll på med destillerat vatten upp till ”UPPER 
LEVEL” omedelbart.

Öppning och stängning av motorhuven (V, H)6-7

Tag loss gummihaken och dra upp motorhuven.
Haka på motorhuvsstödet på hållaren som 
sitter på motorhuvens insida; kontrollera att 
motorhuven inte stängs.

Motorhuv (höger)
Motorhuv (vänster)

Motorhuvsstöd

Då du stänger motorhuven, tag loss 
motorhuvsstödet från hållaren, sänk sakta ned 
huven och sätt fast gummihaken.

Gummihake

Motorhuv
Fara
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Försiktighet ● Då du stänger sätesutrymmet, var försiktig så att du inte klämmer 
händerna.

Höj den tiltbara rattstången till dess högsta 
läge först och flytta sedan förarsätet till dess 
bakre ändläge. Dra upp spaken belägen bakom 
förarsätet för att släppa spärren och höj sedan 
förarsätet för att öppna sätesutrymmet. För 
att stänga sätesutrymmet, sänk ned förarsätet 
långsamt.

Öppning och stängning av sätesutrymme 6-8

- Det finns två avståndssensorer. 
De känner av höjt och sänkt läge av 
klippaggregat #4 och #5 samt utför start 
och stopp av knivrotation.

- Vid drift så lyser de röda LED-lamporna (, 
) i reläboxen.

Kontroll av funktionen hos avståndssensorn/reläet6-10

Säte

Spak

Bromsskiva Vajer

Låsmutter

Justeringsmutter

● Om spelet är för litet så kommer värme att genereras vilket kan 
leda till en eldsvåda.

● Om bromsverkan på bromskivorna är avvikande från sida till sida 
     så kan det leda till oväntade olyckor.

Fara

Utför justering av spelet, om spelet mellan 
bromsskivan och bromsbelägget blir fört stort så 
försämras bromsarnas effektivitet.
Lossa på låsmuttern och dra åt 
justeringsmuttern; spelet kommer att minska. 
När korrekt justering av spelet är utförd, dra åt 
låsmuttern säkert. Finjustering kan utföras med 
vajern. Se till att justera så att bromsverkan på 
bromsskivorna på båda sidor blir densamma.

Justering av broms6-9

1. Då differentialspärrsventilen är i  
”ON”-läge så kommer LED-lamporna , , 
 att lysa.

2. Då omkopplaren för knivrotation är i ”ON”-
läge och medan klippaggregatet är nedsänkt 
så kommer LED-lamporna ,  att lysa.

3. När omkopplaren för knivrotation är i ”ON”-
läge så kommer LED-lampa  att lysa och 
4WD aktiveras.

4. När lägesomkopplaren för 2WD – 4WD är 
i ”4WD”-läge så kommer LED-lampa  att 
lysa och 4WD aktiveras.

Eftersom denna maskin utrustats 
med automatisk luftning så är ingen 
luftningsmanöver nödvändig.
· Använd alltid luftningsventilen i helt öppet 
läge.
Om den används i stängt läge kommer motorn 
att stanna.

Lufta bränslesystemet6-9

Avståndssensor

Reläbox

Luftningsventil
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7. Underhåll av klippaggregatet 
____________________________________

2) Fäst sprinten med grepp i fixeringshålet för 
underhåll.

3) Starta motorn och höj upp klippaggregatet.
4) Stoppa motorn och avlägsna 

tändningsnyckeln.

1) Slipa skäret på rotorkniven med en slipmaskin.
2) Efter slipning, använd rotorkniven först då höger-och-vänsterbalans uppnåtts med hjälp  
 av ett knivbalanseringssystem.
3) Fäst knivbalanseringssystemet på en  
 passande plats, placera rotorkniven i  
 balanseringssystemet för att upprätthålla  
 höger-och-vänsterbalans.

Slipning och balansering av rotorkniven7-1

5) Lyft av aggregaten framifrån, placera 
sprinten (19-5) i positionen enligt bilden, 
och fäst den.

Sprint med grepp

Klippaggregat

KnivbalanseringI nivå

Rotorkniv

Klippaggregat

Byte av rotorkniv7-2

Lägg i parkeringsbromsen, sänk ned klippaggregaten och avlägsna tändningsnyckeln.
 
1. Höj upp klippaggregat #2 och #3.
 1) Dra ut sprinten med grepp (19-19), och flytta aggregatet horisontellt.

Försiktighet ● Vid slipning av kniven, använd skyddsglasögon och handskar.

Varning ● Om maskinen används då rotorknivens balansering är dålig så 
kommer vibrationer att fortplanta sig och maskinen skadas.

Sprint med grepp
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8. Varningar angående underhåll 
____________________________________

Varningar angående underhåll8-1

2.  Höj upp klippaggregat #1.
 1) Starta motorn och lyft klippaggregatet.
 2) Stoppa motorn och avlägsna tändningsnyckeln.
 3) Lyft av aggregatet framifrån, placera sprinten (18-5) i positionen enligt bilden,  
     och fäst den.

Försiktighet ● Byt ut gräsklipparens lager och oljetätningar varje säsong.

Varning

● Om högtrycksolja penetrerar huden finns risk för allvarliga personskador.

● Avlägsna trycket innan kopplingar för högtrycksslang lösgörs.

● Kontrollera slangar och kopplingar visuellt innan maskinen manövreras.

● Använd papper eller kartong för att kontrollera oljeläckage. Om 
hydraulolja penetrerar huden, se till att få läkarvård inom 2 till 3 timmar.

Försiktighet

● Läs denna bruksanvisning noggrant och erhåll full kunskap om 
underhållsförfarandet.

● Stoppa maskinen på en plan, ren och torr yta.

● Smörj eller utför aldrig underhåll då motorn är igång.

● Håll händer och fötter borta från rörliga delar då motorn är igång.

● Sänk ned klippaggregatet till marken, lägg i parkeringsbromsen, stoppa 
motorn och avlägsna tändningsnyckeln.

● Använd korrekta/lämpliga delar i gott skick.

● Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.

● Modifiera ej mekanisk utrustning eller delar. Använd originaldelar från 
Baroness för säkerhet.

● Städa upp gräs och skräp, olja/smörjmedel eller bränslespill.

● Se till att koppla loss den negativa (-) batterikabeln innan underhåll på 
elsystemet utförs.

● Om underhåll utförs med maskinen upprest, se till att använda säkra 
stödpunkter.

Förhindrande av olyckor orsakade av 
högtrycksolja8-2

3.  Fixera klippaggregat #4 och #5.
 1) Starta motorn och höj upp klippaggregaten.
 2) Stoppa motorn och avlägsna tändningsnyckeln.
 3) Placera sprinten (18-5) i positionen enligt bilden, och fixera klippaggregaten.

4.  Ta loss kniven.
 * Se till att stoppa motorn och avlägsna  
 tändningsnyckeln.
 1) Montera det bifogade fyrkantsröret, fixera  
 rotorkniven så den ej kan snurra och avlägsna  
 bultarna som håller fast kniven (2 stycken).
5.  Installera kniven.
 1) Installera i omvänd ordning för avlägsnande.
6.  Återmontera sprintarna (19-5) (18-5) till deras  
 ursprungliga position efter utfört arbete.

Klippaggregat

Klippaggregat

Sprint

Sprint

Fy
rk

an
ts

rö
r

Kniv

Skruv 
(två ställen)

* Åtdragningsmoment för knivens fästskruvar: 104 - 134 N-m (10.4 - 13.4 kgf-m)
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Underhållsschema

♦ Använd de nödvändiga verktygen passande syftet med underhållet.

8-3

Underhåll Före 
användning

Var 50:e 
timme

Var 100:e 
timme

Var 200:e 
timme

Var 500:e 
timme

Var 6:e 
månd

M
otor

Kontroll av motorolja O

Byte av motorolja
O 

(inledande 
drift)

O

Byte av oljefilter
O 

(inledande 
drift)

O

Rengöring av kylare, 
oljekylare och kylarhuv O

Kontroll av kylvätska O
Kontroll och rengöring av luftfilter O
Byte av luftfilterelement O
Kontroll av fläktrem O
Kontroll av batteriets elektrolyt O
Byte av bränslefilter O

H
uvudenhet

Kontroll av däck O
Kontroll av bränsle O
Kontroll av hydraulolja O

Byte av hydraulolja
O 

(inledande 
drift)

O

Byte av oljefilter
O 

(inledande 
drift)

O

Kontroll av broms O
Oljeläckage hos varje del O
Kontroll av slapphet och 
skada hos varje del O

Kontroll av rotorkniv O
Rundsmörjning O O
Avlägsna fastsatt klippgräs, etc. O

<Specifikationer för periodiskt underhåll>

Motoroljekapacitet MAX: 9.7L MIN: 7L Högre än API 
serviceklassifikation CD-klass

Kylvätskekapacitet Total kapacitet 12L Inklusive 1 L i reservtank

Däcktryck (standarddäck)
Framhjul 150 kPa (1.5 kgf/cm2)

Bakhjul 140 kPa (1.4 kgf/cm2)

Bränsletankens kapacitet Cirka 51 L Diesel av JIS2-typ

Oljetankens kapacitet Cirka 44 L Använd Shell Tellus 46 
eller likvärdigt

<Slitdelslista för motorn, hydraulsystemet>  

Motor
Namn på del MAX: 9.7L Kod nr.: 7L Delens katalognummer

Oljefilterelement PF16414-3243-0

Luftfilterelement PFR1401-4227-0

Fläktrem PF17112-9701-0
Bränslefilterpatron PF15221-4317-0
Batteri K3600000180

Hydraulsystem
Namn på del Kod nr. Delens katalognummer

Oljetrycksfilterpatron K3410000030
Sugfilter K3413000040
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9. Justering av andra funktioner 
____________________________________

Justering av kolvpumparnas neutralläge9-1

1) Lyft upp maskinen med hjälp av domkraft 
och palla upp den stabilt så att både bak- 
och framhjulen flyter fritt.

2) Höj förarsätet uppåt.
3) Starta motorn och kör på hög hastighet, ställ 

lägesomkopplaren för 2WD – 4WD i ”2WD”-
läget.

4) När framhjulen snurrar framåt, lossa på 
låsmuttern och vrid i den riktning som 
reducerar längden på justeringsstaven för 
neutralläge. När hjulen snurrar bakåt, vrid i 
den riktning som förlänger justeringsstaven 
för neutralläge. Hitta det läge där framhjulen 
stannar och dra åt låsmuttern.

Låsmutter
Justeringsstav  
för neutralläge

Låsmutter

Dragning då maskinen ej kan  
köras9-2

1) Om motorn är igång, stoppa den.
2) Lägg i parkeringsbromsen och använd 

hjulklossar.
3) Ställ lägesomkopplaren för 2WD – 4WD i 

”2WD”-läget.
4) Höj förarsätet uppåt.
5) Vrid avlastningsventilen, belägen bredvid 

hydraulpumpen, 90 grader.

Avlastningsventil

Försiktighet ● Då du bogserar, kör försiktigt med låg hastighet.

● Se till att återställa avlastningsventilen innan motorn används 
nästa gång.

10. Långtidsförvaring 
____________________________________

Vänlige se motorns/batteriets bruksanvisningar för detaljer.
Stanna maskinen på en plan och stabil yta, stäng sedan av motorn 
och lägg i parkeringsbromsen, sänk ned klippaggregatet och avlägsna 
tändningsnyckeln.

1. Rensa bort gräs och skräp från klippaggregaten, drivenheter, ljuddämpare, kylare och 
motor. Städa upp olja, fett och bränslespill.

2. Kontrollera och byt ut motorolja och oljefilterelement.
3. Fyll på olja och applicera smörjmedel/fett på varje smörjdel.
4. Tappa ur bränslet ur bränsletanken. Gör detta utomhus.
5. Applicera ett däcktryck i hjulen något högre än normalt, placera maskinen på plankor för 

att undvika fukt.
6. Kontrollera alla bultar, muttrar och skruvar och säkerställ att de är åtdragna. Om de är 

slitna eller skadade, byt ut dem.
7. Reparera eller byt ut skadade delar och färgflagor. Förvara maskinen på en torr plats 

skyddad från regn.
8. Avlägsna batteriet från maskinen. Om du behåller batteriet installerat i maskinen, koppla 

loss den jordsidan (negativa sidan).
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