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                                   motormanualen innan maskinen används.
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Tack för att du köpt denna Baroness-maskin.
Denna bruksanvisning förklarar korrekt hantering,
justering och inspektion av din maskin.
Läs denna bruksanvisning noga, innan användning,
för att ingående förstå innehållet gällande säker och
korrekt drift.
Vi hoppas att du kommer att använda maskinen på
ett säkert sätt, och drar nytta av dess bästa prestanda.

Att förvara bruksanvisningen
Förvara denna bruksanvisning i lådan på höger sida
om sätet.
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Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du ingående förstår hur man på ett korrekt 
sätt använder och underhåller denna maskin, och för att undvika att skada dig själv och andra.
Operatören är ansvarig för en korrekt och säker drift av maskinen.
Utför inte underhåll på maskinen på annat sätt än det som beskrivs i denna manual.
Se också till att läsa bruksanvisningarna till motorn, batteriet, etc.
Underhåll ska endast utföras av en certifierad specialist.
Om du har några frågor gällande underhåll eller originaldelar, var god kontakta Kyoeisha eller din lokala 
Baroness-handlare.
När du gör förfrågningar om denna maskin, var god ange maskinens modellbeteckning och serienummer.
Vid utlåning eller vidarebefordran av denna maskin, var god skicka även med bruksanvisningen 
tillsammans med maskinen.

Kyoeisha Co., Ltd.

Försiktighet

Informationen som beskrivs i denna bruksanvisning kan komma att ändras i förbättringssyfte utan föregående 
meddelande. Se vid byte av delar till att använda äkta Baroness-delar eller delar som anvisats av Kyoeisha.
Observera att Baroness produktgaranti inte behöver omfatta defekter orsakade av användning av 
delar från andra företag.

Varningssymboler
Denna bruksanvisning använder följande varningssymboler för försiktighetsåtgärder gällande hantering 
som är viktiga för din säkerhet.

696cq5-001

Varningssymbol

Denna symbol indikerar artiklar gällande ”Fara”, ”Varning” eller ”Försiktighet”.
Dessa artiklar beskriver viktiga försiktighetsåtgärder så läs dem noggrant för att förstå dem till fullo 
innan maskinen används.
Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsåtgärder kan orsaka en olycka.

Fara

Denna symbol indikerar att allvarlig personskada eller dödsfall kommer att inträffa om varningen ignoreras.

Varning

Denna symbol indikerar att allvarlig personskada eller dödsfall kan inträffa om varningen ignoreras.

Försiktighet

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

Viktigt

Denna symbol indikerar försiktighetsåtgärder gällande maskinens mekanism.

LM315GC
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Syfte 
Denna maskin är avsedd för klippning av turfgräs på
golfbanor.
Använd inte denna maskin på något annat sätt än dess
avsedda syfte, och modifiera inte maskinen.
Drift av denna maskin i andra syften och modifiering av
den kan vara mycket farligt och kan orsaka skador på
maskinen.
Dessutom är denna maskin inte godkänd att köras som
fordon för särskilt ändamål. Kör den inte på allmän väg.
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Underlåtenhet att på ett korrekt sätt följa dessa 
säkerhetsåtgärder kan orsaka en olycka som 
resulterar i personskada eller dödsfall.

Fara

Denna maskin är utformad för att säkerställa 
säker drift och har testats och inspekterats 
noga innan leverans från fabriken. 
Maskinen är utrustad med säkerhets-
anordningar för att förhindra olyckor.
Men, huruvida maskinen uppvisar dess 
ursprungliga prestandanivå beror på det sätt 
den körs och hanteras, samt på vilket sätt den 
sköts på daglig basis.
Olämplig användning eller hantering av 
maskinen kan resultera i personskada eller 
dödsfall.
Observera följande säkerhetsinstruktioner för 
att säkerställa säker drift.

 Säkra driftsvanor
Följande instruktioner inkluderar de från 
CEN-standard EN 836: 1997, 
ISO-standard 5395: 1990 och ANSI B71.4-2004.

Utbildning
Läs bruksanvisningen och annat 
utbildningsmaterial noggrant. Bekanta dig 
med reglagen, säkerhetsdekaler och 
korrekt användning av utrustningen.
Om operatören eller mekanikerna inte kan 
läsa engelska är det ägarens ansvar att 
förklara detta material för dem.
Alla operatörer och mekaniker ska söka och 
erhålla professionella och praktiska 
instruktioner.
Ägaren är ansvaring för att utbilda användarna.
Sådana instruktioner ska betona:
  [1] Behovet av aktsamhet och koncentration 
       vid arbete på åkbara maskiner.
  [2] Kontroll över en åkbar maskin som glider 
       på en sluttning kan inte återfås genom 
       att bromsa.
De huvudsakliga anledningarna för tappad 
kontroll är
- Otillräckligt hjulgrepp
- För snabb körning
- Otillräcklig bromsning
- Maskintypen är olämplig för dess uppgift

1.

- Brist på uppmärksamhet gällande 
  vägförhållanden, i synnerhet sluttningar
- Felaktig lyft- och belastningsfördelning
Tillåt aldrig att outbildad personal utför service 
på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa 
operatörens ålder.
Ägaren/användaren kan förhindra och är 
ansvarig för olyckor eller personskador som 
drabbar dem själva, andra människor eller 
egendom.
Ha i åtanke att ägaren, operatören och 
mekanikern är ansvarig för olyckor eller faror 
som drabbar andra människor eller deras 
egendom.

Förberedelse
Utvärdera terrängen för att avgöra vilka tillbehör 
eller redskap som behövs för att på ett korrekt 
och säkert sätt utföra jobbet. Använd endast 
tillbehör och redskap som godkänts av tillverkaren.
Bär alltid ordentliga skor, långa byxor, 
skyddshjälm, skyddsglasögon och hörselskydd 
under drift. Långt hår, lösa kläder eller smycken 
kan trassla in sig i rörliga delar. Kör inte 
utrustningen barfota eller med öppna sandaler.
Inspektera området där utrustningen ska 
användas och avlägsna alla föremål såsom 
stenar, leksaker och vajertråd som kan 
kastas iväg av maskinen.
Var försiktig i hanteringen av bränsle.

Varning

Varning - Bränsle är mycket lättantändligt. 
Vidta följande försiktighetsåtgärder.

Förvara bränslet i behållare specifikt 
utformade för detta ändamål.
Fyll på bränsle innan motorn startas. 
Avlägsna aldrig tanklocket eller tanka aldrig 
när motorn är igång eller när motorn är het.
Tanka endast utomhus och rök inte 
under tankning.
Försök inte starta motorn om bränsle spillts, 
utan flytta bort maskinen från spillområdet 
och undvik att skapa några gnistkällor förrän 
bensinångorna skingrats.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

[1]

[2]

[3]

[4]
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Sätt tillbaka tanklock och lock på behållare 
och dra åt dem.

Kontrollera att operatörens närvaro-
kontroller, säkerhetsomkopplare och skydd 
är monterade och fungerar korrekt. Kör inte 
maskinen om inte dessa fungerar ordentligt.
Om bromsfunktionen är felaktig eller 
parkeringsbromsens spak har märkbart spel, 
se då till att justera eller reparera dem innan 
maskinen körs.
Byt ut dåliga ljuddämpare.

’

Drift
Kör inte motorn i slutna utrymmen där farliga 
koloxidgaser kan samlas.
Kör endast med god belysning och håll 
undan från hål och dolda faror.
Koppla ur alla redskap, lägg i friläge och lägg 
i parkeringsbromsen innan du försöker 
starta motorn. Starta endast motorn från 
förarsätet.
Kom ihåg att det inte finns några säkra 
sluttningar. Körning på gräs kräver särskild 
aktsamhet.

För att skydda dig mot att välta:

Stanna eller starta inte plötsligt när du är 
på väg upp- eller utför.
Koppla långsamt och låt alltid en växel 
ligga i, särskilt vid körning utför.
Maskinhastigheten ska hållas låg i 
sluttningar och under skarp svängning.
Var uppmärksam på gupp och håligheter 
och andra dolda faror.
Kör aldrig längs med en slutning, såvida 
inte maskinen är utformad för detta syfte.
Kör aldrig maskinen på en sluttning i en 
vinkel som är större än den specificerade 
eller på en plats där det finn risk att 
maskinen tappar fästet.

Kör aldrig maskinen med skadade skydd, 
skärmar, eller utan skyddsanordningar på plats.
Se till att alla spärrmekanismer är monterade, 
justerade och fungerar korrekt.

[5]

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

5.

Ändra inte motorns regulatorinställningar 
och kör inte motorn för snabbt. Att köra 
motorn på omåttliga hastigheter kan öka 
risken för personskador.
Gör följande innan du lämnar förarsätet.

Stanna på plan mark.
Koppla ur kraftuttaget och sänk 
ned redskapen.
Lägg i friläge och parkeringsbromsen.
Stoppa motorn och avlägsna nyckeln.

Koppla ur driften till redskapen, stoppa 
motorn och avlägsna tändningsnyckeln i 
följande situationer.

Innan tankning.
Innan gräsuppsamlaren/arna 
avlägsnas.
Innan höjdjusteringar utförs om inte 
dessa kan göras från förarsätet.
Innan blockeringar tas bort.
Innan kontroll, rengöring eller arbete 
utförs på maskinen.
Efter att ha kört på ett främmande 
föremål eller om onormala vibrationer 
uppstår. Inspektera maskinen efter 
skador och utför reparationer innan 
utrustningen startas och körs igen.

Håller händer och fötter borta från 
klippenheterna och de roterande delarna.
Titta bakåt och nedåt innan du backar 
och se till att färdvägen är fri.
Kör inga passagerare.
Kör aldrig maskinen då människor, i 
synnerhet barn, eller husdjur är i närheten.
Sakta ned och var aktsam vid svängningar 
och korsning av vägar och trottoarer.
Stoppa klippknivarnas rotation innan du 
korsar andra ytor än gräs.
Koppla ur driften till redskap vid transport 
eller när maskinen inte används.
Vid användning av redskap ska du aldrig 
rikta utkast av material mot åskådare och 
inte heller tillåta att någon är i närheten av 
maskinen då den är i drift.
Kör inte maskinen under påverkan av 
alkohol eller droger.

6.

7.

[1]
[2]

[3]
[4]

8.

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Var aktsam vid lastning eller urlastning av 
maskinen på eller från ett släp eller en lastbil. 
Lasta eller lasta ur maskinen på en plan och 
säker plats. Lägg i parkeringsbromsen på 
lastbilen eller släpet, stoppa motorn och montera 
hjulklossar innan maskinen lastas av eller på. 
Vid transport av maskinen på lastbil eller släp 
ska du lägga i parkeringsbromsen, stoppa 
motorn och fästa maskinen till lastbilen med 
ett rep eller annan lämplig fasthållnings-
anordning som har tillräcklig styrka. Vid 
användning av ramp, välj en med tillräcklig 
styrka, längd och bredd och som inte gör så 
att maskinen tappar fästet.
Stäng bränslekranen innan maskinen 
transporteras.
Var aktsam när du närmar dig blinda kurvor, buskage,
träd eller andra föremål som kan skymma sikten.
Ta inte ögonen av vägen framför dig. 
Kör inte maskinen utan händer.
Lätta på gasen när motorn ska stängas av och 
om motorn är försedd med en avstängnings-
ventil, stänger du av bränsletillförseln när 
arbetet är slutfört

Underhåll och förvaring
Koppla ur drivningen på plan mark, sänk ned 
redskapen, lägg i parkeringsbromsen, stoppa 
motorn och avlägsna nyckeln från tändningen. 
Vänta tills alla rörliga delar stannat innan 
justering, rengöring eller reparation utförs.
När maskinen ska parkeras, förvaras eller 
lämnas obevakad ska klippenheterna sänkas 
ned såvida inte ett mekaniskt lås är närvarande.
För att minska brandrisk ska motorn, 
ljuddämparen, batteridelen, bränsleförvarings-
området, klippenheten och drivningarna hållas 
fria från gräs, löv eller omättligt med 
smörjmedel. Ta bort olja eller bränslespill.
Låt motorn svalna innan maskinen förvaras i 
något utrymme.
Täck endast över maskinen med överdrag efter 
att varma delar svalnat tillräckligt.
Förvara aldrig utrustningen med bränsle i tanken 
inuti en byggnad där ångor kan nå en öppen 
flamma eller gnista.
Om motorn är försedd med en avstängnings-
ventil ska denna stängas vid förvaring eller 
transport.
Förvara inte i närheten av flammor.

18.

19.

20.

21.
22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Låt aldrig outbildad personal utföra service 
på maskinen.
Låt motorn/ljuddämparen svalna innan 
kontroll/underhåll.
Hantera och använd de nödvändiga verktygen 
på korrekt sätt vid service eller justering 
av maskinen.
Använd domkraft för att stötta delar vid behov.
Släpp försiktigt på trycket i delar med lagrad 
energi.
Se till att dekomprimera hydraulsystemet innan 
underhåll utförs såsom avlägsnande av 
hydraulutrustning.
Kontrollera att ledningsanslutningarna i 
hydraulsystemet är ordentligt åtdragna. 
Kontrollera anslutningarna till de hydrauliska 
tryckledningarna och slangarnas skick innan 
hydraultryck appliceras.
Använd inte dina händer när hydraulkretsen 
kontrolleras efter pinnhålsläckage eller 
oljeläckage från munstycken. Använd 
föremål som papper eller kartong för att 
hitta läckagepunkter. Var extremt försiktig 
med högtrycksolja eftersom den kan 
penetrera din hud och orsaka skador. 
Om vätska tränger in i huden måste den 
avlägsnas kirurgiskt inom några timmar av 
en läkare som är bekant med denna form 
av skador, annars kan det resultera i kallbrand.
Koppla ur batteriet innan några reparationer 
utförs. Koppla ur minuspolen först och 
pluspolen sist. Återanslut pluspolen först 
och minuspolen sist.
Se till att delar som ledningar inte vidrör 
varandra och att deras kåpor inte har lossnat.
Var aktsam vid kontroll av cylindrar/trummor 
och knivar.

Bär handskar och var aktsam vid 
åtdragning.
Var försiktig vid justering av maskinen för 
att förhindra att fingrarna fastnar mellan 
roterande knivar och fasta delar i maskinen

Var aktsam på maskiner med fler 
cylindrar/trummor eftersom roterande av en 
cylinder/trumma kan få andra cylindrar/trummor 
att rotera.
Håll händer och fötter borta från rörliga delar. 
Gör om möjligt inga justeringar med motorn igång.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

[1]

[2]

20.

21.
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Ladda batterier på en öppen, väl ventilerad yta, 
undan från gnistor och flammor. Koppla ur 
laddaren innan den ansluts till eller kopplas 
loss från batteriet. Bär skyddskläder och 
använd isolerade verktyg.
Håll alla delar i gott fungerande skick och all 
hårdvara åtdragen. Byt ut alla slitna eller 
skadade dekaler.
Håll muttrar, bultar och skruvar åtdragna för att 
vara säker på att utrustningen är i säkert 
fungerande skick.
Kontrollera gräsuppsamlaren med jämna 
mellanrum efter slitage eller förfall.
Om bränsletanken måste tömmas, 
gör detta utomhus.

22.

23.

24.

25.

26.
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Avfallshantering
Om avfallshantering
Se till att det avfall som genereras vid service 
eller reparation av maskinen bortskaffas i enlighet 
med lokala föreskrifter. (t.ex. spillolja, glykol, 
batterier, gummiprodukter och ledningar etc.)
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Specifikationer

Specifikationer

Typ LM315GC

Dimensioner
Total längd 215 cm
Total bredd 173 cm
Total höjd Ratt 132 - 141 cm

Vikt
Utan gräsuppsamlare 621 kg
Med gräsuppsamlare 631 kg

Minsta svängradie 161 cm

Motor

Typ Kubota D722-E4B
Typ Vertikal vattenkyld 4-takts dieselmotor
Total slagvolym 719 cm3 (0.719 L)
Maximal uteffekt 12.4 kW (16.9 PS)/3,000 rpm

Bränsletankens kapacitet Diesel 20.0 dm3 (20.0 L)
Bränsleförbrukning 286 g/kW.h (vid kontinuerlig nominell uteffekt)
Mängd motorolja 2.8 dm3 (2.8 L)
Driftbredd 152 cm
Drifthöjd 2 - 20 mm
Drivning HST 2WD

Hastighet (HST)
Framåt 0 - 15.0 km/h
Bakåt 0 - 6.0 km/h

Hastighet (Mekanisk) -
Effektivitet 7,296 m2(6.0 km/h x driftbredd x 0.8)
Maximal lutning för drift 15 grader

Däckstorlek
Framhjul Smooth 18 × 9.50-8 2P
Framhjul (Tillbehör) Pillow Dia 18 × 8.50-8 4P
Bakhjul Smooth 18 × 9.50-8 2P

Däcktryck
Framhjul 80 kPa (0.8 kgf/㎝ 2)
Framhjul (Tillbehör) 100 kPa (1.0 kgf/㎝ 2)
Bakhjul 80 kPa (0.8 kgf/㎝ 2)

Batteri 55B24 L (BCI GROUP STORLEK 51R: 
Rekommenderad motsvarande produkt EXIDE 51R60)

Från fabrik är motorns maximala standardvarvtal 3 000 v/min*

Ljudtrycksnivå
Ljudtryck

Denna maskin har bekräftats ha en kontinuerlig 
A-vägd ljudtrycksnivå på 87dB genom att mäta 
identiska maskiner i enlighet med det förfarande 
som specificeras i CEN EN836:1997.

Ljudeffektnivå
Ljudeffekt

Denna maskin har bekräftats ha en 
ljudeffektnivå på 103dB genom att mäta 
identiska maskiner i enlighet med det 
förfarande som specificeras i direktiv 
2000/14/EG.
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Vibrationsnivå
Hand-arm vibration

Denna maskin har bekräftats sända ut en 
maximal vibrationsnivå på mindre än 2.77 m/s2 
till händer och armar genom att mäta identiska 
maskiner i enlighet med det förfarande som 
anges i ISO5349-1:2001-5349-2:2001.

Helkroppsvibration

Denna maskin har bekräftats sända ut en 
maximal vibrationsnivå på mindre än 0.61 m/s2 
till hela kroppen genom att mäta identiska 
maskiner i enlighet med förfarandet som 
specificeras i ISO2631-1:1997-2631:2003.

 Namn på varje del

1

2

3
1215

B

6

C,D

9
5

17

7

16

10 4
14 A

8
13

11

quwxcl-021

Namn på varje del_001

1 Manöverpanel

2 Ratt

3 Säte

4 Undersätesskydd

5 Klipparpedal

6 Rotationsomkopplare för trumma

7 Riktningsspak för trumma

8 Växelspak

9 Gasreglage

10 Parkeringsbroms

11 Motorhuv

12 Batteri

13 Bränsletank

14 Radiatorkåpa

15 Låda

16 Klippenhet

17 Gräsuppsamlare

A Serienummerplatta

B Specifikationsdekal

C Bullerdekal

D Dekal med tillverkningsår

Serienummerplatta
Serienummerplattan maskinens namn och 
serienummer.

4ogipb-001

Serienummerplatta_001
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Specifikationsdekal
Specifikationsdekalen indikerar CE-logotypen, 
modellnamnet och vikten etc

kj8jic-001

Specifikationsdekal_001

Bullerdekal
Bullerdekalen anger ljudeffektnivån som 
fastställts genom att mäta identiska maskiner i 
enlighet med det förfarande som specificerats 
i EG-direktiven

jiwe3f-001

Bullerdekal_001

Dekal för tillverkningsår
Dekalen för tillverkningsår anger året när denna 
maskin tillverkades.

YEAR  OF 
MANUFACTURE

wvzv36-001

Dekal för tillverkningsår_001

 Säkerhets- och instruktionsdekaler
Om säkerhets- och instruktionsdekaler

Varning

Säkerhets- och instruktionsdekaler finns fästa 
vid denna maskin.
Se till att de bevaras i deras helhet. Byt ut 
dem mot nya om de skadas, blir lortiga eller 
lossnar.

Artikelnummer för dekalerna som behöver bytas 
ut listas i reservdelskatalogen. Beställ dem från 
en Baroness-handlare eller Kyoeisha.

Placering av säkerhets- och 
instruktionsdekaler

7

2

1

3
5

9

8

6
64 6iul4h-020

Placering av säkerhets och instruktionsdekaler_001

LM315GC
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Förklaring av säkerhets- och instruktionsdekaler

1

1

2

qigqnx-058

LM315GC0503Z0
Dekal för drift

Varning
Läs bruksanvisningen.

Varning
Lägg i parkeringsbromsen, stoppa motorn, avlägsna 
tändningsnyckeln och lämna sedan maskinen.

1.

2.

2

qigqnx-010

K4205001600
Dekal för stympningsvarning

Fara

Du kan skära din hand eller ditt ben 
- Stoppa klipparens rotation och motorn. 
I annat fall kan du skadas.

3

qigqnx-041

K4205001940
Dekal för eldförbud

Fara

Håll undan från eld.

4

K 4 2 0 9 0 0 0 9 8 0
qigqnx-020

K4209000980
Hydrauloljeikon
Läs bruksanvisningen.

5

K 4 2 0 9 0 0 1 0 0 0
qigqnx-021

K4209001000
Bränsleikon
Använd dieselbränsle nr.2. (Endast dieselbränsle 
med låg eller ultralåg svavelhalt)

P
ro

du
kt

öv
er

si
kt

LM315GC

Produktöversikt

Sida 3-5Säkerhets- och instruktionsdekaler



6

K 4 2 0 5 0 0 1 5 4 0
qigqnx-022

K4205001540
Dekal för försiktighet gällande heta delar

Försiktighet

Hög temperatur - Rör ej. I annat fall kommer du 
att bränna dig.

7

qigqnx-012

K4205001530
Dekal för försiktighet gällande roterande föremål

Fara

Se upp för rörliga delar - Håll dina händer borta från 
remmarna medan motorn är igång.

8

SLOW

qigqnx-059

K4205002040
Driftdekal

Fara

Vältning - Arbeta inte på sluttningar på 15 grader eller 
mer. Sätt fast säkerhetsbältet (endast med 
ROPS-utrustning), sänk ned klippenheterna och kör 
sedan långsamt när du kör nedför sluttningar.

9

qigqnx-060

K4205002050
Driftsdekal

Varning

Var aktsam på avgasutsläpp.

Fara

Flygande föremål - Alla personer förutom operatören 
måste hålla ett säkert avstånd från maskinen.

LM315GC
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Dammskyddsnät Inspektion före användning
Se till att utföra en inspektion innan du börjar 
använda maskinen så att du kan dra nytta av 
dess optimala prestanda för en längre tid.

Klipptrumma (klippcylinder) och 
kniv (bottenkniv)
Inspektion av klipptrumma (klippcylinder) 
och kniv (bottenkniv)

Klipptrumman (klippcylinder) och kniven 
(bottenkniven) kan bli slöa på grund av
frekvent användning, krossande av föremål 
under klippning eller skador orsakade under 
transport. Inspektera klipptrumman 
(klippcylindern) och kniven (bottenkniven), 
och om nödvändigt, justera knivberöringen 
och utför läppning, slipning eller byt ut 
klipptrumman (klippcylindern) och kniven 
(bottenkniven).

Kontrollera huruvida eggen på klipp-
trumman (klippcylindern) och kniven 
(bottenkniven) är för slö för att klippa.
Se till att klipptrumman (klippcylindern)
och kniven (bottenkniven) inte har sprickor.
Kontrollera hur slitna klipptrumman 
(klippcylindern) och kniven (bottenkniven) är.
Se till att klipptrumman (klippcylindern) och 
kniven (bottenkniven) inte har ändrat färg 
på grund av slipning.
Kontrollera huruvida den andra eggen 
kvarstår vid klipptrumman (klippcylindern).
Se till att svetsfogen mellan klipptrumman 
(klippcylindern) och skivan inte har lossnat.

Radiatorkåpa
Inspektion av radiatorkåpa.

Se till att det inte finns några skador på 
radiatorkåpan.
Se till att radiatorkåpan inte är förorenad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Inspektion av dammskyddsnät

Se till att det inte finns några skador på 
dammskyddsnätet.
Se till att dammskyddsnätet inte är 
förorenat.

Rengöring av dammskydsnät

VIKTIGT

Ett orent dammskyddsnät kan orsaka 
överhettning av eller skador på motorn. 
Det kan även orsaka fel i hydraulsystemet.

Om dammskyddsnätet har förorenats med 
damm, se till att rengöra det.
I synnerhet efter att maskinen körts i en dammig 
miljö är det viktigt att avlägsna dammet så snart 
som möjligt.

. Dra upp dammskyddsnätet.

1

c8vn5c-004

Rengöring av dammskyddsnät_001

1 Dammskyddsnät

Rengör varsamt framsidan och baksidan av 
dammskyddsnätet med vatten eller lufttryck.

Radiator
Inspektion av Radiator

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata bruksanvisningen till motorn.

Se till att det inte finns några skador på 
radiatorn.
Se till att radiatorn inte är förorenad.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

LM315GC
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KylarvätskaRengöring av radiator

För detaljer gällande hantering av motorn, 
var god se den separata motormanualen.

VIKTIGT

En oren radiatorkåpa kan orsaka överhettning 
av eller skador på motorn. Det kan även 
orsaka fel på hydraulsystemet.

VIKTIGT

Använd inte fasta föremål, som en spatel eller 
skruvmejsel, eller vatten under högtryck för att 
rengöra radiator eller oljekylaren.
I annat fall kan specialfenor eller rör skadas, 
vilket möjligen kan resultera i minskad 
kylprestanda eller läckage av kylvätska.

Om radiatorn har förorenats med damm, se till 
att rengöra den.
I synnerhet efter att maskinen körts i en dammig 
miljö är det viktigt att avlägsna dammet så 
snart som möjligt. 

Avlägsna bulten.
Öppna radiatorkåpan.
Dra dammskyddsnätet uppåt och avlägsna det.

1
2

4

3

va4j43-004

Rengöring av Radiator_001

1 Bult

2 Radiator kåpa

3 Dammskyddsnät

4 Radiator

Rengör varsamt fram- och baksidan av 
radiatorn med vatten eller lufttryck.

1.
2.
3.

4.

Inspektion av kylarvätska
För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.

Varning

Rör inte radiatorn eller kylvätskan när motorn 
är i drift eller strax efter motorn stängts av.
I annat fall kan du bränna dig på grund av 
höga temperaturer.

Försiktighet

Inspektion ska ske efter att motorn svalnat väl.

Se till att kylvätskenivån i reservtanken 
ligger mellan ”FULL” och ”LOW”.

FULL

LOW

1

ckvlsx-001

Inspektion av kylarvätska_001

1 Reservtank

Påfyllning av kylvätska
För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.

Varning

Rör inte radiatorn eller kylvätskan när motorn 
är i drift eller strax efter motorn stängts av.
I annat fall kan du bränna dig på grund av 
höga temperaturer.
Öppna kylarlocket efter att radiatorn 
svalnat väl.

Försiktighet

Fyll på kylvätska efter att motorn svalnat väl.

1.
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Försiktighet

Kylarlocket är trycksatt.
Om du avlägsnar kylarlocket medan motorn 
är överhettad kommer het ånga att strömma 
ut, vilket möjligen kan resultera i brännskador.
Se till att vattentemperaturen och trycket 
reduceras och greppa sedan locket med en 
tjock trasa och öppna det gradvis.

VIKTIGT

Se till att använda rent vatten, såsom kranvatten, 
när du fyller på kylvätska. Avlägsna kylvätskan 
under vintern. Alternativt kan du blanda 
kylvätska med lång livslängd med rent vatten 
och sedan hälla det i radiatorn och reservtanken.

Sambandet mellan koncentration av kylvätska 
med lång livslängd (LLC) och frystemperatur

Frystemperatur LLC-koncentration
(volym %)

Ned till -10 °C (14 °F) 20 %
Ned till -15 °C (5 °F) 30 %
Ned till -20 °C (-4 °F) 35 %
Ned till -25 °C (-13 °F) 40 %

Om kylvätskenivån i reservtanken är lägre 
än ”LOW”-markeringen, öppna reserv-
tankens lock och fyll upp tanken med rent 
vatten upp till ”FULL”-markeringen.

1

ouuoov-009

Coolant Supply_001

1 Reservtank

Om det saknas kylvätska i reservtanken, 
följ stegen nedan för att fylla på tanken 
med rent vatten.

Öppna kylarlocket och fyll sedan på med 
rent vatten upp till öppningen.

1.

2.

[1]

Öppna reservtankens lock och fyll sedan 
på med rent vatten upp till 
”FULL”-markeringen.

1

2

ouuoov-010

Coolant Supply_002

1 Kylarlock

2 Radiator

Byte av kylvätska
För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.

Varning

När du byter kylvätskan, se till att tappa ur den 
i en skål och kassera den i enlighet med lokala 
lagar och föreskrifter.

Varning

Rör inte radiatorn eller kylvätskan när motorn 
är i drift eller strax efter motorn stängts av.
I annat fall kan du bränna dig på grund av 
höga temperaturer.
Öppna kylarlocket efter att radiatorn 
svalnat väl.

Försiktighet

Fyll på kylvätska efter att motorn svalnat väl.

VIKTIGT

Se till att använda rent vatten, såsom kranvatten, 
när du fyller på kylvätska. Avlägsna kylvätskan 
under vintern. Alternativt kan du blanda kylvätska 
med lång livslängd med rent vatten och sedan 
hälla det i radiatorn och reservtanken.

[2]
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För detaljer angående byte av kylvätska, 
var god se den separata motormanualen.
Kylvätskekapacitet, inklusive reservtanken, 
är 3.0 dm3 (3,0 L).

Hydraulolja
Inspektion av hydraulolja

Höj upp klippenheterna och upprätthåll 
det läget på en plan yta.
Se till att oljenivån är i mitten på oljemätaren.

1

olekci-005

Inspektion av hydraulolja_001

1 Oljemätare

Kontrollera under maskinen efter 
oljeläckage.

Påfyllning av hydraulolja

VIKTIGT

Blanda inte olika typer av olja.

VIKTIGT

Använd Shell Tellus S2M46 
(eller motsvarande) som hydraulolja.

Om oljenivån är låg, öppna tanklocket och 
fyll på olja.

1

2
dmhzyz-009

Påfyllning av hydraulolja_001

1.

2.

3.

1.

1 Tanklock

2 Oljemätare

Dra åt tanklocket ordentligt.
Starta motorn, höj och sänk klippenheterna 
och vrid ratten åt vänster och höger.
Kör framåt och bakåt flera gånger.
Höj upp klippenheterna och upprätthåll 
det läget på en plan yta och kontrollera 
sedan om oljenivån är i mitten av 
oljemätaren. Fyll på olja om nödvändigt.
Kontrollera under maskinen efter 
oljeläckage.

Byte av hydraulolja

Varning

När du byter hydraulolja, se till att tappa ur 
den i en skål och kassera den i enlighet med 
lokala lagar och föreskrifter.

Försiktighet

Byt oljan omedelbart om den emulgerar eller 
om den blir ens något mindre transparent.

Försiktighet

Var försiktig med varm olja, som kan orsaka 
brännskador om den kommer i kontakt med 
din hud

VIKTIGT

Använd Shell Tellus S2M46 
(eller motsvarande) som hydraulolja

Följ stegen nedan för att avlägsna den 
gamla oljan.

Starta motorn, värm upp oljan och sänk 
sedan ned klippenheterna på en plan 
yta och stoppa motorn.
Avlägsna avtappningspluggen på 
hydraultanken och tappa ur den gamla 
oljan i en skål.

2.
3.

4.

5.

1.

[1]

[2]
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Tejpa ny gängtejp på avtappningspluggen 
och skruva sedan tillbaka den i hydraultanken.

2

1

pfdche-007

Byte av hydraulolja_001

1 Hydraultank

2 Avtappningsplugg

Avlägsna tanklocket, fyll på ny olja genom 
påfyllningsporten tills oljenivån når upp till 
mitten av oljemätaren på hydraultanken, 
skruva sedan tillbaka tanklocket.
Hydraultankens kapacitet är cirka 
16,0 dm3 (16,0 L).

1

2
dmhzyz-009

Byte av hydraulolja_002

1 Tanklock

2 Oljemätare

Starta motorn, höj och sänk klippenheterna 
och vrid ratten åt vänster och höger.
Kör framåt och bakåt flera gånger.
Höj upp klippenheterna och upprätthåll det 
läget på en plan yta och kontrollera sedan 
om oljenivån är i mitten av oljemätaren. 
Fyll på olja om nödvändigt.
Kontrollera under maskinen efter oljeläckage.

[3]

2.

3.

4.

5.

Luftrenare
Inspektion av luftrenare

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.
Luftrenaren är en komponent som avlägsnar 
smuts från inloppsluften för att förhindra slitage 
av cylinderfoder och kolvringar så att motorn 
alltid går jämnt.
Ett förorenat luftrenarelement kan orsaka fel 
i motorn.

Se till att det inte finns några skador på 
luftrenaren.
Se till att luftrenarelementet inte är förorenat.

1

2

34

yt4sup-005

Inspection of Air Cleaner_001

1 Luftrenarelement

2 Klämma

3 Luftrenarkåpa

4 Luftrenarkropp

Rengöring av luftrenare

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.
Ett förorenat luftrenarelement kan orsaka fel i 
motorn.
Rengör luftrenaren ordentligt för att maximera 
motorns livslängd.

Följ stegen nedan för att rengöra 
luftrenaren.

Avlägsna klämmorna från de två punkterna 
och avlägsna luftrenarkåpan.
Avlägsna luftrenarelementet.
Knacka på en fast del av luftrenarelementet 
eller blås tryckluft från dess insida för att 
avlägsna damm och smuts samtidigt som 
du ägnar särskild uppmärksamhet åt att 
inte skada luftrenarelementet.
Montera luftrenarelementet i 
luftrenarkroppen.

1.

2.

1.

[1]

[2]
[3]

[4]
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Sätt tillbaka luftrenarkåpan, och fäst 
den sedan ordentligt med klämmorna.

1

2

34

yt4sup-005

Rengöring av luftrenaren_001

1 Luftrenarelement

2 Klämma

3 Luftrenarkåpa

4 Luftrenarkropp

Byte av luftrenare

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.
Ett förorenat luftrenarelement kan orsaka fel i motorn.
Byt ut luftrenarelementet med lämpligt 
tidsintervall för att maximera motorns livslängd.

Tidsintervallet för att byta ut luftrenar-
elementet beskrivs nedan

Byt ut luftrenarelementet in enlighet 
med underhållsschemat.
Om det är betydligt förorenat ska det 
bytas ut även om antalet drifttimmar 
inte överstiger den specificerade tiden.
Även om drifttimmarna inte överstiger 
den specificerade tiden ska det bytas 
ut minst en gång om året.

Byt ut luftrenarelementet enligt samma 
procedur för att rengöra luftrenaren. 
(Se ”Rengöring av luftrenare” (Sidan 4-6).)

Batteri
Inspektion av batteri
För detaljer gällande hantering av batteriet, 
var god se den separata batterimanualen.

Fara

Håll undan från eld vid inspektion eller 
laddning av batteriet.
Batteriet kan explodera.

[5]

1.

[1]

[2]

[3]

2.

Varning

Låt inte batterivätskans nivå sjunka lägre än 
LOWER LEVEL (linjen för minsta vätskenivå).
Batteriet kan explodera om det används eller 
laddas medan batterivätskenivån är vid nivån 
LOWER LEVEL (linjen för minsta vätskenivå).

Rengör områdena runt linjerna för 
batterivätskenivå med en trasa som 
fuktats med vatten.
Se till att batterivätskenivån är mellan 
UPPER LEVEL (linjen för maximal 
vätskenivå) och LOWER LEVEL 
(linjen för minsta vätskenivå).

U P P E R  L E V E L

L O W E R  L E V E L

1

2

48yhlu-006

Inspektion av batteri_001

1 UPPER LEVEL (maximal nivå)

2 LOWER LEVEL (minsta nivån)

Påfyllning av batterivätska
För detaljer gällande hantering av batteriet, 
var god se den separata batterimanualen.

Fara

Var noga med att inte låta din hud, dina ögon 
eller kläder etc. komma i kontakt med 
batterivätskan eller att vätskan sväljs av 
misstag. Om din hud eller dina kläder kommer 
i kontakt med batterivätskan, tvätta omedelbart 
med vatten.

Varning

Bär skyddande kläder och skyddsglasögon 
etc. när du fyller på batterivätska.

1.

2.
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Om batterivätskenivån är lägre än halvvägs 
upp mellan UPPER LEVEL-linjen (max) 
och LOWER LEVEL-linjen (minimum), 
fyll på med renat vatten upp till UPPER 
LEVEL-linjen (max).

U P P E R  L E V E L

L O W E R  L E V E L

1

2

48yhlu-006

Supply of Battery Fluid_001

1 UPPER LEVEL (maximal nivå)

2 LOWER LEVEL (minsta nivå)

Däck
Inspektion av däck

Kontrollera däckens lufttryck,
Se till att det inte finns några sprickor, 
skador eller onormalt slitage.

Däckstorlek Däcktryck

Framhjul Smooth 18 ×
9.50-8 2P

80 kPa
(0.8 kgf/cm2)

Framhjul
(Tillval)

Pillow Dia 18 ×
8.50-8 4P

100 kPa
(1.0 kgf/cm2)

Bakhjul Smooth 18 ×
9.50-8 2P

80 kPa
(0.8 kgf/cm2)

Broms
Inspektion av parkeringsbroms

Se till att bromsen inte ligger i längre när 
du drar i parkeringsbromsspaken,
Se till att bromsen inte ligger i ens lite 
grann när du trycker in knappen för att 
släppa på parkeringsbromsspaken.

1.

1.
2.

1.

2.

Rem
Inspektion av rem

Försiktighet

Om du har avlägsnat kåpan under inspektionen, 
se till att du återmonterar den i dess 
ursprungliga position och fäster den ordentligt.
Om kåpan förblir avlägsnad kan operatören 
komma i kontakt med de rörliga delarna eller 
remmen, vilket kan leda till personskador.

VIKTIGT

En slapp eller skadad rem kan leda till att 
rotationshastigheten eller drifthastigheten 
blir otillräcklig för arbete.

Tryck på mitten av remmen med ditt finger 
för att kontrollera remspänningen.
Se till att det inte finns några sprickor, 
skador eller onormalt slitage.

Motor
Inspektion av motorrelaterade delar

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.

Kontrollera bränslesystemets delar efter 
lösa eller spruckna fogar och läckage. 
Byt om nödvändigt ut delen.
Använd tryckluft för att ta bort eventuellt gräs 
eller eldfarligt material som kan ha fastnat i 
eller runtomkring ljuddämparen.

Motorolja
Inspektion av motorolja.

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.

VIKTIGT

Dra åt oljestickan och oljetanklocket ordentligt.

Stoppa motorn, vänta 10 till 20 minuter så 
att motorn hinner svalna, och kontrollera 
sedan oljenivån.

1.

2.

1.

2.

1.
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Placera maskinen så att motorn står jämnt, 
stick sedan i oljestickan hela vägen för att 
kontrollera oljenivån.

1

bgmiun-010

Inpektion av olja_001

1 Oljesticka

Den lämpliga oljenivån ska vara mellan de 
övre och nedre gränslinjerna på stickan.

2 31

rnr453-004

Inspektion av olja_002

1 Oljesticka

2 Övre gräns

3 Nedre gräns

Påfyllning av motorolja
För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen

VIKTIGT

Fyll inte på för mycket motorolja. I annat fall 
kan motorn skadas.

VIKTIGT

Blanda inte olika typer av motorolja.

2.

3.

VIKTIGT

Se till att använda olja som klassificerats som 
API Serviceklass CF eller högre, med en 
SAE-viskositet som är lämplig för driftmiljön 
(omgivningstemperatur).

VIKTIGT

Dra åt oljestickan och oljefilterlocket ordentligt

Motorolja fylls på genom oljetanklocket.
Avlägsna oljetanklocket, och fyll sedan 
på ny motorolja tills oljan når en nivå 
mellan de övre och nedre gränslinjerna 
på oljestickan.
Återmontera oljetanklocket.

1 kx9ti-004

Påfyllnad av olja_001

1 Oljetanklock

Det tar en stund innan den påfyllda 
motoroljan sjunker ned i oljetråget.
Kontrollera oljenivån igen efter 10 till 20 
minuter efter påfyllning av olja.

Byte av motorolja
För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata motormanualen.

Varning

När du byter motorolja, se till att tappa ur den i 
en skål och kassera den i enlighet med lokala 
lagar och föreskrifter.

Försiktighet

Var aktsam med het olja som kan orsaka 
brännskador om den kommer i kontakt med 
din hud.

1.

2.

3.
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VIKTIGT

Se till att använda olja som klassificerats som 
API Serviceklass CF eller högre, med en 
SAE-viskositet som är lämplig för driftmiljön 
(omgivningstemperatur).

VIKTIGT

Dra åt oljestickan och oljetanklocket ordentligt.

Byt motoroljan oftare om motoroljan är 
förorenad och i synnerhet om du använder 
maskinen i dammiga områden eller kör 
maskinen med hög belastning eller i höga 
temperaturer.

Flytta maskinen till en plan yta, stoppa 
motorn, avlägsna avtappningspluggen 
och medan oljan fortfarande är varm 
tappar du ur den i skål.
Återmontera avtappningspluggen i motorn.

1
gui678-011

Byte av motorolja_001

1 Avtappningsplugg

Fyll på ny olja genom oljetanklocket tills 
oljan når en nivå mellan de övre och 
nedre gränslinjerna på oljestickan.
Motorns oljekapacitet är omkring 
2,8 dm3 (2,8 L).

1.

2.

3.

Återmontera oljetanklocket.

1 kx9ti-004

Byte av olja_002

1 Oljetanklock

Det tar en stund innan den påfyllda 
motoroljan sjunker ned i oljetråget.
Kontrollera oljenivån igen efter 10 till 20 
minuter efter påfyllning av olja.

Bränsle
Inspektion av bränslenivå

Placera maskinen på en plan yta och 
observera bränslemätaren på bränsletanken 
för att kontrollera bränslenivån.

1

guc5f6-007

Inspektion av bränsenivå_001

1 Bränslemätare

Påfyllning av bränsle

Fara

Fyll inte på bränsle över nivån F (FULL) på 
bränslemätaren.
Om du fyller på för mycket bränsle kan det 
flöda över från tanklocket när du kör eller 
arbetar i en sluttning.

4.

5.
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Varning

Håll undan från eld vid tankning.
Rök inte vid tankning.

Om bränslemätaren på bränsletanken indikerar 
en nivå nära E (EMPTY/TOM), fyll på bränsle 
(diesel) så snart du får möjlighet.
Bränsletankens kapacitet är cirka 
20,0 dm3 (20,0 L).

2

1

3     

2e4emp-003

Påfyllning av bränsle_001

1 Bränsletank

2 Tanklock

3 Bränslemätare

Luftning av bränslesystemet

VIKTIGT

Se till att dra åt luftningspluggen förutom vid 
luftning. I annat fall kan det leda till motorstopp.

Fyll på bränsletanken med bränsle och 
öppna bränslekranen.
Lossa på luftningspluggen på bränslefiltret 
2 till 3 varv.
När luftbubblorna i bränslet från pluggen 
har försvunnit drar du åt pluggen igen.

1

2

A

B

3 3

kou8ls-003

Luftning av bränslesystemet_001

1.

2.

3.

1 Bränslekran

2 Bränslefilter

3 Luftningsplugg

A ON (Öppen)

B OFF (Stängd)

Lossa på luftningspluggen på 
insprutningspumpen.
När luftbubblorna i bränslet från pluggen 
har försvunnit drar du åt pluggen igen.

1

kou8ls-004

Luftning av bränslesystemet_002

1 Luftningsplugg

Oljeläckage
Inspektion av oljeläckage

Försiktighet

Sänk ned klippenheterna när underhåll utförs 
på hydraulsystemet.

Efter omkring 50 timmars drift kan en del leder 
lossas och olja kan läcka. Kontrollera 
undersidan av maskinen efter oljeläckage.

4.

5.
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 Åtdragningsmoment
Standardåtdragning
Bultar och muttrar

VIKTIGT

Ett antal bultar används i varje del på denna maskin.
Se till att efterdra bultarna och muttrarna eftersom de kan lossas i ett tidigt skede av användningen.

När det gäller bultar och muttrar utan särskilda instruktioner så ska de dras åt till 
lämpligt åtdragningsmoment med rätt verktyg.
För mycket åtdragning kan leda till lossande av eller skador på skruven.
Åtdragningsstyrkan bestäms av typen av skruvar, längd, gängytans eller basytans friktion och annat.
Tabellen nedan gäller galvaniserade eller parkeriserade bultar.
I händelse av att styrkan på den interna gängen är svag, gäller det inte.
Använd inte rostiga eller sandiga ”skruvar”.
I annat fall kan det leda till otillräcklig åtdragning trots att du tillämpar specificerat åtdraningsmoment.
Skruvytans friktion blir högre och åtdragningsmomentet upphävs av friktionen, därför kan inte 
tillräckligt åtdragningsmoment tillämpas.
Om ”skruven” är våt av vatten eller olja ska du inte dra åt den med normalt åtdragningsmoment.
Om skruven är våt blir åtdragningskoefficienten mindre och det kan leda till för mycket åtdragning.
För mycket åtdragning kan orsaka lossande av skruven på grund av att den sträcks ut eller leda till skador.
Använd inte bultar som utsatts för överdriven belastning.
Användning av mutterdragare kräver skicklighet.
Träna så mycket som möjligt för att uppnå stadig åtdragning

Nominell
diameter

Allmän bult

Styrkeklass 4.8

M 4 T
4.8

tib3yb-001

N-m kgf-cm lb-in

M5 3 - 5 30.59 - 50.99 26.55 - 44.26

M6 7 - 9 71.38 - 91.77 61.96 - 79.66

M8 14 - 19 142.76 - 193.74 123.91 - 168.17

M10 29 - 38 295.71 - 387.49 256.68 - 336.34

M12 52 - 67 530.24 - 683.20 460.25 - 593.02

M14 70 - 94 713.79 - 958.52 619.57 - 831.99

M16 88 - 112 897.34 - 1142.06 778.89 - 991.31

M18 116 - 144 1,182.85 - 1,468.37 1,026.72 - 1,274.54

M20 147 - 183 1,498.96 - 1,866.05 1,301.10 - 1,619.73

M22 295 3,008.12 2,611.05

M24 370 3,772.89 3,274.87

M27 550 5,608.35 4,868.05

M30 740 7,545.78 6,549.74
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Nominell
diameter

Värmebehandlad bult

Styrkeklass 8.8 Styrkeklass 10.9

8 T
8.8

8
tib3yb-002

11T
10.9

11
tib3yb-003

N-m kgf-cm lb-in N-m kgf-cm lb-in

M5 5 - 7 50.99 - 71.38 44.26 - 61.96 7 - 10 71.38 - 101.97 61.96 - 88.51

M6 8 - 11 81.58 - 112.17 70.81 - 97.36 14 - 18 142.76 - 183.55 123.91 - 159.32

M8 23 - 29 234.53 - 295.71 203.57 - 256.68 28 - 38 285.52 - 387.49 247.83 - 336.34

M10 45 - 57 458.87 - 581.23 398.30 - 504.51 58 - 76 591.43 - 774.97 513.36 - 672.68

M12 67 - 85 683.20 - 866.75 593.02 - 752.34 104 - 134 1,060.49 - 1,366.40 920.50 - 1186.03

M14 106 - 134 1,080.88 - 1,366.40 938.21 - 1,186.03 140 - 188 1,427.58 - 1,917.04 1,239.14 - 1,663.99

M16 152 - 188 1,549.94 - 1,917.04 1,345.35 - 1,663.99 210 - 260 2,141.37 - 2,651.22 1,858.71 - 2,301.26

M18 200 - 240 2,039.40 - 2,447.28 1,770.20 - 2,124.24 280 - 340 2,855.16 - 3,466.98 2,478.28 - 3,009.34

M20 245 - 295 2,498.27 - 3,008.12 2,168.50 - 2,611.05 370 - 450 3,772.89 - 4,588.65 3,274.87 - 3,982.95

M22 - - - 530 5,404.41 4,691.03

M24 - - - 670 6,831.99 5,930.17

M27 - - - 1,000 10,197.00 8,851.00

M30 - - - 1,340 14,628.78 11,860.34

Anmärkning:
Samma värden gäller ”fin skruvgänga”.
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Huvudsakliga åtdragningsmoment
Åtdragningsmoment efter modell

LM315GC
Dra åt följande bultar och muttrar enligt de åtdragningsmoment som anges i tabellen.
Applicera en gänglåsare med mediumhög styrka såsom gänglåsande lim 
(ThreeBong 1322 anaerobiskt lim).

Placering Kod Delens namn
Åtdragningsmoment Gänglåsande

limN-m kgf-cm lb-in

Främre ramen K0010080202
Bolt, heat-treated M8-20
Bult, värmebehandlad 23 - 38 234.53

-387.49
203.57 –
336.34 -

M
ot

or
ko

pp
lin

g

Led K0010080152
Bolt, heat-treated M8-15
Bult, värmebehandlad 23 - 38 234.53

-387.49
203.57 –
336.34 -

Remkrage K0010080302
Bolt, heat-treated M8-30
Bult, värmebehandlad 23 - 38 234.53

-387.49
203.57 –
336.34 -

B
en

si
nm

ot
or

Motorfäste

K0000080402 Bolt/Bult, M8-40 14 - 19 142.76 -
193.74

123.91 -
168.17 ○

K0003080452 Bolt/Bult, M8-45 14 - 19 142.76 -
193.74

123.91 -
168.17 ○

D
ie

se
lm

ot
or

Motorfäste K0017100252 Bult, värmebehandlad, liten, 
10-25 P1.25 45 - 57 1835.46 -

2039.40
1593.18 -
1770.20 -

Wire mounting
adjuster K0011100302 Bult, värmebehandlad

M10-30P1.25 45 - 57 1835.46 -
2039.40

1593.18 -
1770.20 -

Muffler
mounting
adjuster

K0011100352 Bult, värmebehandlad
M10-35P1.25 45 - 57 1835.46 -

2039.40
1593.18 -
1770.20 -

Pulley mounting
adjuster K0010080202 Bult, värmebehandlad M8-20 23 - 38 234.53

-387.49
203.57 -
336.34 -

Motorremskiva D K0010080202 Bult, värmebehandlad M8-20 23 - 38 234.53
-387.49

203.57 -
336.34 -

Fr
am

hj
ul Hjul K0010100302 Bult, värmebehandlad M10-30 58 - 76 591.43 -

774.97
513.36 -
672.68 -

Hjulfäste K0138240002 24 spårmutter hög P1.5 180 -
200

1835.46 -
2039.40

1593.18 -
1770.20 -

3W
D

 b
ak

hj
ul

Motor K0000120502 Bolt/Bult, M12-50 52 - 67 530.24 -
683.20

460.25 -
593.02 -

Däck K0013101202 Bult, värmebehandlad
M10-120 58 - 76 591.43 -

774.97
513.36 -
672.68 -

Hjulfäste K0138240002 24 spårmutter hög P1.5 180 -
200

1835.46 -
2039.40

1593.18 -
1770.20 -

Bromsuppsättning K0010080252 Bult, värmebehandlad M8-25 14 - 19 142.76 -
193.74

123.91 -
168.17 -
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Placering Kod Delens namn
Part name

Åtdragningsmoment Gänglåsande 
limN-m kgf-cm lb-in

2W
D

 B
ak

hj
ul Däck K0010100302

Bolt, heat-treated M10-30
Bult, värmebehandlad 45 - 57 1835.46 -

2039.40
1593.18 -
1770.20 -

Bromstrumma K0010100302
Bolt, heat-treated M10-30
Bult, värmebehandlad 45 - 57 1835.46 -

2039.40
1593.18 -
1770.20 -

K
lip

pe
nh

et

Trumaxel LM315GB2102
Z0 Låsmutter trumkugghjul 7 71.38 61.96 -

Trumaxel
(Med trimmer)

LM315GB2101
Z0 20-tandat trumkugghjul 7 71.38 61.96 -

Bed knife
Bottenkniv K0071000222 Skruv, värmebehandlad

sänkt huvud M6-12 7 - 9 71.38 –
91.77

61.96
-79.66 -

Trimcylinder
Groomer K0160000602 17 specialmutter P1M4 5 - 10 50.99 -

101.97
44.26 -
88.51 -

Gearbox
Växellåda

LM315GA1817
Z0 Reverse shaft 52 - 67 530.24 -

683.20
460.25 -
593.02 ○

LM315GA1816
Z0

Mellanaxel
Intermediate shaft 52 - 67 530.24 -

683.20
460.25 -
593.02 ○

Front roller
Främre rulle

K6083000042
Connected pin, 15-19
Anslutningssprint 29 - 38 295.71 -

387.49
256.68 -
336.34 -

K0071000152
Bolt, Left-handed Thread
Bult, vänstergäng 29 - 38 295.71 -

387.49
256.68 -
336.34 -

Groomer
mounting
Trimmerupp-
sättning

K6809000270 Skruv 18 183.55 159.32 -
LM315GA1835
Z0

Mower mounting bolt, left
Monteringsbult vänster 20 203.94 177.02 -

LM315GA1836
Z0

Mower mounting bolt,
right. Monteringsbult höger

20 203.94 177.02 -

ROPS pelare
höger/vänster K0010120402 Bolt, heat-treated M12-40

Bult, värmebehandlad 58 - 76 591.43 -
774.97

513.36 -
672.68 -
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 Justering före drift
Justering av säte

Använd spaken för sätesreglering för att 
justera sätet framåt och bakåt.
Justera läget i enlighet med operatörens 
kroppsstorlek.
Justeringsspaken sitter på vänster sida 
under sätet

1

2 s1gskp-011

Justering av säte_001

1 Säte

2 Justeringsspak

Sätet kan justeras upp och ned i 2 nivåer 
genom att dra spaken för justering av 
framåtlutning uppåt.
Justera lutningen i enlighet med operatörens 
kroppsstorlek.
Spaken för justering av framåtlutning sitter 
på vänster sida av sätet

1

2 s1gskp-012

Justering av säte_002

1 Säte

2 Spak för justering av framåtlutning

Justering av ratt

Varning

Justera inte ratten under körning eftersom 
det är farligt.

1.

2.

Försiktighet

Se till att rattens läge är ordentligt låst.
Det vore extremt farligt om den lossade 
under körning.

Försiktighet

Var försiktig så att du inte klämmer händerna 
vid hantering av höjdjusteringsspaken.

Rattarmen kan justeras uppåt eller nedåt.
Justera läget i enlighet med operatörens 
kroppsstorlek.
Dra höjdjusteringsspaken uppåt, placera 
rattarmen i lämpligt läge för arbetsuppgiften 
och tryck höjdjusteringsspaken nedåt för att 
låsa den.
Höjdjusteringsspaken sitter på höger sida av 
sätet.

1

2
75uxaw-006

Justering av ratt_001

1 Rattarm

2 Höjdjusteringsspak

Rattvinkeln kan justeras uppåt eller nedåt.
Justera läget i enlighet med operatörens 
kroppsstorlek.
Dra i spaken för vinkeljustering, placera ratten i 
lämpligt läge för arbetsuppgiften och tryck 
spaken för vinkeljustering framåt för att låsa den.
Spaken för vinkeljustering sitter till höger 
om ratten.
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21

75uxaw-007

Justering av ratt_002

1 Ratt

2 Spak för vinkeljustering

Justering av knivkontakt

Försiktighet

Innan du skär tidningspapper som test ska du 
se till att motorn stoppats och att du bär 
handskar för att skydda dina händer.
Var uppmärksam på att inte låta klipptrumman 
(klippcylindern) fånga dina handskar. I annat 
fall kan du skada dina händer eller fingrar.

Försiktighet

Innan knivkontakten justeras ska du se till att 
spaken för val av rotationsriktning för 
klipptrumman (sitter på klippenheten) står 
i läge ”N”.

1

2f8equ-007

Justering av knivkontakt_001

1 Spak för val av rotationsriktning.

Justera, via klipparens justermuttrar, kontakten 
mellan klipptrumman (klippcylindern) och 
bottenkniven så att en dagstidning (ett blad) 
skärs rätt av vid kanten på båda knivarna när 
de i sin helhet kommer något i kontakt med 
varandra. Placera en remsa av en sida ur en 
dagstidning i utrymmet mellan klipptrumman 
(klippcylindern) och bottenkniven i en 
90-gradig vinkel. Rotera sedan klipptrumman 
(klippcylindern) motsols (sett från vänster sida 
av klippenheten) för att kontrollera knivarnas 
skärpa.
Kontrollera skärpan längs hela klipptrummans 
(klippcylinderns) längd (tre till fyra punkter från 
vänster till höger kant).

Om ett glapp skapas mellan eggarna: 
Lossa (rotera motsols) på klipparens 
justermutter för att tillämpa mer 
kontakttryck mellan klipptrumman 
(klippcylindern) och bottenkniven.
Om klipptrumman (klippcylindern) sitter
för hårt för att vrida på: Dra åt (rotera 
medsols) klipparens justermutter för att 
reducera kontakttrycket mellan 
klipptrumman (klippcylindern) och 
bottenkniven.
Utför läppning av klipptrumman om inte 
kontakten förbättras av justeringen.

1

3
2

2f8equ-006

Justering av knivkontakt_002

1 Klipparens justermutter

2 Fjäder

3 Rör med justerskruv för klipparen

1.

2.

3.

H
an

te
rin

gs
in

st
ru

kt
io

ne
r

LM315GC

Hanteringsinstruktioner

Sida 4-17Justering före drift



Justering av klipphöjd
Justera klipphöjden så att den passar den 
aktuella arbetsuppgiften.

VIKTIGT

Detta gäller den inställda klipphöjden som 
skiljer sig från den egentliga klipphöjden.

Du kan justera den bakre rullen i sex steg.
Montera den bakre rullen i ett läge inom det 
intervall av klipphöjd som passar kraven för 
din arbetsuppgift.
Anmärkning:
Figuren nedan visar placeringen av den 
bakre rullens fäste med en ny klipptrumma 
som använder en 2mm bottenkniv.

1

2

3 A B C

D E F 3kws2a-008

Justering av klipphöjd_001

1 Klipparens ram

2 Bakre rullens fäste

3 Bakre rulle

A Använd när klipptrumman är utsliten

B 2.0 - 7.0 mm (0.079 - 0.276 in)

C 4.5 - 10.0 mm (0.177 - 0.394 in)

D 8.5 - 14.0 mm (0.335 - 0.551 in)

E 12.5 - 17.5 mm (0.492 - 0.689 in)

F 16.0 - 20.0 mm (0.630 - 0.787 in)

Ställ in skjutmåttet till den önskade 
klipphöjden, justera nackställningen på 
justerskruven för klipphöjd på klipphöjds-
mätaren och dra åt ordentligt med en vingmutter.
Lossa på muttern som håller fast rullfästet 
på den främre rullen.

1.

2.

3.

Använd klipphöjdsmätaren på de främre och 
bakre rullarna vid varje kant på vänster och 
höger sida på klippenheten.

54

2

627

1

3

8

3kws2a-010

Justering av klipphöjd_002

1 Klipphöjd

2 Klipphöjdsmätare

3 Klipphöjdsskruv

4 Mutter

5 Front roller / Främre rulle

6 Rear roller / Bakre rulle

7 Bed knife (bottom blade), bottenkniv

8 Roller adjuster / Rulljusterare

Justera den främre rullen uppåt och nedåt via 
rulljusteraren för att bestämma den främre 
rullens läge så att det inte uppstår ett glapp 
vid nackläget på klipphöjdsskruven på 
höjdmätaren, vid bottenknivens egg.

3

4

2

1

3kws2a-007

Justering av klipphöjd_003

1 Bed knife (bottom blade), bottenkniv

2 Klipphöjdsskruv

3 Klipphöjdsmätare

4 Klipphöjd

Repetera samma steg på motsatt sida för 
justering av klipphöjden.
Dra åt muttrarna som håller fast höger och 
vänster sida av rullfästet så att de sitter 
ordentligt.

4.

5.

6.

7.
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Se återigen till att klipphöjden är inställd till 
önskat läge genom att använda klipphöjds-
mätaren på de främre och bakre rullarna 
vid varje kant vänster och höger sida av 
klippenheten.

Justering av trimmer

Försiktighet

Se till att använda klipphöjdsmätaren vid 
justering så att höger och vänster sida är 
parallella. I annat fall kan lagren skadas.

Ställ in trimhöjden till mer än 0,0 mm över 
marken.
I annat fall kan trimmerns axel, lager och 
växlar etc. skadas.

Vid användning av trimborsten ska den 
ställas in på samma höjd som klipphöjden. 
Om den ställs inte lägre slits den lätt.

Ställ in trimmerskruven på klipphöjdsmätaren 
till önskad höjd.

5 1

3

4

2

2qrq2r-002

Justering av trimmer_001

1 Främre trimmer (groomer)

2 Trimmerskruv / Groomer screw

3 Klipphöjdsmätare

4 Trimhöjd / Grooming height

5 Främre rulle / Front roller

8.

･

･

･

1.

Lossa på muttrarna som håller fast justerbultarna 
på höger och vänster sida av trimmern

1
2

3

2qrq2r-001

Justering av trimmer/Groomer_002

1 Justerskruv för trimmer/groomer

2 Mutter

3 Trimjusterare / Groomer adjuster

Justera trimjusteraren så att trimskruven kan 
komma i kontakt med klippegen på trimmern.

Använd klipphöjdsmätaren för att ställa in 
önskad klipphöjd vid änden av de främre 
och bakre rullarna.
Justera trimjusteraren uppåt och nedåt 
så att höger och vänster sida blir 
parallella.
Justera på samma vis på andra sidan.
Dra åt muttrarna ordentligt efter justering.

9 1

5
10

8

6

27
3

411

3kws2a-009

Justering av trimmer/Groomer_003

2.

3.

[1]

[2]

[3]
[4]
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1 Klipphöjd

2 Klipphöjdsmätare

3 Klipphöjdsskruv

4 Mutter

5 Främre rulle / Front roller

6 Bakre rulle / Rear roller

7 Bottenkniv / Bed knife (bottom blade)

8 Klippcylinder / Reel cutter (cutting cylinder)

9 Trimhöjd / Grooming height

10 Främre trimmer / Front groomer

11 Trimskruv / Groomer screw

Justering av vindriktningsplatta

Försiktighet

Se till att motorn stoppas före justering av 
vindriktningsplattan

Vindriktningsplattan är fäst vid klipptrummans 
kåpa på klippenheten och används för att rikta 
de omkringflygande klippresterna.

Om klipptrumman (klippcylindern) roterar med 
hög hastighet eller om gräset är vått, flyttar 
du den nära klipptrumman (klippcylindern).
Om klipptrumman (klippcylindern) roterar med 
låg hastighet eller om gräset är torrt, flyttar 
du den bort från klipptrumman (klippcylindern).

2

1

3

A

B

3yvtau-001

Adjusting Wind Rectifying Plate_001

1 Vindriktningsplatta

2 Trumkåpa / Reel cover

3 Klippcylinder / Reel cutter (Cutting cylinder)

A
Klipptrumma (klippcylinder) roterar 
med hög hastighet

B
Klipptrumma (klippcylinder) roterar 
med låg hastighet 

1.

2.

Klipphöjd och bottenknivens tjocklek

Bottenknivens tjocklek påverkar grovt den 
minsta klipphöjden enligt siffrorna nedan.

Kniv-
ens
tjocklek
(mm/
tum)

Grov 
minsta 
klipp-
höjd

(mm/
tum)

Kod

Delens 
namn
Part

name Anm.

1.5/0.0
59

3.0/0.1
18

K25110002
70

1.5 Bed
knife
(bottom
blade)
55G

För
green

2.0/0.0
79

3.5/0.1
38

K25110002
80

2 Bed
knife
(bottom
blade)
55G

För
green

2.5/0.0
98

4.0/0.1
58

K25110000
50

2.5 Bed
knife
(bottom
blade)
55G

Valbart

3.0/0.1
18

4.5/0.1
77

K25100000
60

3 Bed
knife
(bottom
blade)
62.5-559

För tee

5.0/0.1
97

7.0/0.2
76

K25100001
60

5 Bed
knife
(bottom
blade)
62.5-559

Valbart
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VIKTIGT

Grov minsta klipphöjd är för klipphöjden på 
den genomsnittliga greenen.
Om greenens vågformighet är hård ställer 
du in den lite högre för att inte skada 
greenens yta.

2
1

33i8xn-001

Klipphöjd och tjocklek på Bottenkniv Bed Knife (Bottom Blade)_001

1 Bottenkniv / Bed knife (Bottom blade)

2 Tjocklek på kniv / Thickness of Blade

Justering av klippjusteringsfjäder
Om diametern på klipptrumman (klippcylindern) 
blir mindre ska du justera klippjusteringsfjädern.

Justera knivkontakten
Lossa på röret med klippjusteringsskruven och 
justera sedan längden på skruvfjädern till 
omkring 26,0 mm (1,024 tum).

A

1

tv9pml-002

Justering av klippjusteringsfjäder_001

1 Rör med klippjusteringsfjäder

A 26.0 mm (1.024 tum)

*

1.
2.

 Start-/stoppförfarande för motor
Start/stopp av motor
Förfarande för att starta motorn

Varning

Se till att det inte finns några människor eller 
hinder runt maskinen innan motorn startas.

VIKTIGT

Starten måste ta 15 sekunder eller mindre.
Om motorn inte startar, sluta använd batteriet 
under 30 till 60 sekunder för att undvika att 
det laddas ur.

Öppna bränslekranen
Bränslekranen sitter under bränsletanken.

1
2

3

B

A

v2e27i-012

Att starta motorn_001

1 Bränsletank

2 Bränslekran

3 Bränslefilter / Fule filter

A ON (Open) (Öppen)

B OFF (Close) (Stängd)

Sätt dig i förarsätet
Se till att parkeringsbromsen ligger i.

1.

2.
3.
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Ställ omkopplaren för cylinderrotation i ”OFF”-läget.

1
B

A

mh4pyw-006

Startförfarande_002

1 Omkopplare för cylinderrotation

A ON / PÅ

B OFF / AV

Se till att färdpedalen är i neutralläge.
Ställ in gasreglaget halvvägs mellan 
”Low”- och ”High”-läget.

VIKTIGT

Termostartlampan släcks vid specificerad tid. 
Men, att lampan stängs av är inte relaterat till 
att glödstiftet genererar värme.
Om tändningsnyckeln lämnas i ”GLOW”-läget 
efter att lampan släckts kommer stiftet 
fortfarande att generera värme.
Lampan lyser i ytterligare fem sekunder.

Vrid tändningsnyckeln till ”GLOW”-läget.

1

A
B

C

D

v2e27i-010

Procedure to Start Engine_003

1 Tändningsnyckel

A OFF / AV

B ON / PÅ

C GLOW / GLÖD

D START

4.

5.
6.

7.

Se till att glödstiftet genererar värme och att 
termostartlampan lyser.

1 2 3

v2e27i-011

Procedure to Start Engine_004

1 Laddningslampa

2 Termostatlampa

3 Oljetryckslampa

Försiktighet

Att snabbt vrida tändningsnyckeln från 
”START”-läget till ”ON”-läget kan leda till 
skador på maskinen.

Vrid omedelbart tändningsnyckeln till 
”START”-läget när termostartlampan släckts.
Vrid tillbaka tändningsnyckeln långsamt till 
”ON”-läget när startmotorn börjar rotera 
och motorn går igång.
Se till att laddningslampan och 
oljetryckslampan släcks.
Ställ gasreglaget i ”Low”-läget och värm 
sedan upp motorn i 1 till 2 minuter.
Flytta gradvis gasreglaget till ”High”-läget.

Förfarande för att stoppa motorn

Ställ färdpedalen i neutralläge.
Dra i parkeringsbromsen.
Ställ omkopplaren för cylinderrotation
i ”OFF”-läget.
Flytta gasreglaget till ”Low”-läget och låt motorn 
gå på tomgång i ytterligare 1 till 2 minuter.
Vrid tändningsnyckeln till ”OFF”-läget.
Se till att motorn har stannat.
Avlägsna tändningsnyckeln.
Lämna förarsätet.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
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Stäng bränslekranen. 
Bränslekranen sitter under bränsletanken.

Säkerhetsmekanismer
Denna maskin är utrustad med en säkerhets-
anordning för start/stopp av motorn.

När det gäller start av motorn förhindrar 
säkerhetsanordningen att motorn startar 
såvida inte följande fyra villkor uppfylls:
* En operatör sitter i sätet.
* Parkeringsbromsen är ilagd.
* Omkopplaren för cylinderrotation står 
   i ”OFF”-läget.
* Färdpedalen står i neutralläge.

Säkerhetsanordningen aktiveras och 
stoppar motorn under alla följande förhållanden:
* Operatören lämnar sätet utan att ha lagt 
   i parkeringsbromsen.
* Operatören lämnar sätet medan klipp-
   trumman (klippcylindern) fortfarande roterar.
* Färdpedalen flyttas när parkeringsbromsen 
  ligger i och operatören lämnar sätet.

Varningsmekanismer
Denna maskin är utrustad med varningsmekanismer 
för överhettning, hydrauloljenivå och förhindrande 
av körning när parkeringsbromsen är ilagd.

Om vattentemperaturen inne i motorn överstiger 
105 grader Celsius kommer en summer att ljuda. 
(oregelbunden ton)
Om oljenivån i hydraultanken sjunker från den 
specificerade nivån med omkring 1,2 dm3 (1,2 L), 
kommer en summer att ljuda. (oregelbunden ton)
Om färdpedalen trycks ned när parkeringsbromsen 
är ilagd, kommer en summer att ljuda. 
(oregelbunden ton)

 Handhavande av varje sektion
Försiktighetsåtgärder vid drift av maskinen

Försiktighet

Du ska under alla omständigheter köra 
maskinen i sådan hastighet att du kan 
stoppa den omedelbart vid nödläge.

9.

1.

2.

1.

2.

3.

Försiktighet när du lämnar maskinen

Försiktighet

Om bromsarna inte är tillräckligt effektiva, 
använd hjulstopparna för att säkra maskinen.

Beskrivning av driftdekaler

1

4

3
6 7

5

2

6n6oux-025

Beskrivning av driftsdekaler_001

1 Dekal, cylinderrotation/stopp

2 Dekal, motorhastighet

3 Dekal, klippenhet upp/ned

4 Dekal, tändningsnyckel

5 Dekal, omkopplare för upphöjning av klippenhet

6 Dekal, omkopplare för 2WD/3WD

7 Dekal, belysningsomkopplare

8
6n6oux-027

Beskrivning av driftsdekaler_002

8 Dekal, rotationsomkopplare för klipptrumma
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9
6n6oux-026

Beskrivning av driftdekaler_003

9
Dekal, riktningsspak för klipptrumma

1

K4203001540
Dekal, cylinderrotation/stopp
Den visar rotation/stopp av klipptrumman 
(klippcylindern)
1. Rotera
2. Stopp

1 2
6n6oux-028

2

Dekal, motorhastighet
Den visar Low(låg)/High(hög) motorhastighet.
1. Low (låg)
2. High (hög)

12
6n6oux-029

3
K4203001520
Dekal, klippenhet upp/ned
Den visar upp/ned-läge på klippenheten.

6n6oux-030

4

Dekal, tändningsnyckel
Den visar tändningsnyckelns läge.
1. OFF (Av)
2. ON (På)
3. GLOW (Glöd)
4. START

1

4

3

2
STOP

6n6oux-021
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5
LM315GC0407Z0
Dekal, klippenhet upp/ned
Den visar omkopplaren för upphöjning av 
klippenheten.

6n6oux-032

6
K4203001530
Dekal, omkopplare för 2WD/3WD
Den visar omkopplaren för 2WD/3WD.

6n6oux-033

7

K4203001410
Dekal, belysningsomkopplare
Den visar belysning AV/PÅ.
1. ON (På)
2. OFF (Av)

21
6n6oux-034

8

LM315GC1418Z0
Dekal, rotationsomkopplare för klipptrumma
Den visar rotationsomkopplaren för klipptrumman 
(klippcylindern) och inställningarna för hög hastighet, 
låg hastighet och bakåtlapping.
1. High (Hög)
2. Low (Låg)
3. Bakåtlapping 1

2
3

6n6oux-035

9

K4203001550
Dekal, riktningsspak för klipptrumma
Den visar riktningsspaken för klipptrumman (sitter 
på klippenheten) och läget för normal rotation, 
neutral och bakåtrotation.
1. Normal rotation
2. Neutral
3. Bakåtrotation

1

2

3
6n6oux-036
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Belysningsomkopplare
Belysningsomkopplaren (tillval) sitter på 
manöverpanelen.
Tryck omkopplaren framåt för att slå på 
belysningen och bakåt för att slå av belysningen.

1

bnec97-005

Belysningsomkopplare_001

1 Belysningsomkopplare

Gasreglage
Gasreglaget sitter på manöverpanelen och gör 
det möjligt att justera motorns varvtal. För 
gasreglaget framåt mot ”High” (kaninsymbolen) 
för att öka motorns varvtal, och mot ”Low” 
(ikonen med sköldpaddan) för att reducera varvtalet.
Anmärkning:
Det fabriksinställda motorvarvtalet (maximalt) är 
3 000 v/min.

1

A B

ef6hsk-007

Gasreglage_001

1 Gasreglage/Throttle lever

A Hög/High

B Låg/Low

Klipparpedal

Försiktighet

Fortsätt inte trycka ned klipparpedalen efter 
körning.
Det kan orsaka fel.

1

6yy3b4-004

Klipparpedal_001

1 Klipparpedal

Klipparpedalen sitter på vid vänster fot i förarsätet. 
Vid nedtryckning av pedalomkopplaren växlar 
klippenheten mellan upp- och nedläge.
När den växlar till nedläget tänds den gröna 
LED-lampan på höger sida om klipparpedalen.
Upp/ned-hastigheten på klippenheten påverkas 
av motorhastigheten. När motorn körs på låg 
hastighet är upp/ned-hastigheten också låg.

VIKTIGT

Även om rotationsomkopplaren är ställd i 
”ON”-läget (rotation) så slutar klipptrumman 
(klippcylindern) att rotera när klippenheterna 
lyfts upp.

VIKTIGT

Det går inte att höja klippenheten till dess högsta 
läge med hjälp av klipparpedalen. Fortsätt trycka 
på omkopplaren för upphöjning av klippenheten för 
att höja den till det högsta läget vid färd.
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Omkopplare för upphöjning av klippenhet

Försiktighet

Omkopplaren för upphöjning av klippenheten 
ska endast användas när upphöjningen av 
klippenheten inte är tillräcklig. Tryck inte på 
denna omkopplare när klippenheten är i 
nedsänkt läge. I annat fall kan selen skadas.

1 1dndt8-001

Omkopplare för upphöjning_001

1 Omkopplare för upphöjning av klippenhet

Omkopplaren för upphöjning av klippenheten 
sitter på manöverpanelen. Om upphöjningen av 
klippenheten inte är tillräcklig för färd etc., 
fortsätt trycka på omkopplaren så att magnetventilen 
höjer upp klippenheten till dess högsta läge.

Omkopplare för 2WD/3WD

Försiktighet

Se till att stoppa maskinen helt och hållet vid 
växling mellan drift med 2WD och 3WD.

Försiktighet

Växla från 3WD till 2WD innan körning i branta 
nedåtgående sluttningar eftersom 3WD är 
farligt.

VIKTIGT

När rotationsomkopplaren för klipptrumman 
står i ”ON”-läge så kommer 3WD att väljas 
oavsett läge på omkopplaren för 2WD/3WD.
Och, om färdläget ändras till 3WD, så kommer 
den röda LED-lampan framför omkopplaren 
för 2WD/3WD att tändas.

VIKTIGT

Ett 3WD-kit (tillval) kan monteras som en del av en 
uppsättning med ROPS, säkerhetsbälte och hjulvikter.

Omkopplaren för 2WD/3WD (tillval) sitter på 
manöverpanelen.
När omkopplaren förs framåt hamnar maskinen 
i 3WD-läge och när den återförs bakåt hamnar 
den i 2WD-läge. Och, om färdläget ändras till
3WD, så kommer den röda LED-lampan framför 
omkopplaren för 2WD/3WD att tändas.

1

A B

ofo39l-003

Omkopplare för 2WD/3WD_001

1 Omkopplare för 2WD/3WD

A 3WD / trehjulsdrift

B 2WD / tvåhjulsdrift

Rotationsomkopplare för klipptrumma

FARA

Vid kassering av uppsamlat gräs eller 
förflyttning till nästa green, ställ rotations-
omkopplaren i ”OFF”-läget.

Rotationsomkopplaren sitter på höger sida om 
förarens fot. Om omkopplaren vippas över till v
änster hamnar den i ”ON”-läge och till höger i 
”OFF”-läge.

1
B

A

mh4pyw-006

Rotationsomkopplare_001
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1 Rotationsomkopplare för klipptrumma

A ON / PÅ

B OFF / AV

När rotationsomkopplaren för klipptrumman står 
i ”ON”-läge, samverkar klipptrummans 
(klippcylinderns) rotation med klippenhetens 
upp/ned-läge. Om klippenheten förs nedåt så 
roterar den, och om den förs uppåt så stannar den.

När klippenheten förs nedåt aktiverar sensorn 
den elektromagnetiska kopplingen och klipp-
trumman (klippcylindern) börjar rotera via den 
böjliga vajern
När klippenheten förs uppåt, även om 
rotationsomkopplaren för klipptrumman står i 
”ON”-läge, så aktiverar sensorn inte den 
elektromagnetiska kopplingen och klipptrumman 
(klippcylindern) roterar inte.

VIKTIGT

När rotationsomkopplaren för klipptrumman 
står i ”ON”-läge så kommer 3WD att väljas 
oavsett läge på omkopplaren för 2WD/3WD.

Riktningsspak för klipptrumma

Försiktighet

Manövrera riktningsspaken medan klipptrumman 
(klippcylindern) inte roterar och justera den till 
det läge som passar för arbetsuppgiften.

Riktningsspaken sitter på den övre delen av 
växellådan på vänster sida av klippenheten. 
Om du ställer spaken i ”Normal”-läge så används 
klipprotation, i ”Reverse”-läge så används 
lappingrotation och ”Neutral”-läge för fri rotation.

1

C

A

B

32w9j9-004

Riktningsspak för klipptrumma_001

1.

2.

1 Riktningsspak för klipptrumma

A Normal rotation

B Neutralläge

C Bakåtrotation

Växelspak

Försiktighet

Växelspaken ska användas medan motorn 
står stilla och justeras till det läge som passar 
arbetsuppgiften.

Växelspaken sitter på den övre delen av trans-
missionen bakom förarsätet. När växelspaken 
står i ”H”-läget, roterar klipptrumman (klipp-
cylindern) snabbt. ”L” får den att rotera långsamt 
och ”LAP” går i en långsammare hastighet lämplig 
för bakåtlapping.

1

2

3

zzpqiy-002

Växelspak_001

1 H / Hög

2 L / Låg

3 LAP

H / Hög
Kipptrumman (klippcylindern) roterar snabbare 
och klippitchen (klippintervallet) blir kortare.
Detta är lämpligt för arbeten vid goda 
turfförhållanden.

L / Låg
Klipptrumman (klippcylindern) roterar lång-
sammare jämfört med ”H”-läget och klippitchen 
blir längre.
Detta är lämpligt för arbeten vid sämre 
turfförhållanden.

1.

2.
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LAP
Klipptrumman (klippcylindern) roterar med en 
hastighet som är lämplig för bakåtlapping och 
dess underhållbarhet ökar. (Rotationsriktningen 
ändras inte, så använd riktningsspaken för 
klipptrumman på klippenheten för att ändra 
rotationsriktning).

Färdpedal

Varning

Denna maskin är inte godkänd att användas som 
särskilt motorfordon. Kör den inte på allmänna vägar.

Försiktighet

När maskinen körs i höga hastigheter stannar 
den inte omedelbart efter att foten tagits bort 
från färdpedalen.

VIKTIGT

När rotationsomkopplaren för klipptrumman står 
i ”ON”-läget begränsas arbetshastigheten av 
pedalstoppen.

Färdpedalerna sitter vid höger fotområde och 
kontrollerar framåt- och bakåtkörning av maskinen.

När framåtpedalen (främre sidan) trycks ned kör 
maskinen framåt. När bakåtpedalen (bakre sidan) 
trycks ned så körs maskinen bakåt.
Hastigheten ändras efter hur mycket pedalen 
trycks ned.

När du tar din fot från pedalen stannar maskinen 
automatiskt.

1

2

yo3h9x-006

Färdpedal_001

1 Framåtpedal/Forward pedal

2 Bakåtpedal/Reverse pedal

3. Parkeringsbroms

Försiktighet

Se till att släppa på parkeringsbromsen innan 
körning.
I annat fall kan det leda till fel på broms- eller 
hydraulsystem.

Försiktighet

Parkera aldrig maskinen i en sluttning.

Parkeringsbromsen sitter på vänster sida om 
förarsätet.

Dra upp parkeringsbromsen helt och hållet vid 
parkering av maskinen.

För att släppa på parkeringsbromsen trycker 
du in tryckknappen samtidigt som du sänker 
ned parkeringsbromsen hela vägen ned till 
dess viloläge.

1

n9dmld-005

Parkeringsbroms_001

1 Parkeringsbroms

Motorhuv

Försiktighet

Öppna inte motorhuven i starka vindar.

Försiktighet

Var aktsam så att du inte klämmer dina fingrar 
när du öppnar eller stänger motorhuven.

Lås upp bulten och lyft sedan upp 
motorhuven.

1.
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Se till att motorhuven inte kan stängas och 
avlägsna sedan dina händer.

1
2

i5jb7e-008

Motorhuv_001

1 Bult

2 Motorhuv

3. Stäng motorhuven långsamt.
4. Tryck lätt på motorhuven och lås den med bulten.

Undersätesskydd

Försiktighet

Var aktsam så att du inte klämmer dina fingrar 
när du öppnar eller stänger undersätesskyddet.

1

Fram/Front

ljffir-010

Undersätesskydd_001

1 Låsspak / Lock lever

2. Dra upp spaken för vinkeljustering och lyft upp 
undersätesskyddet tillsammans med sätet.

3

1

2 ljffir-008

Undersätesskydd_002

1 Spak för vinkeljustering

2 Undersätesskydd/Underseat cover

3 Rattarm / Steering wheel arm

1

Fram/Front

ljffir-009

Undersätesskydd_003

1 Låsspak / Lock lever

Instrument
Instrument på manöverpanelen

3 4

6

2
17 8

5

kz7ka6-007

Instrument på manöverpanelen_001

4.
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1. Avlägsna gräsuppsamlaren som sitter i mitten. 
    (Se ”Avlägsnande av gräsuppsamlare”, sidan 4-33).
2. Justera rattarmen till dess lägsta läge. 
    (Se ”Justering av ratt”, sidan 4-16).
3. Skjut sätet framåt och vrid låsspaken 90 grader 
    motsols.

5. När du stänger undersätesskyddet ska du göra 
    det långsamt och se till att använda spaken för
    vinkeljustering för att låsa det ordentligt.
6. Vrid låsspaken 90 grader medsols för att låsa 
    undersätesskyddet.



1 Timmätare

2 Belysningsomkopplare

3 Omkopplare för 2WD/3WD

4 Omkopplare för upphöjning av klippenhet

5 Tändningsnyckel

6 Gasreglage

7 Vattentemperaturmätare

8 Pilotlampa

Timmätare
Timmätaren sitter på manöverpanelen och anger 
motorns samlade drifttid.
De svarta siffrorna på en vit bakgrund ökar var 
sjätte minut.
De vita siffrorna på en svart bakgrund ökar 
varje timme.
1/10 hjul *** svarta siffor på en vit bakgrund
Timhjul *** vita siffror på en svart bakgrund

10
1

2 1
uknn6v-001

Timmätare_001

1 1/10 hjul / wheel

2 Timhjul / Hour wheel

Vattentemperaturmätare
Vattentemperaturmätaren sitter på manöverpanelen.
Detta instrument visar vattentemperaturen inne i 
motorn.
Om vattentemperaturmätaren visar en 
vattentemperatur nära ”H” under drift är maskinen 
överhettad.

Avlägsna belastningen på motorn, kör motorn på 
tomgång i fem minuter, stoppa motorn och 
inspektera sedan maskinen och utför eventuellt 
nödvändigt underhåll.
Om vattentemperaturen överstiger 105 grader 
Celsius, kommer en summer att ljuda.

1

igozke-001

Vattentemperaturmätare_001

1 Vattentemperaturmätare

Pilotlampor
Laddningslampa

Laddningslampan är den vänstra pilotlampan på 
manöverpanelen.
Den tänds när tändningsnyckeln vrids till 
”ON”-läget innan motorn startar. Den släcks när 
motorn startar och växelströmsgeneratorn börjar 
fungera ordentligt.
Om denna lampa tänds under körning av 
maskinen, stoppa motorn omedelbart och 
inspektera sedan maskinen och utför eventuellt 
nödvändigt underhåll.

1

ifzqmc-002

Laddningslampa_001

1 Laddningslampa

Termostartlampa

Termostartlampan är den mittersta pilotlampan 
på manöverpanelen.
När tändningsnyckeln står i ”GLOW”-läget lyser 
denna eftersom glödlampan genererar värme.
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Tändning av termostartlampan styrs av glödlampans 
timer, och lampan släcks efter att en specificerad 
tid förflutit.
Tiden lampan lyser anger den ungefärliga tidsperiod 
som behövs för uppvärmning, och har fixerats vid 
fem sekunder.

1

q44uug-002

Termostartlampa_001

1 Termostartlampa

Oljetryckslampa

Oljetryckslampan är den högra pilotlampan på 
manöverpanelen.
Den tänds när tändningsnyckeln ställs i 
”ON”-läget innan motorn startar. Den släcks 
när motorn startar och oljetrycket i motorn 
generas korrekt.
Om denna lampa tänds medan maskinen körs, 
stoppa motorn omedelbart och inspektera sedan 
maskinen och utför eventuellt nödvändigt underhåll.

1

1ldikn-002

Oljetryckslampa_001

1 Oljetryckslampa

Bränslemätare
Bränslemätaren sitter på bränsletanken. Detta 
instrument anger mängden bränsle i 
bränsletanken.

1

96ltfa-004

Bränslemätare_001

1 Bränslemätare

Körning av maskin
Förflyttning av maskinen

Bogsering av maskinen
Om maskinen inte går att köra på grund av 
motorproblem etc., så kan du förflytta den på 
följande sätt:

Knuffa för hand
Bogsering (Se följande instruktion

Försiktighet

Bogsera maskinen långsamt samtidigt som du 
är mycket uppmärksam.

Försiktighet

Rör inte avlastningsventilen förutom vid 
bogsering av maskinen.

Försiktighet

Se till att stänga avlastningsventilen innan 
motorn startas om.

･

･
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1. Starta motorn (Se ”Förfarande för att starta motorn”, 
    sidan 4-21).
2. Lyft upp alla klippenheter.
3. Släpp på parkeringsbromsen samtidigt som du 
    trycker in tryckknappen.
4. Tryck långsamt ned färdpedalen.
5. Maskinen kan nu köras.



1

A B

gay3t1-008

Bogsering av maskin_001

1 Avlastningsventil

A Avlastning inaktiv / Onload

B Avlastning inaktiv / Unload

Klippning
Drift vid klippning

Varning

Förflytta eller stoppa INTE maskinen tvärt.
Att göra detta är mycket farligt. Dessutom kan 
det skada hydraulsystemet eller resultera i 
oljeläckage.

Försiktighet

Klippning måste utföras i en lämplig hastighet 
för läget och platsen.
Vid klippning av ojämna ytor ska motorns 
varvtal hållas jämna och klipphastigheten 
sänkas.

Anmärkning:
Under arbetets gång kommer klipptrummorna 
(klippcylindrarna) att rotera eller stanna i synk 
med klippenheternas upp/nedåtgående rörelser.

Avlägsnande av gräsuppsamlare

1
lovz39-001

Avlägsnande av gräsuppsamlare_001

1 Gräsuppsamlare

Transport
Transportförfarande
När maskinen lastas upp på ett släp eller på en 
lastbil för att transporteras ska maskinen köras 
på i framåtgående riktning. Vid avlastning ska 
maskinen backas av.
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1. Stoppa motorn (Se ”Förfarande för att stoppa 
    motorn”, sidan 4-22).
2. Lägg i parkeringsbromsen och stötta upp hjulen.
3. Avlastningsventilen sitter i den nedre högra 
    delen av ramen.

4. Flytta gasreglaget till ”High”-läget och varva upp 
    motorn till MAX (3 000 v/min).
5. Tryck ned klipparpedalen för att sänka ned 
    klippenheterna.
6. Växla rotationsomkopplaren för klipptrumman 
    till ”ROTATION” för att rotera alla klipptrummor 
    (klippcylindrar) så att alla klippenheter hamnar 
    i klippande (positiv) rörelse.
7. Tryck ned färdpedalen för att börja klipparbetet.

1. För att kassera uppsamlat gräs, ställ rotations-
    omkopplaren för klipptrumman i ”OFF”-läget.
2. Lyft upp gräsuppsamlaren och avlägsna den.

4. Lossa på parkeringsbromsen samtidigt som du 
    trycker in tryckknappen och avlägsna hjulstopparna.
5. Bogsera maskinen långsamt.

1. Starta motorn (Se ”Förfarande för att starta 
    motorn”, sidan 4-21).
2. Lyft upp alla klippenheter.
3. Släpp på parkeringsbromsen samtidigt som du 
    trycker in tryckknappen.
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Försiktighetsåtgärder för underhåll

Försiktighet

Se först till att lära dig det underhåll du 
planerar utföra.

Försiktighet

Använd verktyg som är lämpade för varje 
typ av underhåll.

Försiktighet

Använd originaldelar från Baroness till utbyte 
och som tillbehör för att säkra maskinens 
säkerhet och bästa prestanda.
Var god observera att vår produktgaranti kan 
hävas om du använder icke-originaldelar till 
utbyte eller som tillbehör.

Underhållsschema
LM315GC
Följ underhållschemat nedan
○・・・Inspektera, justera, fyll på, rengör
●・・・Byt ut (första gången)
△・・・Byt ut

Underhållsdel
Maintenance item
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Åtdragning av delar ○

Bränsle ○

Luftrenare ○ △

Motorolja ○ ● △
8 tim.

(första ggr)

Motoroljefilter ○ ● △
50 tim.

(första ggr)
Tändstift - - - - - - - - - - - - -

Radiator ○

Oljekylare - - - - - - - - - - - - -
Kylvätska ○ △

Fläktrem ○ △

Batteri ○ △

Batterivätska ○

Rengöring av utsidan ○
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Underhållsdel
Maintenance item
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Åtdragning av delar ○

Interlock system ○

Nödstopp - - - - - - - - - - - - -
Elkablar ○

Kniv ○

Styrkedja - - - - - - - - - - - - -
Klipphöjd (eller trimhöjd) ○

Smörjning, infettning ○

Däck ○

Gummilarvband - - - - - - - - - - - - -
V-rem / V-belt ○ △

Broms / Brake ○

Vajer / Wire ○ △

Kåpa / Cover ○

Oljeläckage / Oil leakage ○

Hydraulolja
Hydraulic oil ○ ● △

100 tim.
(första ggr)

Hydrauloljefilter
Hydraulic oil filter ● △

100 tim.
(första ggr)

Hydraulmotorolja ● △
50 tim.

(första ggr)
Kraftenhetsolja - - - - - - - - - - - - -

Transmissionsolja - - - - - - - - - - - - -
Hydraulslang (rörlig) ○ △

Hydraulslang (fast) ○ △

Luftrenare ○ △

Elektromagnetiskt pumpfilter - - - - - - - - - - - - -
Bränslefilter ○ △

Bränsleslang ○

Rengöring av utsidan ○

E
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Smörjning (mittdelen av
den flexibla vajern) ○

Smörjning (huvuddelen av 
den flexibla vajern) ○

Värdena för slitdelar är inte garanterade.
Byt ut slangarna till styrcylindern vartannat år.
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Angivna värden

Bränsletankens kapacitet 20.0 dm3 (20.0 L)
Hydraultankens kapacitet 16.0 dm3 (16.0 L) Shell Tellus S2M46 (eller motsvarande)

Motoroljekapacitet 2.8 dm3 (2.8 L) D10W-30 CF klass eller över

Kylvätskekapacitet 3.0 dm3 (3.0 L) Inklusive 0.7 dm3 (0.7 L) reservtank

Däcktryck framdäck
80 kPa (0.8 kgf/㎝ 2) Standard (Slätt 18 × 9.50-8 2P)

100 kPa (1.0 kgf/㎝ 2) Tillval (Pillow Dia 18 × 8.50-8 4P)

Däcktryck bakdäck 80 kPa (0.8 kgf/㎝ 2) Standard (Slätt 18 × 9.50-8 2P)

Justerfjäder, klippare 26.0 mm (1.024 in) Total fjäderlängd
Dragfjäder, motor 45.0 mm (1.772 in) Total fjäderlängd

Huvudsakliga slitdelar

Delens namn / Part name Kod / Code
Fläktrem motor PF16883-9701-0
Oljeelement motor PFHH150-3243-0
Luftrenarelement PFK7311-8239-0
Bränslefilterelement PF1G313-4356-0
Hydrauliskt sugfilter K3413000050
Hydrauliskt patronfilter K3412000050
Hydraulolja (20 L kanna) K2913100200
Bromsvajer K1120106000
Gasvajer K1110148400

Bromssko
P741-8005-00
P741-8007-00

Bränsleslang (tank - bränslefilter) K3180002700
Bränsleslang (bränslefilter - motor) K3180009000
Bränsleslang (motortömning - tank) K3182005700
Flexibel vajer LM315GA0801Z0
*Flexibel vajer (yttre) LM315GA0802Z0
*Flexibel vajer (inre) LM315G-0803Z0
Längd på flexibel vajer LM315GA0804A0
*Längd på flexibel vajer (yttre) LM315GA0805A0
*Längd på flexibel vajer (inre) LM315GA0806Z0
Batteri K3600000260
Motorremskiva kuggrem K2374220410
V-rem / V-belt GLA28A-4 K2324028000
Tryck-dra-kabel K1160121010

Hissa upp maskinen
Om upphissning av maskinen

Varning

Vid däckbyte eller innan du påbörjar annat 
underhåll eller reparationer ska du se till att 
placera hjulklossar framför däcken så att 
maskinen inte kan förflytta sig.
Innan maskinen hissas upp ska den parkeras på 
en hård, plan yta såsom ett betonggolv och alla 
föremål som kan hindra att du kan utföra arbetet 
säkert ska avlägsnas. Använd när nödvändigt 
lämpligt kedjeblock, lift eller domkraft. Stötta upp 
maskinen på ett säkert sätt med stödfötter eller 
lämpliga block. Underlåtenhet att göra detta kan 
leda till att maskinen förflyttar sig eller faller ned 
och resultera i personskada eller dödsfall.

Använd stödpunkterna som anges i denna 
manual vid uppstöttning av maskinen.
Placera endast stödfötter under de stödpunkter 
som anges. Placering av stödpunkter vid någon 
annan punkt kan leda till skador på ramen eller 
andra delar.

LM315GC
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Stödpunkter

1

2

3
rwyt62-056

Stödpunkter_001

1 Främre chassi, höger

2 Främre chassi, vänster

3 Monteringschassi, motor

Främre chassi, höger

rwyt62-053

Stödpunkter_002

1.

Främre chassi, vänster

rwyt62-054

Stödpunkter_003

Monteringschassi, motor

rwyt62-055

Stödpunkter_004

2.

3.
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Smörjning
Om smörjningen
Maskinens rörliga delar måste smörjas eftersom 
brist på smörjfett på sådana delar kan leda till att 
de fastnar eller skadas. Smörj de rörliga delarna 
enligt underhållschemat.

Smörjpunkter
Smörjnipplar finns monterade på följande punkter.
Tillsätt smörjfett var 50:e timme när det gäller 
punkt 1 till 10 nedan.
När det gäller punkt 11 så ska smörjfett tillföras 
innan drift och var 8:e timme.

2

6

9

1
4

7

8

5

3

2

2

1

10

2

1

11

8bq62b-148

Smörjpunkter_001

Punkt / Location
Antal
smörj-
punkter

1 Klippenhet 36

2 Klipparmens stödpunkt 6

3 Remspänningsspak 1

4 Neutralt lägesområde 1

5 Bakdäckets svängtapp 1

6 Klipparpedalens axelstöd 1

7 Fäste för flexibel vajer 1

8 Färdpedalens axelstöd 1

9 Bakdäckets bromsspakstöd 1

10 Kant på flexibel vajer 3

11 Flexibel vajer 6

Klippenhet

A

A
A

B

B B 8bq62b-149

Smörjpunkter_002

A A

A B

B
B 8bq62b-150

Smörjpunkter_003

1.
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Klipparmens stödpunkt
Främre klippenhet
Det finns två smörjpunkter på varje klippenhet.

8bq62b-167

Smörjpunkter_004

Bakre klippenehet
Det finns två punkter.

8bq62b-168

Smörjpunkter_005

Remspänningsspak

8bq62b-169

Smörjpunkter_006

2.
[1]

[2]

3.

Neutralt lägesområde

8bq62b-155

Smörjpunkter_007

. Bakdäckets svängtapp

8bq62b-156

Smörjpunkter_008

Klipparpedalens axelstöd

8bq62b-158

Smörjpunkter_009

Fäste för flexibel vajer

8bq62b-159

Smörjpunkter_010

4.

5.

6.

7.
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Färdpedalens axelstöd

8bq62b-160

Smörjpunkter_011

Bakdäckets bromsspakstöd

8bq62b-161

Smörjpunkter_012

Kant på flexibel vajer
Det finns en smörjpunkt på varje flexibel vajer.

8bq62b-151

Smörjpunkter_013

8.

9.

10.

Flexibel vajer
Använd Moly snabbsmörjning Nr.2 och skruva 
in smörjkoppen 360 grader för att smörja

8bq62b-162

Smörjpunkter_014

Tillsätt smörjfett innan drift.

8bq62b-163

Smörjpunkter_015

Underhåll (klippare)
Läppning (Lapping) av klipptrumma
(klippcylinder)

Läppning är en procedur som liknar slipning av 
en kökskniv. Om eggen på klipptrumman 
(klippcylindern) och bottenkniven blir slö och det 
blir svårt att klippa så ska både klipptrumman 
(klippcylindern) och bottenkniven slipas samtidigt 
genom att köra klipptrumman (klippcylindern) 
baklänges efter att en slipmedelspasta applicerats.
Men, läppning är en tillfällig åtgärd och återställer 
inte skärpan helt och hållet. Om eggen på 
klipptrumman (klippcylindern) och bottenkniven 
blir slö och det blir svårt att klippa så ska stegen 
nedan följas för att utföra läppning.

11.

LM315GC
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Försiktighet

Både klipptrumman (klippcylindern) och 
bottenkniven är verktyg med egg. Hantera 
dem försiktigt eftersom de kan skära dina 
händer och fötter.

Försiktighet

Var noga med att inte andas in avgaser 
under läppningen (lapping).

Försiktighet

Under läppning (lapping) roterar klipptrumman 
(klippcylindern).
Håll händer och fötter borta från rörliga delar.

Försiktighet

Utför inte läppning (lapping) tillsammans med 
andra personer

Ha följande föremål redo: Remsor av 
tidningspapper, slipmedel (läppningspulver 
blandat med olja, eller gelförening (Baroness 
originalslipmedel)], borste.

1 2 3 4

zhz6po-002

Läppning (Lapping) av klipptrumma (klippcylinder)_001

1 Tidningspapper

2 Läppningspasta / Lapping powder

3 Gelförening

4 Borste

Anmärkning:
Blandningsförhållande för slipmedel angivet i 
volym är en del läppningspulver till tre eller 
fyra delar olja.

1.

Försiktighet

Se till att stoppa motorn och att bära handskar för 
att skydda dina händer innan testklippning av 
tidningspapper genomförs.
Var uppmärksam så att inte klipptrumman 
(klippcylindern) greppar tag i dina handskar. I 
annat fall kan du skada din hand eller dina fingrar.

Försiktighet

Se till att placera riktningsspaken för klipp-
trumman (sitter på klippenheten) i ”N”-läge 
innan knivkontakten justeras.

VIKTIGT

Justera knivkontakten efter att ha klippt gräs 
för att kontrollera knivens skärpa.

Placera en eller två remsor av tidningspapper 
i utrymmet mellan klipptrumman 
(klippcylindern) och bottenkniven i en 
90-gradig vinkel. Rotera sedan klipptrumman 
(klippcylindern) motsols (sett från vänster sida 
av klippenheten) för att kontrollera knivarnas 
skärpa.
Kontrollera skärpan längs hela klipptrummans 
(klippcylinderns) längd (tre till fyra punkter från 
vänster till höger kant).
Använd en bit krita för att markera punkterna 
på kniven som är skarpa.
Ställ riktningsspaken för klipptrumman i 
”Reverse”-läget, ställ sedan transmissions-
väljaren i ”N”-läget på de klippenheter du ska 
utföra läppning på.
Starta motorn och kör den på lågt varvtal.
Ställ rotationsomkopplaren för klipptrumman i
”ON”-läge för att köra klipptrumman 
(klippcylindern) baklänges.
Tillför slipmedlet jämnt med hjälp av borsten 
på ovansidan av klipptrumman (klippcylindern) 
där tidningspapperet klipptes bra eller där 
punkterna markerats med krita.
Kör maskinen på tomgång en stund, och när 
inget kontaktljud kan höras längre återför du 
klipptrummans rotationsomkopplare till 
”OFF-läget för att stoppa klipptrumman 
(klippcylinder).
Stoppa motorn.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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Tvätta bort eller använd en trasa för att 
avlägsna slipmedlet från klipptrumman 
(klippcylindern), kontrollera sedan skärpan.
Repetera steg 2 till 11 tills hela (tre till fyra 
punkter från vänster till höger kant) 
klipptrumman (klippcylindern) är lika skarp.
Applicera slutligen slipmedel längs hela 
klipptrummans (klippcylinderns) egg och 
utför en sista läppning.
Stoppa klipptrummans (klippcylinderns) 
rotation, stoppa motorn och tvätta sedan 
borta slipmedlet på lämpligt vis.
Justera knivkontakten när du kontrollerar 
skärpan.

Kamjustering

VIKTIGT

Figuren nedan visar vyn sedd från chassits 
vänstra sida.
Högra sidan av chassit är spegelvänd.

Om glapp uppstår vid chassits vänstra sida 
mellan klipptrumman (klippcylindern) och 
bottenkniven.

Lossa på låsmuttern och vrid den vänstra 
kambussningen medsols för spaltstorlek.
När du höjer bottenkniven 0,1mm (0,039 tum), 
vrider du kambussningen medsols i 30 grader.

När justeringen är utförd, dra åt låsmuttern 
ordentligt.

Om glapp uppstår vid chassits högra sida mellan 
klipptrumman (klippcylindern) och bottenkniven.

Lossa på låsmuttern och vrid den högra 
kambussningen motsols för spaltstorlek.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

1.

När justeringen är klar, dra åt låsmuttern 
ordentligt.

A
B

C

D

E4 3

A

1

2

4

ippmes_001

Kamjustering_001

1 Klipptrumma (klippcylinder)

2 Bottenkniv / Bed knife (Bottom blade)

3 Låsmutter / Lock nut

4 Kambussning / Cam bush

A Max 0.3 mm (0.012 tum)

B Bed knife (bottom blade) flyttar sig uppåt

C Bed knife (bottom blade) flyttar sig nedåt

D Klippsprintens mitt

E Kambussningens mitt

Montering av klipptrumma (klippcylinder)

Försiktighet

Både klipptrumman (klippcylindern) och 
bottenkniven är eggade verktyg.
Hantera dem varsamt eftersom de kan skära 
dina händer och fötter.

Följ instruktionerna nedan för att byta ut klipp-
trummans lager (höger/vänster) och packning.
Använd 30204JRP6 som lager.

Fyll på lagren och packningarna 
(Excelite EP Nr. 2)

2.

1.

LM315GC
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Montera klipptrumman (klippcylindern) på 
chassit enligt bilden nedan.
Dra åt den inre muttern och kontrollera så 
att lagret inte glappar.
Lossa på den inre muttern så pass mycket 
att klipptrumman (klippcylindern) kan roteras 
lätt med dina händer och du inte känner n
ågot glapp.
Åtdragningsmoment: 7 Nm 
(71,4 kgf-cm / 61,96 pundfot)
Dra åt den yttre låsmuttern.

4 35

1 1

8

2

76

wggg9e_001

Montering av klipptrumma (klippcylinder)_001

1 Lager

2 Packning

3 Klipptrumma (klippcylinder)

4 Inre mutter

5 Yttre mutter

6 Nyckel

7 Kåpa

8 Sprint

Underhåll (maskinchassi)
Avlägsna/montera däck
Framdäck

Följ stegen nedan för att avlägsna framdäcket:
Lossa på bultarna.

1

lm2ieh-004

Framdäck_001

2.

3.

4.

5.

1.

1 Värmebehandlad bult

Placera domkraft under stödpunkten i det 
främre/högra chassiområdet och hissa 
sedan upp maskinen tills däcket lämnar 
marken. (Se ”Stödpunkter”, sidan 5-5).
Avlägsna bultarna.
Avlägsna däcket från maskinen.

Caution

Se tabellen med Åtdragningsmoment.
Observera att Baroness produktgaranti inte 
behöver gälla defekter som orsakats av 
felaktiga eller omåttliga åtdragningsmoment etc.

Important

Dra åt bultarna i åtdragningsordning (korsvis).

För att montera framdäcken genomför du 
proceduren ovan baklänges.

Bakdäck

Följ stegen nedan för att avlägsna bakdäcken:

[2WD]
Placera domkraft under stödpunkten i det 
främre/högra chassiområdet och hissa 
sedan upp maskinen tills däcket lämnar 
marken. (Se ”Stödpunkter”, sidan 5-5).
Avlägsna vajern.
Avlägsna höger/vänster bultar.
Avlägsna bakhjulsuppsättningen.

2

1

3
75uxaw-005

Bakdäck_001

1 Vajer / Wire

2 Bult / Bolt

3 Bakhjulsuppsättning

2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.
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Avlägsna bultarna.

1

75uxaw-005

Bakdäck_002

1 Bult / Bolt

Avlägsna däcket från maskinen.

Försiktighet

Se tabellen med Åtdragningsmoment.
Observera att Baroness produktgaranti inte 
behöver gälla defekter som orsakats av felaktiga 
eller omåttliga åtdragningsmoment etc.

VIKTIGT

Dra åt bultarna i åtdragningsordning (korsvis).

För att montera bakdäcken genomför du 
proceduren ovan baklänges.
[3WD]

Placera domkraft under stödpunkten i det 
främre/högra chassiområdet och hissa 
sedan upp maskinen tills däcket lämnar 
marken. (Se ”Stödpunkter”, sidan 5-5).
Avlägsna vajern.
Avlägsna höger/vänster bult(arna) A.
Avlägsna bult B i mitten.
Avlägsna bromsskouppsättningen.
Avlägsna bromstrumman.

2

1

3

4

5

75uxaw-005

Bakdäck_003

5.

6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1 Vajer

2 Bult / Bolt A

3 Bult / Bolt B

4 Bromsskouppsättning

5 Bromstrumma

Avlägsna bultarna.

1

75uxaw-005

Bakdäck_004

1 Bult / Bolt

Avlägsna däcket från maskinen.

Försiktighet

Se tabellen med Åtdragningsmoment.
Observera att Baroness produktgaranti inte 
behöver gälla defekter som orsakats av felaktiga 
eller omåttliga åtdragningsmoment etc.

VIKTIGT

Dra åt bultarna i åtdragningsordning (korsvis).

För att montera bakdäcken genomför du 
proceduren ovan baklänges.

Justering av remspänning

Försiktighet

Se till att stoppa motorn innan remmarna 
justeras.

VIKTIGT

Se till att remmen har specificerad spänning.

Om remmen blir slapp på grund av frekvent 
användning, kan den hoppa eller slira.

7.

8.

LM315GC

Underhåll

Sida 5-12 Underhåll (maskinchassi)



Dessutom kan den slitas ut för tidigt om den 
spänns för mycket.
Justera den om nödvändigt och kontrollera 
alltid remmen för rätt spänning.
Fläktrem

Försiktighet

Se till att stoppa motorn innan remmarna 
justeras.

För detaljer gällande hantering av motorn, var 
god se den separata bruksanvisningen till motorn.
Öppna motorhuven.

Tryck på mitten av remmen med ditt finger 
för att kontrollera remspänningen.
Om remmen är för slapp, lossa på muttrarna och 
bultarna som håller fast växelströmsgeneratorn 
och flytta den sedan för att justera spänningen.

2

1

4

5
3

A

mzdn8n-002

Fläktrem_001

1 Fläktrem

2 Blad

3 Växelströmsgenerator
4 Mutter

5 Bult

A 7.0 - 9.0 mm (0.276 - 0.354 tum)

Klipptrummans drivrem

Försiktighet

Se till att stoppa motorn innan remmarna 
justeras.

För undersätesskyddet framåt och öppna 
kåpan.
Öppna motorhuven.
Tryck på mitten av remmen med ditt finger 
för att kontrollera remspänningen.

1.

2.

1.

2.
3.

Om remmen är för slapp, lossa på bultarna 
och flytta det rörliga kabelhuset (med 
remskivan fäst) med skiftnyckel för att 
justera spänningen.

2

3

1 eqhyge-001

Klipptrummans drivrem_001

1 Klipptrummans drivrem

2 Bult / Bolt

3 Flyttbart kabelhus

Motorns spännrem

Försiktighet

Se till att stoppa motorn innan remmarna 
justeras.

För undersätesskyddet framåt och öppna 
kåpan.
Öppna motorhuven.
Tryck på mitten av remmen med ditt finger 
för att kontrollera remspänningen.

1

i352yo-001

Motorns spännrem_001

1 Motorns spännrem

4.

1.

2.
3.
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Lossa muttern och justera längden på 
fjädern.

A

1

i352yo-003

Motorns spännrem_002

1 Mutter 7 Nut

A 45.0 mm (1.772 tum)

Lås fast den med muttern.

Justering av parkeringsbroms

FARA

Om bromsvajern går av kan inte maskinen 
stoppas. Detta vore extremt farligt.
Om bromsvajern är spräckt eller skadad, byt ut 
den mot en ny omedelbart.
Om parkeringsbromsen inte är tillräckligt 
effektiv när du drar i bromsspaken ska 
bromsvajern justeras.

Justera parkeringsbromsen genom att dra åt 
bromsvajerns justerbult.

1

2

4

3

ulabms-003

Justering av parkeringsbroms_001

1 Parkeringsbroms

2 Låsmutter

3 Justerbult

4 Bromsvajer

4.

5.

Justering av arbetshastighet
Följ stegen nedan för att göra justeringar.

Ställ klipptrummans rotationsomkopplare i 
”ON”-läget.

1
B

A

mh4pyw-006

Justering av arbetshastighet_001

1 Klipptrummans rotationsomkopplare

A ON / PÅ

B OFF^/ AV

Lossa på låsmuttern på samma sida som 
klipptrummans rotationsomkopplare för att 
justera längden på bulten.
* Längd på bult (A) (Längre) : Långsammare
* Längd på bult (A) (Kortare) : Snabbare
Se till att låsa med muttern när justeringen 
är genomförd.

1

A cs6lrm-001

Justering av arbetshastighet_002

1 Låsmutter

A Bultens längd

1.

2.
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Justering av kolvpumpens neutralläge

Försiktighet

Se till att inte vidröra roterande däck.

Försiktighet

Var uppmärksam så att maskinen inte startar 
plötsligt vid justering av neutralläget.
Placera domkrafterna under stödpunkterna och 
hissa sedan upp maskinen tills däcken lämnar 
marken.

Om maskinen förflyttar sig framåt eller bakåt 
trots att färdpedalerna inte trycks ned så är de 
inte inställda i neutralläge.
Följ stegen nedan för att göra justeringar.

Stoppa motorn.
Placera domkraften under stödpunkterna och 
hissa sedan upp maskinen från marken. 
(Se ”Stödpunkter”, sidan 5-5).
Se till att inga däck kommer i kontakt med 
domkraften/stödbenen.
Starta motorn och varva upp den till 
maximalt vartvtal.
Justera neutralläget.
[1] Lossa på låsmuttern.
[2] Rotera kamaxeln långsamt tills framhjulet 
stannar.
Hitta läget där framhjulet stannar och lås 
kamaxeln med muttern.

1

2

hsn2jo-010

Justering av kolvpumpens neutralläge_001

1 Låsmutter

2 Kamaxel

1.
2.

3.

4.

5.

Byt av säkringar
Säkringslåda
Säkringslådan innehåller extra säkringar och 
verktyg.

1

pkm25s-008

Säkringslåda_001

1 Säkringslåda

Maskinen använder samma minisäkringar som 
används i bilar. Ersätt en gammal säkring med 
en ny med samma kapacitet.

A B C D E

GF H I J

K
L
M
N

O

pkm25s-003

Säkringslåda_002

A 5 A Glödlampstimer

B 5 A Stopptimer för nyckel

C 5 A Glödlampstimer, glödlampa (termostartlampa)

D - -

E - -

F 15 A Stoppsolenoid för motor

G 15 A Annat

H 5 A Vattentemperaturmätare, regulator

I - -

J - -

K 5 A

Reserv
L 5 A

M 15 A

N 15 A

O Verktyg för att avlägsna säkringar

U
nd

er
hå

ll

LM315GC

Underhåll

Sida 5-15Underhåll (maskinchassi)



Smältlänk

Smältlänkens säkringskapacitet är 50A.

1

1qgabk-005

Smältlänk_001

1 Smältlänk

Kontrollera driftstatus på relä
Klippenhetens kontrollrelä

Denna reläbox sitter bakom sätet. Den styr uppåt-
gående/nedåtgående förflyttning av klippenheten 
och rotation/stopp av klipptrumman (klippcylindern). 
Driftstatus kan kontrolleras genom att kontrollera 
vilka LED-lampor som är tända.

321

x1d47c-001

Klippenhetens kontrollrelä_001

Se tabellen nedan för att kontrollera LED-status.

Läge LED status

1
Främre högre 
upp/ned-cylinder 
(trumrotation)

Down ON

Up OFF

2

Klippare upp/ned-
cylinder mitten (Innan 
nedtryckning av 
höjnings-/sänknings-
omkopplare)

Up ON

Down OFF

3

Klippare upp/ned-
cylinder mitten (Efter 
nedtryckning av 
höjnings-/sänknings-
omkopplare)

Down ON

Up OFF

Interlock-relä

Denna reläbox sitter under undersätesskyddet.
Den styr en säkerhetsanordning för start/stopp 
av motorn.
Driftstatus kan kontrolleras genom att kontrollera 
vilka LED-lampor som är tända.
Se tabellen nedan för att kontrollera LED-status.

1

2
3

5

4

9bth1z-001

IInterlock-relä_001

Se tabellen nedan för att kontrollera LED-status.

Läge LED status

1 Omkopplare 
färdpedal

Neutral PÅ
AV
PÅ
AV
PÅ
AV
PÅ
AV
PÅ
AV
AV

Nedtryckt

2
Omkopplare 
parkeringsbroms

Dra
Släppt

3 Sätesomkopplare
Sittande
Borta

4
Rotationsomkopplare
klipptrumma

PÅ
AV

5 Transmissionsväljare
LAP
H
L

Avlägsnande av klippenhet
Avlägsna klämman som håller fast klipp-
enheten och den flexibla vajern.

1

l9sh2i-002

Avlägsnande av klippenhet_001

1.
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1 Klämma

Skjut stoppet på klippenhetens fäströr framåt 
och dra ut det.
Dra klippenheten utåt och avlägsna den.

1

l9sh2i-001

Avlägsnande av klippenhet_002

1 Stopp (höger/vänster)

Anmärkning:
För att montera klippenheten gör du ovanstående 
bakvänt.

Långtidsförvaring
Före långtidsförvaring

• Avlägsna lort, gräsklipp, skräp, 
 oljefläckar etc. helt och hållet.
• Fyll på olja och smörj lämpliga delar.
• Avlägsna batteriet.

2.

3.
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