
LM56GA 14409 ～14488
LM66TA 10001 ～10040

Singel-
greenklippare

Användarhandbok

”Obligatorisk läsning” Läs denna bruksanvisning innan maskinen 
används.



    5-3 Spak för lägesreglering ..................................................................................9

    5-4 Kopplingsspak för groomer ..........................................................................10

    5-5 Justering av handtagets höjd .......................................................................10

    5-6  Bromsspak ...................................................................................10

    5-7 Gasreglage    ................................................................................................10

5-8 [VIKTIGT] Justering av motorkoppling .............................................................10

    5-9 Kopplingskåpa ..............................................................................................11

    5-10 Förflyttningshjul ..........................................................................................11

    5-11 [VIKTIGT] Justering av klipphöjd ................................................................11

    5-12 [VIKTIGT] Smörjning ..................................................................................11

    5-13 Inställning av klipphöjdsmätare och knivtjocklek ........................................12

6. Knivanliggning ....................................................................................................13

    6-1 [VIKTIGT] Slipning........................................................................................13

    6-2 [VIKTIGT] Anliggning ....................................................................................13

    6-3 [VIKTIGT] Justering av excenterkam ...........................................................13

    6-4 Cylindrisk slipning och montering av knivcylinder ........................................14

    6-5 [VIKTIGT] Montering av knivcylinder ............................................................14

    6-6 Montering och borttagning av liten kåpa ......................................................14

    6-7 Montering och borttagning av underknivbas ................................................15

    6-8 Placering av maskinens nummerskylt ..........................................................15

    6-9 Specifikationer för underhåll .........................................................................15

    6-10 Placering av gräsklipparen vid underhåll....................................................15

7. Långtidsförvaring ................................................................................................15

8. Säkerhetsföreskrifter för drift av motor ..............................................16

9. Underhållsschema ..............................................................................................16

Placering av dekaler ...............................................................................................17

Förstå maskinens säkerhetsdekaler .......................................................................18

Innehållsförteckning..................................................................................................1

Varningar angående säkerhet ..................................................................................2

Välkommen...............................................................................................................2

Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................3

Delarnas namn .........................................................................................................5

Funktioner LM56GA/LM66GA/LM66TA ....................................................................6

Specifikationer ..........................................................................................................6

Handhavande ...........................................................................................................6

1. Montering och justering av huvudenheten............................................................6

    1-1 Installation av handtag ...................................................................................6

    1-2 Installation av ställ ..........................................................................................7

    1-3 Bekräftelse av funktionen hos kopplingsspaken och bromsspaken. ..............7

    1-4 Inkoppling av sladd för tändningsomkopplare ................................................7

2. Kontroll före användning.......................................................................................8

    2-1 Smörjning .......................................................................................................8

    2-2 Kontroll av motorolja.......................................................................................8

    2-3 Kontroll av vajer..............................................................................................8

3. Åtdragningstabell för skruvar ................................................................................8

4. Motorns startsekvens ...........................................................................................8

    4-1  Innan start av motor .......................................................................8

    4-2  Start av motor ................................................................................8

    4-3  Stopp av motor ..............................................................................9

    4-4  Bränsleförsörjning..........................................................................9

    4-5  Att lämna maskinen .......................................................................9

5. Körning av maskinen ............................................................................................9

    5-1  Innan körning.................................................................................9

    5-2 Huvudkopplingsspak ......................................................................................9

Innehållsförteckning

Fara

Varning

Försiktighet

Varning

Fara

Försiktighet

Försiktighet Försiktighet

2



Varning

2

10h

Varning

Försiktighet

Fara

Varningar angående säkerhet Välkommen
Varningsmarkeringar indikerar viktiga säkerhetspunkter.
Följs dessa noggrant.

Tack för ditt inköp av en BARONESS SINGELGREENKLIPPARE.
Denna användarhandbok beskriver de korrekta metoderna för hantering, justering 
och underhåll av gräsklipparen.  Läs noggrant denna bruksanvisning innan 
maskinen används. Läs noggrant användarhandboken för motorn innan denna 
startas.
Gräsklippare testas och kontrolleras ingående innan utleverans från fabriken. 
Men, huruvida maskinen kan uppvisa den förväntade prestandan beror på såväl 
handhavandemetod som dagliga kontroller, justeringar och smörjning före och 
efter drift. 
Håll gräsklipparen väl underhållen för att emotse säker drift och utmärkt prestanda 
över längre tidsperioder.

Användarhandbok
Anmärkningar:

•	 Namnet på modellen kan vara annorlunda då du gör förfrågningar 
angående din maskin. Förse oss även med maskinnumret.

•	 Innehållet i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående 
varning.

Varningsdekalerna som är fastsatta på maskinen anger säkerhetsföreskrifter. Läs 
dem noggrant. Se till att förstå handhavandet och säkerhetsföreskrifterna väl innan 
maskinen används. Dekalerna och förklarande texter skall hållas rena. Om de 
försvinner eller skadas, sätt fast nya dekaler. Avlägsna aldrig varningsdekalerna 
som är fastsatta på maskinen.
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Försiktighet

Varningsmarkeringar

Underlåtenhet att följa denna varning orsakar dödsfall 
eller allvarlig personskada.

Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka dödsfall 
eller allvarlig personskada.

Underlåtenhet att följa denna varning kan orsaka 
personskada eller skador på egendom.

Se användar-
handboken

Markering för fara
Skärning av hand

Tändningsomkopplare Markering för fara
Skärning av fot

Bränsle: Bensin
Smörj
Med 10 timmars 
intervall

Het yta
Brännande hett för 
händer

FÖRSIKTIGHET: 
Ledaxel



Gräsklipparen har en roterande knivcylinder (vass kniv) och manöversäkerheten 
är beroende av platsen för användning, hinder, gräsmattans skick och många 
andra faktorer. Som tillverkare ber vi användarna specifikt att ingående kontrollera 
och underhålla maskinen, anstränga sig för att bli bra maskinförare och på ett 
korrekt och säkert sätt framföra maskinen för att undvika personskador på er 
själva eller andra.

1) Säker klädsel

•	 Bär kläder som hindrar dig från att fastna i maskinen, och bär 
skyddsutrustning, glasögon, skor, hjälm och handskar.
Det rekommenderas starkt att maskinens förare använder både 
skyddsglasögon och hörselskydd för personlig säkerhet.

2) Nödåtgärder
 

•	 Se till att förstå hur motorn stoppas vid ett nödläge.

3) Manövrera ej maskinen under dessa förhållanden

•	 Manövrera ej maskinen då du är trött. Om du blir trött under körning av 
maskinen, stoppa arbetet och vila.

•	 Använd ej maskinen då du är sjuk, berusad eller under påverkan av 
medicin. Den visuella uppfattningen, smidigheten och omdömet kommer 
att påverkas negativt.

•	 Om du är ovan med maskinens handhavande, se till att ingående förstå 
hanteringsmetoden och säkerhetsföreskrifterna innan användning. Tillåt ej 
att barn hanterar maskinen.

4) Då maskinen lånas ut till andra människor

Om du lånar ut maskinen till en person som ej har kunskap om 
säkerhetsföreskrifterna eller handhavandet beskrivna i bruksanvisningen så kan 
det leda till en oväntad olycka.

5) Förbud mot drift under kvälls-/nattetid

Manövrera ej maskinen på kvällen/natten eller då sikten är oklar på grund av dåligt 
väder.

6) Säkerhetskontroll innan arbete

•	Kontrollera att alla kåpor är på plats och att inga delar är trasiga.
•	Kontrollera att skruvar och muttrar ej sitter löst. Om de sitter löst, 
dra åt dem.
•	Kontrollera att funktionen hos bromsar, reglage och däck är 
normal.
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7) Försiktighetsåtgärder under drift
•	 Kontrollera att det ej finns någon person eller föremål som 

kan ta skada kring maskinen under körning.
•	 Kontrollera att det ej finns någon spelare i närområdet, 

annars kan en golfboll slås i din riktning.
•	 Utöva tillräcklig försiktighet så att du ej blir skadad av 

flygande föremål eller kniven.
•	 Utöva extra försiktighet vid arbete i sluttningar eller på 

undulerande mark. Maskinens lutning skall ej överstiga 25 
grader.

•	 Manövrera ej maskinen på platser där det finns risk för 
stjälpning eller halka.

•	 Rör ej roterande delar under drift, i annat fall kan dina 
fingrar eller händer skadas.

•	 Manövrera maskinen i en hastighet som tillåter att den 
kan stoppas omedelbart i händelse av ett nödläge. 
Starta ej maskinen eller manövrera handtaget plötsligt. 
Se till förflytta maskinen i en låg hastighet, speciellt vid 
nedstigande av en sluttning.

•	 Rör ej gasreglaget plötsligt för att öka hastigheten, det kan 
orsaka att maskinens främre del hoppar upp.

•	 Om du upptäcker onormal vibration, ovanliga ljud eller 
andra avvikelser i maskinen, stopp motorn omedelbart 
och undersök orsaken. Reparera maskinen helt och hållet 
innan den används igen.

•	 Då du lämnar maskinen, stanna den på plan mark och 
stoppa sedan motorn.

8) Säkerhetsföreskrifter gällande kontroll
•	 Placera maskinen på plan mark vid kontroll och reparation.

Kontrollera att alla delar är i vila.
•	 Tilltäppning av motorns kalluftsintag, luftrenarens luftintag, 

ljuddämparen och avgasröret med klipp gräs eller andra 
främmande substanser kan orsaka eldsvåda på grund av 
motorhaveri eller överhettning. Stoppa arbetet omedelbart 
och avlägsna den tilltäppande substansen efter att den 
överhettade sektionen svalnat.

•	 Håll varningsdekaler och förklaringar rena vid alla tillfällen.
Byt ut dem mot nya omedelbart om de försvinner eller 
skadas.

•	 Modifiera ej maskinen.
•	 Använd de delar, olja och smörjfett som specificerats av 

vårt företag då dessa byts ut.
•	 Modifiering eller manövrering av maskinen med delar 

som ej specificerats av vårt företag kan orsaka skador på 
maskinen eller personskador.

9) Förflyttning på allmän väg
•	 Att köra maskinen på allmän väg då du åker på en sulky 

är förbjudet enligt lag. Gå och förflytta maskinen på allmän 
väg.

10) Förvaring
•	 Vänta tills motorn svalnat innan den täcks över med 

överdrag etc.
•	 Avlägsna bensinen om maskinen ej kommer vara i drift 

under mer än sex månader.
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Delarnas namn

Handtag

Gasreglage

Bromsspak

Huvudkopplingsspak

Hjultrumma

Förflyttningshjul

Hjulaxel

Kopplingsspak för groomer

Främre groomer
Främre rulle

Tändningsomkopplare

Sladd för tändningsomkopplare

Motor

Kåpa för motorkoppling

Knivcylinder

Gräsuppsamlare
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•	 Den lättaste singelgreenklipparen av alla modeller i denna klass.
•	 Viktbalanseringen och prestandan av unduleringsföljandet har förbättrats 

för bättre greenklippning.
•	 Det nydesignade handtaget ökar manöverbarheten vilket minskar förarens 

ansträngning.
•	 Kopplingens uppbyggnad har ändrats för att uppnå mjuk start.
•	 LM56GAF * 66GAF är utrustade med främre groomer.
•	 Den främre groomern tillhandahålls för att tillåta normal och omvänd 

rotation.
Tillhandshålls med groomer. 1. Montering och justering av 

huvudenheten
1-1 Installation av handtag
1) Placera handtagssprinten på vänstra sidan av ramen i hålet på den nedre 

vänstra sidan av handtaget.
2) Medan du pressar den nedre högra sidan av handtaget inåt, placera 

handtagssprinten på höger sida av ramen i hålet.
3) Säkra den nedre kanten (slitsade sektionen) av höger och vänster handtag till 

ramen från baksidan med bulten, koniska fjäderbrickan och brickan.

6

Funktioner LM56GA * 66GA * 66TA

Handhavande

Specifikationer
Modell LM56GA(GAF) LM66GA(GAF) LM66TA
Längd (med gräsuppsamlare) 150 cm
Bredd (utan förflyttningshjul) 94.2 cm 103.2 cm
Höjd (handtag) 103 cm

Vi
kt

Huvudenhet (utan samlare och hjul) 81 kg (85 kg) 87 kg (91 kg) 86 kg
Gräsuppsamlare 3.3 kg 3.6 kg
Förflyttningshjul (2 st) 6.9 kg

Klippbredd 55.6 cm 64.6 cm

Kl
ipp

se
kti

on Cylinderdiameter Ø 12.8 cm

Antal Cylinderknivar 9 eller 11 knivar 7 knivar
Klipphöjd 3.0~29 mm (3.0~27 mm) 7.0~29 mm

Motor Robin EX13D 3.2 kw (4.3ps) / 4000 v/min
Hastighet (Km/h) 4.8 km/h (3000rpm) 4.4 km/h 

(3000rpm)

Främre groomer Vertikalskärningshjul Vertikalskärningsborste
Arbets-
bredd

Antal 
knivar

Arbets-
bredd

Antal 
knivar

Arbets-
bredd

Vändradie

(cm) (cm) (cm) (cm)
LM56 Serien 51 78 50 39 49 6
LM66 Serien 60 92 60 46 57 6

�

Bricka

Bult

Konisk fjäderbricka

Handtagssprint  
(Vänster ramsida)

Handtagssprint  
(Höger ramsida)

Vänster nederkant av handtaget

Höger nederkant av handtaget

Medan du pressar 
den nedre högra 
sidan av handtaget 
inåt, montera 
handtagssprinten.



1-2 Installation av ställ

1) Fäst temporärt vänster sida av stället till ramen med bulten, brickan (insidan) 
och muttern (utsidan).

2) Placera fjädern på den utstående delen på ramen och på den utstående delen 
på höger sida av stället.

3) Medan du drar höger sida av stället bakåt, passa in med hålet i ramen och fäst 
stället med bulten, brickan (insidan) och muttern (utsidan).

4) Dra åt bulten, brickan och muttern på vänster sida av stället som temporärt 
fästes.

1-3 Bekräftelse av funktionen hos kopplingsspaken och 
bromsspaken

Kontrollera att kopplingen och bromsen fungerar helt och hållet.
Då justering är nödvändig, gör justeringar enligt beskrivning i ”5-8. [Viktigt] 
Justering av motorkoppling.”

1-4 Inkoppling av sladd för tändningsomkopplare

Då du monterar handtaget, kontrollera anslutningen hos tändningsomkopplarens 
sladd. Det finns två kopplingar – stickkontakt och klämanslutning.
1) Stickkontakten är kopplad till kontakten som är ansluten till motorn.

VARNING
2) Klämanslutningen är fäst till motorns vevhus med en sexkantsbult. När 

kopplingen i sladden för tändningsomkopplaren är felaktig så kommer motorn ej 
att stanna ens när tändningsomkopplaren används. Kontrollera att sladden är 
korrekt ansluten.
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Fäst temporärt 
vänster sida av 
stället

Dra åt 
vänster 
sida av 
stället.

Placera fjädern på den 
utstående delen.

Medan du drar 
höger sida av 
stället bakåt, 
passa in med hålet 
i ramen och fäst 
stället.

Klämanslutning

Stickkontakt
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2. Kontroll före användning
2-1 Smörjning

Transmissionen och mellanliggande växlar är utrustade med 
nållager. Smörj dessa var tionde timme. Brist på smörjolja orsakar 
skador på nållagren.

2-2 Kontroll av motorolja
Fyll på motorn med motorolja. (En korrekt nivå uppvisas då motorn placeras 
horisontellt.) Byt ut oljan efter de första 8 timmarnas användning och med 50 
timmars intervall från och med andra bytet. Olja : SAE30.

2-3 Kontroll av vajer
Kontrollera att kopplingsvajern och bromsvajern är normal.

3. Åtdragningstabell för skruvar
Många delar är fastsatta med skruvar. Skruvar och muttrar kan lossas en tid efter 
första användningen. Dra åt dem enligt specificerat åtdragningsmoment.

Lämpligt åtdragningsmoment N.m (kgf-cm)

Vanlig skruv Värmebehandlad skruv
M6 8 (80)
M8 18 (180) 36 (360)
M10 36 (360) 72 (720)
M16 Vänstergängning, stigning 1.5: 36 (360)

4. Motorns startsekvens
4-1 Innan start av motor
Läs noggrant bruksanvisningen för bensinmotorn innan motorn startas. 
Handtagsskyddet är utrustat med en tändningsomkopplare. Kontrollera ”ON/OFF”-
positionerna. Placera reglaget för tändningsomkopplaren i ”ON”-läget, placera alla 
rörliga delar i neutralläge. Kontrollera för säkerhet att – kåpor är på sina platser, 
att det ej är skadade och att inga personer uppehåller sig kring maskinen – innan 
motorn startas. Starta ej motorn inomhus utan ordentlig ventilation.

4-2 Start av motor

1) Greppa ej huvudkopplingsspaken.

2) Placera gasreglaget i höghastighetsläget.

3) Placera tändningsomkopplaren i ”ON”-läget

4) Placera filtervredet i öppet läge.

5) Dra i choken och starthandtaget och motorn kommer att starta.

6) Återför choken.

8
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4-3 Stopp av motor
* Kom ihåg metoden för att stoppa motorn i ett nödläge.

1) Greppa ej huvudkopplingsspaken.

2) Placera gasreglaget i låghastighetsläget.

3) Placera filtervredet i stängt läge.

4) Placera tändningsomkopplaren i ”OFF”-läget.

5) Placera tändningsomkopplaren i ”OFF”-läget omedelbart vid ett nödläge.

4-4 Bränsleförsörjning
•	 Håll flammor etc. borta från motorn vid tankning. Stoppa 

motorn utomhus och låt den svalna innan tankning.
•	 Håll maskinen ren i alla lägen för att undvika uppbyggnad av 

damm, fett eller olja.

4-5 Att lämna maskinen
•	 Parkera maskinen på en plan yta.
•	 Kontrolleta att motorn stannat och att tändningsomkopplaren står i ”OFF”-

läget.
•	 Parkera ej maskinen i en sluttning.

5. Körning av maskinen
5-1 Innan körning

•	 Kontrollera att varje del – speciellt broms och koppling – fungerar 
tillfredsställande innan körning av maskinen.

•	 Säkerställ att maskinen kan stoppas omedelbart i alla lägen.
•	 Utöva försiktighet så att du och människor runt maskinen undviker att 

skadas.

5-2 Huvudkopplingsspak
Kopplingsspaken är placerad på vänster sida av 
handtaget. Undvik snabb manövrering. Manövrera 
maskinen försiktigt och långsamt.
* Greppa spaken och drivningen placeras i ”ON”-läget 
och maskinen börjar föra sig framåt.

5-3 Spak för lägesreglering
Spaken för lägesreglering är placerad längst upp på den vänstra ramen.
Omkopplaren har tre lägen. När spaken är i ”Reel ON”-läget så börjar trumman 
och kniven arbeta och går över i klippläge.
När spaken är o ”Travel ON”-läget så arbetar endast trumman och maskinen går 
över i färdläge.
När spaken är i ”Travel OFF”-läget så stannar både trumman och kniven och 
maskinen går över i färdläge med motorn stoppad.
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5-4 Kopplingsspak för groomer
Spaken är placerad på toppen av groomerns växelhus på utsidan av den 
högra ramen. Den har tre lägen – ”Normal rotation” (i samma riktning som 
rotationsriktningen av knivcylindern), ”Rotation stop” och ”Reverse rotation” (i 
motsatt riktning från knivcylinders rotationsriktning). Ändra läget beroende på typ 
av arbete.

5-5 Justering av handtagets höjd
Flytta fästskruven upp och ned i slitsen på handtagets ledskena, vilken håller 
fast handtaget i ramen, för att justera höjden på handtaget enligt förarens 
arbetsposition.

5-6 Bromsspak
Spaken är placerad på höger greppsektion på handtaget. Greppa spaken och den 
interna expansionsbromsuppsättningen i den andra axelsektionen börjar arbeta. 
Bromsstyrkam kan justeras med skruven.

5-7 Gasreglage
Gasreglaget är placerat på vänster sida av handtaget. Reglaget kontrollera 
motorhastigheten. Rotationshastigheten är mellan 1,400 – 3,400 v/min.
Kör på omkring 3,000 v/min.

5-8 [VIKTIGT] Justering av motorkoppling
(Vid återinstallation av motor)
Justera spelet mellan motorkopplingen och kopplingsbelägget så att det blir cirka 
0.5 till 1mm då färdkopplingen är inkopplad. För att justera, lossa på de fyra 
bultarna som håller fast motorn och stick in en tjockleksmätare (bifogad) i den 
främre och bakre delen. Gör justeringar så att mellanrummet blir parallellt och dra 
sedan åt bultarna.

(Vid justering av kopplingsvajern)
Gör justeringar så att manöverdistansen hos kopplingslamellen då den är 
aktiverad och inaktiverad blir 0.8-1 mm.
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5-9 Kopplingskåpa
Kopplingskåpan är placerad på 
vänster sida av motorn och täcker 
motorkopplingen. Den hålls fast genom 
att vrida fästbulten medsols (genom att 
vrida den 4-5 varv).

5-10 Förflyttningshjul
Förflyttningshjulet används för att förflytta maskinen från green till green. Fäll upp 
stället, dra i hjulet samtidigt som du håller i spake så lossnar hjulet. 
Däcktryck 120kPa

5-11 [VIKTIGT] Justering av klipphöjd
Flytta gräsklipparens främre rulle uppåt eller nedåt och klipphöjden kan justeras till 
maximalt 27mm. Använd den valbara underkniven då 3mm klipphöjd önskas.

5-12 [VIKTIGT] Smörjning
Fyll periodvis på respektive smörjnippel.
Iakttag extra noggrannhet då du smörjer partier där nållager används.
(Mellanaxeln på höger och vänster växlar och mellanaxeln på groomern.)
Fyll periodiskt på smörjnipplarna med ungefär 1g smörjfett (EXCELITE EP No.2) 
(en eller två pump med en kompakt manuell fettspruta)

10 timmars intervall 50 timmars intervall 
Vänstra ramens mellanaxel (för cylinder) Vänster växelkåpa

Vänstra och högra ramens mellanaxel (för trumma) Cylinderlager
Fördelningsväxeldelar Främre rulle

Vertikal växellåda mellanaxel Vertikal växellåda
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Dra åt
Fästbult

Lossa

Kopplingskåpa

Trumma
Klippcylinder

Främre  
rulle

Främre groomer

Klipp-
höjd

Underkniv

Vänster sida av huvudenhet Höger sida av huvudenhet

10 timmars intervall

50 timmars intervall



5-13 Inställning av klipphöjdsmätare och knivtjocklek
1) Ställ in klipphöjdsmätaren på önskad höjd. Den minsta klipphöjden avseende 
varje underknivstjocklek visas nedan.

Knivtyp
Kniv-
tjocklek 
(mm)

Min. 
klipphöjd 
(mm)

Kod nr: Namn på del Anm.

LM56GA

Standard-
kniv

1.5 3.0 K2511000270 1.5 underkniv 55G
Tillbehör2 3.5 K2511000280 2 underkniv 55G

2.5 4.0 K2511000050 2.5 underkniv 55G

Kniv med 
spets

3 4.5 K2510000060 3 underkniv 62.5-559 Standard
5 7.0 K2510000160 5 underkniv 62.5-559

Tillbehör

LM66GA

Standard-
kniv

1.5 3.0 K2511000310 1.5 underkniv 65G

2 3.5 K2511000300 2 underkniv 65G

2.5 4.0 K2511000200 2.5 underkniv 65G Standard
Kniv med 
spets

3 4.5 K2510000150 3 underkniv 62.5-
684.4

Tillbehör
5 7.0 K2510000170 5 underkniv 62.5-

684.4

1) Den minsta klipphöjden är höjden på en green av genomsnittligt skick. 
Gräsmattan kan bli rakad då greenens undulering är betydande. I detta fall, ställ in 
en högre klipphöjd.

2) Justera den främre groomer enligt greenförhållanden innan användning.
* Om groomerknivarna ställs djupare än markens yta så kan axeln böjas.
* Om den främre groomern ställs för lågt så kommer den utöva orimlig belastning 
på motorn och transmissionen och orsaka funktionsoduglihet eller fel.

3) Vid användning av groomingborste, justera höjden så att den blir lika som 
klipphöjden.
* Borsten slits snabbt om höjden är för låg.

4) [VIKTIGT] Justering av främre rullens höjd
Placera klipphöjdsmätaren så att den får kontakt med främre rullen och trumman 
(enligt bilden nedan), och justera höjden på underkniven.
a. Lossa på den långa muttern på rullens fäste och flytta rullen upp och ned med 
rulljusteringen.

b. Positionera den främre rullen med hjälp av klipphöjdsmätaren.
c. Gör justeringar på båda kanterna.
d. Dra åt den långa muttern och säkra rullfästet.
* Fjädertrycket kommer att ändras då klipphöjden ändras betydligt eller om fjädern 
ej justeras under lång tid. Om fjädertrycket sjunker, justera det med en mutter. 
(Fjäderns standardlängd är cirka 30 mm.)

11 12

Rulljustering

cirka 30mm

Mutter

Främre rulle

Främre groomer
Knivcylinder

Trumma

Liten skruv för 
vertikalskärning

Liten skruv för
klipphöjd Underkniv

Klipphöjdsmätare

Standardkniv Kniv med spets

Knivtjocklek Knivtjocklek
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6. Knivanliggning
Kontrollera att motorn är i vila innan justeringar utförs.
Slipa och justera knivcylindern och underkniven helt och hållet så att de blir skarpa 
nog att skära en dagstidning enkelt.

6-1 [VIKTIGT] Slipning
Utför slipning efter gräsklippning (före justering av anliggning)
1) Kontrollera alla delar av knivcylinder för att kontrollera vilken del som är slö. 

(Om en dagstidning ej kan skäras på någon del, använd två pappersblad för att 
noggrant kontrollera vilken del som är slö.)

2) Koppla in slipmaskinen (RM20B) eller en slipbult (tillbehör) till gräsklipparens 
slipaxel.

3) Rotera knivcylindern i motsatt riktning mot klippriktningen och applicera 
slipmedel med en pensel enbart till den del där dagstidningen skars skarpt. 
Delen där dagstidningen ej skars är utsliten. Applicera ej slipmedel på sådana 
delar. 
* Den högra sidan (sett från knivcylinderns framsida) av knivcylindern 
kommer att slitas ut 3-4 gånger tidigare än den vänstra sidan. Då slipmedel 
appliceras på knivcylindern, se till så att penseln förs från vänster till höger. (Se 
illustrationen till höger) Då slipmedlet är en blandning av pulver (#200-#400) 
och olja, blanda dom i ett förhållande av 1:3 till 4. Gelblandningen (tillbehör) kan 
användas som den är.

4) Fortsätt rotera knivcylindern och stoppa rotationen då kontaktljudet upphör. 
Kontrollera åter igen hela knivcylindern för med hjälp av en dagstidning för att 
säkerställa skärpan.

5) Repetera steg (3) och (4). Då knivcylindern och underkniven är i enhetlig 
kontakt med varandra, applicera slipmedel längs hela knivcylindern för en sista 
slipning.

6) Efter slipning, avlägsna slipmedlet med ånga etc.

Både knivcylindern och underkniven har egg. Hantera dessa 
varsamt.
Akta fingrarna, med vilka du vrider knivcylindern, då 
dagstidningspapper skärs för att kontrollera skärpan. Slipa 
enhetligt höger och vänster sida av underkniven så att den får 
kontakt med knivcylindern så kommer knivens livslängd att 
maximeras.

6-2 [VIKTIGT] Anliggning
1) Se till att knivcylindern och underkniven ligger an något på båda sidor.
2) Justera enhetligt underkniven på höger och vänster sida.  

Vrid knivjusteringsmuttern medsols för att uppnå viss anliggning, och vrid den 
motsols för att uppnå tät anliggning.

3) Se till att båda sidor har anliggning till den grad att en dagstidningssida kan 
skäras utan problem. Då knivcylindern är sliten och fjädertrycket minskar, 
justera fjädertrycket med fjäderjusteringsskruven och muttern. (Utför justeringar 
så att fjädern blir 50 mm lång.)

6-3 [VIKTIGT] Justering av excenterkam
Vrid kambussningarna på båda sidor av underkniven och kniven kommer att höjas 
och sänkas med en maximal räckvidd av 0.3mm. Metoden ovan används när 
eggarna på knivcylindern och underkniven ej är parallella.

1) Då det finns ett glapp mellan knivcylindern och underkniven på vänster sida av 
ramen, lossa på låsmuttern och vrid den vänstra kambussningen medsols lika 
mycket som glappet. Vrid det medsols 30° för att höjda underkniven med 0.1 
mm. Efter justering, dra åt låsmuttern ordentligt.

2) Då det finns ett glapp på höger sida av ramen, lossa på låsmuttern och vrid den 
högra kambussningen motsols lika mycket som glappet.

50mm

Försiktighet

Fjäderlängd 50 mm
Knivjusteringsmutter

Förflytta borsten 
från vänster till 
höger
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6-4 Cylindrisk slipning och montering av knivcylinder
Slipa knivcylindern cylindriskt när den slitits och blivit konisk. (Fråga din handlar 
angående cylindrisk slipning.)

6-5 [VIKTIGT] Montering av knivcylinder

1) Byt ut lagren och cylinderaxeltätningarna på båda sidorna knivcylindern. 
Använd lager 30204JRP6 som har minst avvikelser.

2) Applicera riktig mängd smörjfett (EXCELITE EPNO2) på lager och tätning. 
(Applicera smörjfett på lagret medan cylindern snurras.)

3) Metod för att fästa muttern efter att ha monterat knivcylindern:

[VIKTIGT] Dra åt muttern tills fjäderns längd är 11.5mm och lås sedan 
fast muttern. En viss förspänning kommer att förses via fjädertrycket. 
Rotationsmomentet hos knivcylindern skall vara 0.8-1.0N * m(8-10kgf * cm). Om 
det ej är det, kontrollera lager och tätning.

6-6 Montering och borttagning av liten kåpa
Avlägsna slipbulten och stoppringen för drevet i denna ordning och avlägsna 
sedan den lilla kåpan.
Fäst den vänstra lilla kåpan och fäst sedan stoppringen för drevet och slipbulten i 
denna ordning. (Fäst den vänstra lilla kåpan så att cylinderknivens axel hamnar i 
mitten av oljetätningen på den vänstra lilla kåpan.)

Vänster liten kåpa

Stoppring för drev
10 tallriksfjäder H
Slipbult

Mitten av cylindersprint

Underkniven höjs

Underkniven sänks

Excenterkamjustering

Mitten av excenterkambussning

2 SPCC brickor 1635

16 vänstergängad mutter 3P1.5

Momentnyckel

Utan groomer

Låsmutter för cylinderdrev

Modell med groomer

20-tandat cylinderdrev



6-7 Montering och borttagning av underknivsbasen
Avlägsna den underknivbasens arm och avlägsna sedan underknivbasen. 
Montera underknivbasen och montera sedan underknivbasens arm.

6-8 Placering av maskinens nummerskylt
Modellen och serienumret anges på maskinens nummerskylt.
Den är placerad på den övre delen av den vänstra sidan av det främre ramstaget.

6-9 Specifikationer för underhåll

Mängd motorolja 0.6 dm3 (0.6 L)
Tändstift NGK BR4HS
Bränsletankens kapacitet 2.5 dm3 (2.5 L)
Däcktryck 120 kpa (1.2kg/cm2)
Motorhastighet 1400-3400 v/min

6-10 Placering av gräsklipparen vid underhåll
Om gräsklipparens handtag lämnas lutande mot marken under längre perioder 
vid underhåll så kan motorolja komma in i förbränningskammaren och orsaka att 
motorn går dåligt.
Se till att ej behålla gräsklipparen i denna position för länge.

7. Långtidsförvaring
1) Angående motorn, se dess bruksanvisning.

2) Slipa knivcylindern cylindriskt var sjätte månad.

3) Byt ut lagren (30204JRP6) och tätningarna på båda sidor av knivcylindern varje 
säsong. (Byt ut dem även om de ej använts många timmar.)

4) Rengör maskinen och applicera smörjfett eller olja på rörliga delar.

15

Arm till underknivbas
Arm till underknivbas

Lossa

Dra åt

Lossa

Dra åtDra åt 

Lossa

Underknivbas

Maskinens nymmerskylt
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8. Säkerhetsföreskrifter för drift 
av motor
Angående motorn, se dess bruksanvisning.

1) Använd bensin ämnade för bilar som bränsle till motorn.

2) Byt ut oljan helt och hållet då maskinen använts åtta timmar 
efter första den första körningen, eftersom maskinen 
används under tuffa förhållanden med vibrationer och 
damm, och byt sedan ut den med 50 timmars intervall. 
Mängden motorolja är 0.6 dm3 (0.6L). Använd SAE30.

3) Täck alltid över luftrenarens sugledning med en täckpåse för 
renare vid drift. Se till att rengöra luftrenarelementet innan 
maskinen används.

4) Eld är strikt förbjudet under tankning. Var aktsam på tända 
cigaretter. Fyll på tanken utomhus efter att den stoppade 
motorn har svalnat. Torka upp spillt bränsle helt och hållet.

5) Starta ej motorn i en byggnad som saknar ordentlig 
ventilation.

6) Ljuddämparen och området ljuddämparens avgasrör 
blir hett. För ej bensin, tändstickor, torrt gräs eller andra 
lättantändliga material när heta delar.

7) Kontroll före användning 
Kontrollera om bränsleledningens fogar etc sitter löst eller 
är skadade. Kontrollera skruvar och muttrar på respektive 
delar så att de ej sitter löst.

8) Bär passande klädsel. Ett förkläde, handduk i bältet, långt 
snöre etc kan leda till att du fastnar i rörliga delar.

9) Då maskinen skall förvaras längre än 5 månader, avlägsna bensinen från 
motorn.

10) Motorns underhållsschema 
För att hålla motorn i tillfredsställande skick vid alla tillfällen, se till att utföra 
underhåll och kontroll enligt följande tabell:

9. Underhållsschema
Motor

Underhåll Innan 
användning

Var  
8:e timme

Var  
10:e timme

Var  
50:e timme

Rengöring av varje del/kontroll av 
åtdragning

O

Kontroll och påfyllning av bränsle O
Kontroll och rengöring av luftrenare O
Kontroll och påfyllning av motorolja O
Byte av motorolja O

Huvudenhet
Underhåll Var  

8:e timme
Var  

10:e timme
Var  

50:e timme

Kontroll och rengöring av 
starthandtagets dammskyddsnät

O

Rengöring av varje del/kontroll av 
åtdragning

O

Kontroll och justering av knivanliggning O
Kontroll och justering av klipphöjd O
Smörjning och oljning O O
Avlägsnande av klippt gräs och damm O

16

Försiktighet

Försiktighet

Fara

Försiktighet

Försiktighet
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Placering av dekaler på LM56GA och LM66TA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Code No. Part Name Qty
/UnitCode No. Part Name

Clutch Mark

Engine oil Warning Mark

Noise Warning Mark

LWA 98 Mark

Clutch Mark (Large)

"Handle with care" label

"Cutting Warning" label

Groomer Mode Selector

Grease Up 10h Mark

BRAKE Mark

Warning Mark

Ｋ４２０３００１０４０
Ｋ４２０５００１３００
Ｋ４２０５００１３３０
Ｋ４２０９０００８８０
Ｋ４２０３００１１１０
Ｋ４２０５００１５９０
Ｋ４２０５００１６００
Ｋ４２０３００１１２０
Ｋ４２０９０００３７０
Ｋ４２０３０００９７０
Ｒ０７３－２００５１－８１

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4
3 512

Höger sida av huvudenheten

Bakre delen av huvudenheten

Kopplingsdekal
Varningsdekal för motorolja
Varningsdekal för starkt ljud

LWA 98-dejal
Kopplingsdekal (stor)

”Hantera varsamt”-dekal
Varningsdekal för skärning
Lägesväljare före groomer

Markering för 10-timmarssmörjning
BROMS-dekal
Varnings-dekal

Art nr. Delens namn



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧ ②

⑨ ⑩ R073-20051-81

K4205001600

K4205001330

K4205001590
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1 Använd endast blyfri bensin.

2 Läs användarhandboken.

3 Håll ett säkert avstånd till 
maskinen.

4 Öppna eller avlägsna ej 
säkerhetsskydd då motorn körs.

5 Stoppa motorn och vänta tills 
rörliga delar stannat.

6 Det rekommenderas starkt att 
användaren av denna maskin bär 
hörselskydd.

7 Håll undan den heta ytan.

8 Avgaserna är giftiga. Manövrera 
ej på oventilerad plats.

9 Stoppa motorn innan tankning.

10 Eld, öppna lågor och rökning 
förbjudet.

18

Förstå maskinens säkerhetsdekaler
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