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Inledning Inledning
Tack för ditt inköp av en BARONESS SP05 Bunkerkratta. 
Denna bruksanvisning beskriver korrekta metoder för hantering, justering och 
kontroll av maskinen.
Se till att läsa denna bruksanvisning och se till att du förstår innehållet grundligt 
innan maskinen används.
Våra maskiner har testats och kontrollerats ingående innan utleverans från 
fabriken. Men, huruvida maskinen kan uppvisa dess ursprungliga prestanda beror 
på såväl handhavandemetod som dagliga kontroller, justeringar och smörjning 
före och efter drift. Håll maskinen väl underhållen för att säkerställa säker drift och 
utmärkt prestanda för lång tid framöver.

Anmärkning
●   Gradvisa förändringar kan komma att 

göras på maskinen. Vid förfrågningar 
om maskinen, se till att uppge både typ 
av modell och serienummer.

●   Förvara denna bruksanvisning i facket 
bakom sätet.

●   Informationen i denna bruksanvisning 
kan komma att ändras utan förvarning.

* * * Varningsdekaler och driftdekaler
●   Varningsdekalerna som är fästa på maskinen och som används i denna 

bruksanvisning innehåller information som är till för att upprätthålla säkerhet. 
Läs handhavandeinstruktioner och säkerhetsföreskrifter noggrant och kör 
endast maskinen efter det att du förstått dessa helt och hållet. 

●   Varningsdekalerna och deras beskrivningar skall bevaras i sin helhet. Om de 
förloras eller skadas, var god byt ut dem omedelbart med nya.

●   Avlägsna ej, under några som helst omständigheter, de varningsdekaler som är 
fästa på maskinen.

Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du ingående förstår 
maskinens korrekta handhavande och underhållsmetoder och för att undvika att 
du själv eller andra skadas. Föraren är ansvarig för att framföra denna maskin på 
ett korrekt och säkert sätt.
Utför inget annat underhåll på maskinen än det som beskrivs i denna 
bruksanvisning. Underhåll skall endast utföras av en auktoriserad specialist som 
till fullo förstår servicemanualen som bifogas separat.
Kontakta din lokala Baronesshandlare för frågor gällande underhåll eller 
originaldelar. Vid förfrågningar om denna maskin, var god specificera dess modell- 
och serienummer.

Säkerhet
Denna maskin möter kraven från CEN-standard EN 836:1997 (genom att fästa 
den angivna etiketten) gällande körbara bunkerkrattor vid produktionstillfället.
Felaktigt användande eller underhåll kan leda till personskada eller dödsfall. 
För att undvika olyckor, se till att följa nedanstående säkerhetsföreskrifter och 
att alltid uppmärksamma varningssymbolerna. Varningssymbolerna visas som 
FÖRSIKTIGHET, VARNING och FARA, och alla symboler beskriver viktiga 
säkerhetsföreskrifter. Underlåtenhet att ingående följa dessa säkerhetsföreskrifter 
kan orsaka en olycka som leder till personskada eller dödsfall.

Säkerhetsledning
Följande instruktioner är tagna från CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 
5395:1990 och ANSI B71.4-2004.

 Användningsområden
Använd ej maskinen i något annat syfte än den är avsedd för; det vill säga som 
bunkerkratta för användning på golfbanor. All annan användning kan vara farlig 
eller kan skada maskinen.
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1. Utbildning
 ■ Läs bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial noggrant. Gör dig bekant 

med reglagen och säkerhetstecken och lär dig hur man stoppar maskinen i ett 
nödläge.

 ■ Om operatören ej kan förstå bruksanvisningen så är det ägarens ansvar att 
ingående förklara innehållet i denna.

 ■ Tillåt aldrig att barn manövrerar eller underhåller maskinen. Tillåt aldrig 
att vuxna som ej känner till användarinstruktionerna att manövrera eller 
underhålla maskinen. Följ åldersgränsen som specificerats av ditt land eller 
lokala ledning. 

 ■ Kör aldrig maskinen när människor, i synnerhet barn, eller husdjur uppehåller 
sig i närheten.

 ■ Ha i åtanke att ägaren, operatören eller mekanikern är ansvarig för att undvika 
olyckor, och att olyckor kan elimineras genom rätt driftutbildning.

 ■ Transportera aldrig passagerare.
 ■ Alla operatörer och mekaniker skall erhålla rätt utbildning. Ägaren är ansvarig 

för att utbilda operatörerna och följande måste grundligt förstås:
• De grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att manövrera en körbar 

bunkerkratta.
• Att bibehålla kontrollen över maskinen med hjälp av bromsen om den börjar 

glida på en sluttning är svårt. De huvudsakliga orsakerna till att det kan 
vara omöjligt att kontrollera maskinen på en sluttning är:

• Otillräckligt väggrepp
• För hög hastighet
• Otillräcklig bromsning
• Användandet av en modell som ej är lämpad för arbetet
• Bristande uppmärksamhet på markförhållanden (ojämnt, isigt, lerigt), i 

synnerhet lutningsgraden.

2. Förberedelse
 ■ Använd kläder och utrustning som är lämpade för arbetet. Bär hjälm, skydds-

glasögon och öronskydd. Långt hår, lös klädsel eller smycken kan trassla in 
sig i rörliga delar. Kör ej maskinen barfota eller bärandes sandaler.

 ■ Kontrollera grundligt att området där maskinen skall användas är fritt från före-
mål som kan kastas iväg av maskinen, såsom stenar, leksaker och vajer innan 
start.

 ■ Manövrera ej maskinen under påverkan av alkohol eller droger.
 ■ Varning: Bränsle är mycket brandfarligt så se till att vidta följande försiktighets-

åtgärder:
• Förvara bränslet i behållare specifikt utformade för detta ändamål.
• Tanka endast utomhus och rök ej under tiden.
• Tanka innan klippning. Avlägsna ej tanklocket medan motorn är igång 

eller när den är het.
• Om bränsle spills, starta ej motorn. Flytta maskinen från det område där 

bränslet spilldes och undvik att skapa någon källa till antändning tills det 
utspillda bränslet helt avdunstat.

• Stäng bränsletanken och bränsledunkens lock ordentligt.
 ■ Reparera eventuella trasiga sensorer innan körning av maskinen.
 ■ Kontrollera att sätesomkopplaren, säkerhetsomkopplaren, säkerhetsskydden 

och kåpor är korrekt monterade och att de fungerar som de ska. Reparera 
dessa delar vid behov innan manövrering av maskinen.
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3. Försiktighetsåtgärder under drift
 ■ Starta ej motorn i stängda utrymmen då det finns risk för kolmonoxidförgiftning.
 ■ Kör maskinen under dagstid eller på ett område med tillräcklig belysning.
 ■ Lägg i parkeringsbromsen innan motorn startas.
 ■ Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Manövrering på gräsbevux-

na sluttningar kräver särskild aktsamhet. För att undvika att välta omkull:
• Stanna eller starta ej plötsligt i sluttningar.
• Sänk hastigheten vid manövrering i sluttningar och vid skarpa svängar.
• Var alltid uppmärksam på gupp, gropar och andra dolda hinder.
• Kör aldrig maskinen över ytan i en sluttning såvida inte maskinen är 

utformad för detta ändamål.
 ■ Var alltid uppmärksam på dolda gropar eller hinder.
 ■ Håll uppsikt på annan trafik när du passerar eller är i närheten av en väg.
 ■ Kör ej maskinen med skadade eller felmonterade skyddsplåtar.
 ■ Ändra ej motorns regulatorinställningar och kör ej motorn på höga varvtal. I 

annat fall kan en olycka som resulterar i personskada, dödsfall eller tekniskt 
fel inträffa.

 ■ Innan du lämnar förarsätet:
• Flytta maskinen till en plan yta.
• Placera fotväxelpedalen i neutralläge och lägg i parkeringsbromsen.
• Sänk motorhastigheten.
• Stoppa motorn och avlägsna tändningsnyckeln.

 ■ Stoppa motorn och avlägsna tändningsnyckeln under följande förhållanden:
• Före tankning
• Före justering av kratta och kniv
• Före avlägsnandet av blockeringar
• Före kontroll, rengöring och underhåll av maskinen
• Då onormal vibration uppstår vid körning av maskinen

 ■ När motorn skall stängas av, stäng gasreglaget och bränsleventilen om din 
modell är utrustad med sådan.

 ■ Innan backning, titta nedåt och bakom dig för att kontrollera att vägen är fri och 
att du kan backa säkert. Låt någon dirigera dig om det är svårt att kontrollera 
området bakom dig.

 ■  Sänk hastigheten vid svängning eller passerande av vägar eller gångbanor, 
och uppmärksamma noggrant din omgivning när du fortsätter.

 ■ Iakttag försiktighet då maskinen lastas av eller på ett släp eller en lastbil.
 ■ Iakttag försiktighet vid närmande av kurvor med skymd sikt, buskage, träd eller 

andra föremål som kan skymma din sikt.

4. Underhåll och förvaring
 ■ Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att 

säkerställa att maskinen alltid körs under säkra förhållanden.
 ■ Töm bränsletanken och håll maskinen borta från antändningskällor då den 

lagras inomhus där gnistor och öppna flammor används.
 ■ Låt motorn kylas ned innan maskinen förvaras i ett stängt utrymme.
 ■ För att undvika eldsvåda, håll motorn, ljuddämparen, batteriet och deras när-

områden fritt från överblivet smörjmedel, gräs, löv och damm.
 ■ Håll maskinens alla delar i gott fungerande skick och alla fästelement och 

hydraulkopplingar åtdragna.
 ■ Om bränsletanken behöver rengöras, rengör den utomhus.
 ■ Se till så att fingrarna ej hamnar i kläm då justeringar utförs på maskinen.
 ■ Innan service eller justering av maskinen, stoppa den, lägg i parkeringsbrom-

sen, stäng av motorn och avlägsna tändningsnyckeln (bensinmotor – koppla 
även ifrån tändstiftskabeln). Se till att kontrollera att alla delar stannat helt och 
hållet innan service eller justeringar utförs på maskinen.

 ■ För att undvika eldsvåda, håll motorn, ljuddämparen, batteriet och deras när-
områden fritt från överblivet smörjmedel, gräs, löv och damm. Avlägsna spilld 
olja eller bränsle.

 ■ Vid behov, använd domkraft för att säkert stödja maskinen.
 ■ Iakttag försiktighet då delar som kan vara utsatta för fjäderspänning avlägsnas.
 ■ Vid service av maskinen, koppla ifrån batteriet och tändstiftskabeln. Vid från-

koppling av batteriet, koppla ifrån den negativa batterikabeln först och sedan 
den positiva batterikabeln. För att återansluta batteriet, koppla först in den 
positiva batterikabeln.

 ■ Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Om möjligt, undvik att göra juste-
ringar då motorn är igång.
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Att använda bunkerkrattan från Baroness 
säkert
Följande säkerhetsföreskrifter skall alltid följas för att kunna säkerställa säker drift 
av Baronessmaskinen.

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

Varningar angående säkerhet
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 ■ Ladda batteriet på en väl ventilerad plats, borta från gnistor och flammor. 
Koppla ur laddarens nätsladd innan den ansluts till batteriet. Bär 
skyddskläder och använd isolerade verktyg.

 ■ Sänk ned krattan innan lagring av maskinen.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

......

Varningssymboler

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

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

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

Se användar- 
handboken

Farosymbol 
(Skärning av 
finger)

Försiktig-
hetssymbol 
(Intrassling)

Farosymbol 
(Fara-lättan-
tändligt)

Varningssymbol 
(Högtrycksolja)

Försiktig-
hetssymbol 
(Klämning)

Farosymbol 
(Flygande 
föremål)

Varningssymbol 
(Kantring, fall)

Försiktig-
hetssymbol 
(Klämning)

Farosymbol 
(Kapning av 
hand eller fot)

Varningssymbol 
(Försiktighet-
avgaser)

Försiktig-
hetssymbol 
(V-rem, rote-
rande delar)

Hydraulolja Försiktighets-
symbol (Het yta)

Blyfritt 
bränsle

Försiktighet
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2. Innan körning av maskinen

 ■ Kör ej passagerare. 
Denna maskin är endast avsedd för körning av en person.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad 
olycka.

 ■ Innan start av motor 
Vid start av motorn, se till att sitta i förarsätet, kontrollera sätets position och 
kontrollera omgivningen för säkerhet.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad 
olycka.

 ■ Manövrera eller arbeta ej med maskinen på kvällen/natten. 
Manövrera eller arbeta ej med maskinen på kvällen/natten eller vid dåliga 
siktförhållanden.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad 
olycka.

 ■ Varmkör motorn kalla dagar. 
Se till att varmköra motorn kalla dagar.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen ej 
arbetar med sin fulla prestanda.

 ■ Iakttag försiktighet med en varm ljuddämpare/avgasrör. 
Vidrör ej ljuddämparen/avgasröret vid körning av maskinen eller alldeles efter 
motorn stängts av eftersom dessa kommer att vara heta.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador.
 ■ Modifiera ej maskinen.

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

 ■ Inspektion och underhåll 
Se till att utföra kontroller och underhåll före och efter körning av maskinen.

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

 ■ Utföra periodisk kontroll och underhåll 
Utför periodiska kontroller och underhåll varje år, och underhåll varje del. Se 
till att byta ut slangen till servostyrningen vartannat år och att kontrollera el-
ledningarna varje år.
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 ■ De försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan är viktiga för säkerheten. Se 
till att följa dem.

 ■ Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka personskada 
eller dödsfall, eller skador på maskinen.
* Den information som beskrivs i denna bruksanvisning kan variera från 

den aktuella maskinen som köpts.

1. Allmänna försiktighetsåtgärder

 ■ Manövrera ej maskinen under följande förhållanden!
• Om du lider av utmattning eller sjukdom, eller om du är under 

påverkan av droger eller alkohol.
• Om du är gravid
• Om du är under 18 års ålder

* Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka en oväntad 
olycka.

 ■ Bär passande kläder vid manövrering av maskinen. 
Bär ej handduk runt ditt huvud eller din midja, eller en halsduk runt din hals. 
Bär skyddsglasögon, hjälm och halkfria skor. Använd skyddsutrustning 
lämpad för arbetsförhållandena och bär ej löst sittande kläder.

* Underlåtenhet att följa dess försiktighetsåtgärder kan leda till att du fastnar i 
maskinen eller att du halkar och faller.

 ■ Vid utlåning av maskinen till andra. 
Förklara noggrant handhavandeinstruktionerna och se till att de läser 
bruksanvisningen innan användning.

* Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan orsaka en olycka, 
resulterande i allvarlig personskada eller dödsfall, eller skador på 
maskinen.

Försiktighetsåtgärder för säker hantering
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* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka eller 
leda till att fel uppstår på maskinen tack vare felaktigt underhåll.

3. Kontroll och underhåll före och efter körning 
av maskinen

 ■ Fyll på olja och tanka när motorn är kall. 
Fyll ej på olja eller tanka när motorn är igång eller om motorn är het.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänds och 
orsaka en eldsvåda.

 ■ Eld är strängt förbjudet vid tankning 
Rök eller använd ej öppna lågor vid tankning.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänds och 
orsaka en eldsvåda.

 ■ Kontrollera bränsleläckage. 
Om bränsleledningen är skadad, kontrollera ledningen efter läckage.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänds och 
orsakar en eldsvåda.

 ■ Stäng tanklocket och avlägsna eventuellt bränslespill. 
Efter tankning, se till att tanklocket är säkert stängt och torka noggrant bort eventuellt 
bränslespill.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en eldsvåda.
 ■ Eld är strängt förbjudet vid kontroll av batteriet 

Eld är strängt förbjudet vid kontroll eller byte av batteriet.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att batteriet antänds och 

exploderar, vilket kan orsaka brännskador.
 ■ Låt ej elektrolyt komma i kontakt med din hud. 

Låt ej elektrolyt komma i kontakt med din hud eller dina kläder. Skulle din hud eller dina 
kläder komma i kontakt med elektrolyt så skall du omedelbart tvätta det påverkade 
området med vatten.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador eller skador 
på dina kläder.

 ■ Installera och avlägsna batteriet genom att följa det korrekta förfarandet. 
Vid installation av batteriet, anslut den positiva (+) batterikabeln först. Vid avlägsnande 
av batteriet, koppla loss den negativa (-) batterikabeln först.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en kortslutning som kan 
orsaka brännskador och eldsvåda.

 ■ Rengör motorn och oljekylaren. 
Se till att rengöra motorn och oljekylaren efter att du använt maskinen färdigt.

* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till överhettning eller att motorn 
skär ihop. Det kan även leda till fel på hydraulutrustningen.

 ■ Utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta. 
Stoppa maskinen, vid inspektion och underhåll, på en plan och stabil yta som är fri från 
trafik för att säkerställa att maskinen ej kan välta eller förflytta sig, och sänk sedan ned 
tillbehören.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter och 
orsakar en oväntad olycka.

 ■ Avlägsna skräp från ljuddämparen och motorn. 
Kontrollera så att det ej finns gräs, skräp eller bränsle runt ljuddämparen och motorn el-
ler på bromsarna varje dag innan körning av maskinen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till eldsvåda.
 ■ Fyll ej däcken med luft över gränsen för specificerat däcktryck. 

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

orsakar personskador.
 ■ Se till att kontrollera elektriska delar och ledningar. 

Kontrollera om elledningarna vidrör andra delar, om höljet är bortkopplat eller om kon-
takter sitter löst varje dag innan körning av maskinen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en kortslutning som kan 
orsaka en eldsvåda.

 ■ Tillåt ej att elektrolytnivån understiger ”LOWER”-nivåmarkeringen. 
Kontrollera att elektrolytlösningen är mellan ”UPPER” och ”LOWER”- nivåmarkering-
arna och att den ej understiger ”LOWER”-nivåmarkeringen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att polanslutningen i 
behållaren exponeras ur elektrolytlösningen, om denna understiger ”LOWER”-nivåmar-
keringen, vilket kan orsaka gnistor vid start av motorn. Detta kan resultera i att gas i 
behållaren antänds och exploderar.
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 ■ Iakttag tillräckligt försiktighet med avgaser. 
Starta ej motorn i ett stängt utrymme. Starta motorn utomhus med tillräckligt luftcirkula-
tion. Om du måste starta motorn inomhus, säkerställ att det finns tillräckligt ventilation.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du blir förgiftad av 
avgaser, vilket kan leda till dödsfall. 

 ■ Se till att kontrollera parkeringsbromsen. 
Kontrollera att bromsens funktionalitet är god och att bromsspaken ej är ovanligt löst 
sittande eller har ett ovanligt spel.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en olycka.
 ■ Iakttag försiktighet med högtrycksolja. 

Kontrollera alltid om hydraulkopplingar eller slangar är lösa eller skadade. Vid från-
koppling av hydraulkopplingar eller slangar, släpp på oljetrycket i hydraulkretsen.

* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till att högtrycksolja tränger 
genom din hud och orsakar skador.

 ■ Stäng av motorn vid kontroll och underhåll. 
Se till att stänga av motorn vid kontroll, service, reparation eller rengöring av maskinen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda att du blir fastklämd under 
maskinen vilket kan leda till personskador.

 ■ Se till att montera kåporna. 
Säkerställ att alla eventuella kåpor som avlägsnades vid kontroll och underhåll åter-
monteras. 

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du fastnar i maskinen 
eller personskador.

 ■ Låt överhettade delar svalna tillräckligt innan kontroll och underhåll. 
Låt delar som överhettas, såsom ljuddämparen och motorn, svalna tillräckligt innan 
kontroll och underhåll.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till brännskador.
 ■ Använd på ett korrekt sätt de rätta verktygen för arbetet. 

Använd på ett korrekt sätt de rätta verktygen som är nödvändiga för kontroll och under-
håll.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka på grund av 
felaktigt underhåll.

4. Transport av maskinen

 ■ Utöva ej snabb start eller stopp ståendes på lastramp. 
Iakttag tillräckligt försiktighet vid manövrering i sluttningar eller på lastramper.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till olyckor såsom fall eller 
vältning.

 ■ Använd en lastramp med tillräcklig hållbarhet, längd och bredd. 
Vid på- eller avlastning av maskinen på lastbil, se till att stänga av lastbilens motor och 
att den står på en plan yta som är fri från trafik. Lägg i parkeringsbromsen för att und-
vika rörelse och använd hjulklossar. Lastrampen skall vara halkfri och inneha tillräcklig 
hållbarhet, längd och bredd.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till olyckor såsom fall eller 
vältning.

 ■ Köra maskinen framåt när den lastas på och bakåt när den lastas av. 
Då maskinen lastas på en lastbil, kör den framåt, då maskinen lastas av, kör den bakåt.

* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till att du tappar balansen vilket 
kan orsaka en olycka såsom att maskinen faller eller välter.

 ■ Säkra maskinen på lastbilen med hjälp av ett rep eller spännremmar. 
Då maskinen lastas på en lastbil för transport, lägg i maskinens parkeringsbroms och 
säkra den vid lastbilen med ett rep, spännremmar eller annat lämplig fasthållningsan-
ordning som har tillräcklig styrka.

* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen faller från lastbi-
lens flak och orsakar en olycka.
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5. Körning av maskinen och att ta den på eller 
av ett fält
Varning

 ■ Kör ej maskinen på allmänna vägar. 
Denna maskin är ej behörigt att framföras som motorfordon. Kör ej maskinen på all-
männa vägar.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till straff på grund av överträ-
delse av trafiklagar.

 ■ Kontrollera säkerheten i omgivningen och accelerera långsamt. 
Starta motorn efter att ha kontrollerat att omgivningen är säker. Accelerera långsamt 
och starta ej hastigt.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.
 ■ Iakttag försiktighet vid vägrenen på vägar vid förflyttning. 

På vägar med diken eller på vägar där båda sidor av vägen sluttar skall tillräckligt för-
siktighet iakttagas vid vägrenen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen faller.
 ■ Starta, stanna eller sväng ej plötsligt och kör ej i överdrivna hastigheter. 

Starta och stanna långsamt. Sänk hastigheten tillräckligt då du svänger. Sänk även 
hastigheten tillräckligt vid körning på sluttningar, gropiga vägar eller i kurvor. 

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller 
faller och skada orsakas på maskinen.

 ■ Använd en ramp för att korsa diken. 
När du kör in på ett fält, korsar diken eller färdas över en mjuk yta, se till att använda 
en ramp. Använd en halkfri ramp med tillräcklig hållbarhet, längd och bredd.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen hamnar i en 
olycka genom att den halkar eller välter.

 ■ Lägg i parkeringsbromsen under tiden motorn varmkörs.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen spontant 

förflyttar sig och orsakar en olycka.
 ■ Manövrera ej bromspedalen hastigt vid körning i höga hastigheter.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller 
faller.

6. Körning av maskinen

 ■ Var uppmärksam på din omgivning då du manövrerar denna maskin. 
Se upp för föremål som kan studsa eller möjligtvis skjutas iväg från  
maskinen när den är i drift.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada, skador på 
andra och/eller skador på maskinen.

 ■ Använd ej människor eller last som tyngdersättning 
Lasta ej på människor eller last som ett substitut för tyngd.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada.
 ■ Bär skyddsutrustning. 

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

 ■ Kryp eller placera ej dina fötter under maskinen då den är i drift. 
Kryp eller placera ej dina fötter under maskinen då den är i drift.

* Underlåtenhet att följa den försiktighetsåtgärd kan leda till personskada då maskin i drift 
sänks ned.

 ■ Innan körning, avlägsna hinder på fältet såsom stenar.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en olycka eller person-

skada, eller att fel uppstår på maskinen.
 ■ Starta, stanna eller sväng ej plötsligt och kör ej i överdrivna hastigheter. 

Starta och stanna sakta. Sänk hastigheten tillräckligt då du svänger.
* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller 

faller och skada orsakas på maskinen.
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 ■ Iakttag extrem försiktighet vid körning i sluttningar. 
Maskinens balans försämras i sluttningar och på ojämn mark. Säkerställ att du sänker 
hastigheten tillräckligt och kör samt arbetar långsamt.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter eller 
faller och skada orsakas på maskinen.

 ■ Manövrera ej maskinen i närheten av eller runt människor. 
Manövrera ej maskinen när barn, golfare eller andra vuxna är i närheten.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till personskada eller skador 
på andra.

 ■ Kontrollera och utför underhåll omedelbart om ovanliga vibrationer uppstår. 
Om ovanliga vibrationer uppstår, stoppa motorn omedelbart, undersök sedan orsaken 
och reparera om nödvändigt.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en olycka eller person-
skada, eller att fel uppstår på maskinen.

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

ella skador.
 ■ Då du lämnar maskinen. 

Stanna maskinen på en plan och stabil yta, stäng sedan av motorn, lägg i parkerings-
bromsen, sänk ned krattan och avlägsna tändningsnyckeln.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen förflyttar sig 
spontant och orsakar en olycka.

 ■ Skjutsa ej passagerare. 
Denna maskin kan endast köra en person.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en oväntad olycka.
 ■ Försiktighetsåtgärder för körning på sluttningar. 

Vid körning på sluttningar så kan marken vara ojämn och det kan finnas gupp 
och stenar. Eftersom dessa kan orsaka att maskinen plötsligt lutar skall maskinen 
aldrig köras på en sluttning med 15 graders lutning eller mer.

7. Efter körning av maskinen och vid förvaring 
av maskinen

 ■ Fyll på olja och tanka när motorn är kall. 
Fyll ej på olja eller tanka när motorn är igång eller är varm.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänder och 
orsakar en eldsvåda.

 ■ Öppna ej kylarlocket då kylaren är varm. 
När kylaren överhettats, öppna ej kylarlocket.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att skållhett vatten sprutar 
ut och orsakar brännskador.

 ■ Täck över maskinen efter att den svalnat tillräckligt. 
Om maskinen skall täckas över, vänta tills ljuddämparen och motorn har svalnat till-
räckligt.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en eldsvåda.
 ■ Installera och avlägsna batteriet genom att följa det korrekta förfarandet. 

Vid installation av batteriet, koppla in batterikabelns pluspol (+) först. Då batteriet av-
lägsnas, koppla ur batterikabelns minuspol (-) först.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till kortslutning, vilket kan 
orsaka brännskador och en eldsvåda.

 ■ Utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta. 
Sänk ned klippaggregatet och utför kontroll och underhåll på en plan och stabil yta där 
maskinen ej riskerar att välta eller flytta sig.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att maskinen välter och 
orsakar en oväntad olycka.
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 ■ Avlägsna skräp från ljuddämparen och motorn. 
Kontrollera så att det ej finns gräs, skräp eller bränsle runt ljuddämparen och motorn el-
ler på bromsarna varje dag innan körning av maskinen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att bränslet antänder och 
orsakar en eldsvåda.

 ■ Se till att kontrollera elektriska delar och ledningar. 
Kontrollera om elledningarna vidrör andra delar, om höljet är bortkopplat eller om kon-
takter sitter löst varje dag innan körning av maskinen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till en kortslutning som kan 
orsaka en eldsvåda.

 ■ Vid förvaring av maskinen en längre tid, avlägsna batterikabeln och tändningsnyckeln. 
Om maskinen ej används under en längre period och ställs i förvaring, avlägsna bat-
terikabeln och tändningsnyckeln.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka en olycka.
 ■ Iakttag försiktighet med hydraulolja under högtryck. 

Kontrollera alltid om det finns skador på hydraulkopplingar eller slangar. Vid losskopp-
ling av leder eller slangar, släpp på trycket i hydraulkretsen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att hydraulolja under hög-
tryck tränger genom din hud och orsakar en personskada.

 ■ Stäng av motorn vid kontroll och underhåll. 
Se till att stänga av motorn vid kontroll, service, reparation eller rengöring av maskinen.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du blir fastklämd under 
maskinen eller orsaka personskador.

 ■ Se till att montera kåporna. 
Säkerställ att alla eventuella kåpor som avlägsnades vid kontroll och underhåll åter-
monteras. 

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan leda till att du fastnar i maskinen 
eller personskador.

 ■ Låt överhettade delar svalna tillräckligt innan kontroll och underhåll. 
Låt delar som överhettas, såsom ljuddämparen och motorn svalna tillräckligt innan kon-
troll eller underhåll utförs.

* Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador.
• Prova regelbundet motorvarvtalen hos en Baronesshandlare för att kontrollera motorns 

säkerhet och precision.
• Konsultera en Baronesshandlare då en större reparation eller assistans behövs.
• För säkerhet och maximal prestanda, använd Baroness originaldelar och tillbehör. 

Uppmärksamma att produktgarantin ej alltid gäller om delar eller tillbehör från andra 
tillverkare används.

• Använd ej denna maskin om den har modifierats.

 ■ Ljudtrycksnivå 
Denna maskin har bekräftats ha en kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå på 89 dB (A) 
som ett resultat av att utföra mätaningar på identiska maskiner baserat på det förfa-
rande som anges i direktiv 98/37/EC och dess tillägg.

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

 ■ Vibrationsnivå 
-Hand-armvibration- 
Denna maskin har bekräftats ha en maximal vibrationsnivå på händer och armar under 
2.5 m/s2 som ett resultat av att utföra mätningar på identiska maskiner baserat på det 
förfarande som anges enligt ISO 5349. 
-Helkroppsvibration- 
Denna maskin har bekräftats ha en maximal vibrationsnivå på hela kroppen mindre än 
0.5 m/s2 som ett resultat av att utföra mätningar på identiska maskiner enligt förfaran-
det som anges i ISO 2631.
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Delarnas namn
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1
2

3

6

5
7

4 9

8

10

12

Plogblad

Kultivatorreglage

Lägesomkopplare för 
2WD-3WD

Framhjul

Oljenivåmätare

Framåt-/
backpedal

Kultivator

Fack för bruks-
anvisning

Bakhjul

* Var god läs följande sida för detaljer angående 
varningsdekalerna och manöverdekalerna 1 till 10. 
 

* 2: Specifikationsetikett* 1: Serienummerskylt

Strålkastare  
(arbetsbelysning)

Främre huv

Ratt

Plogbladsreglage Gasreglage
Omkopplare för främre/
bakre strålkastare

Lutningsspak

Bromspedal

Luftrenare

Specifikationsetikett
Kratta

Borste

Serienummerskylt

Bränsleventil

Baklykta

Kvasthållare

Bakre huv

Påfyllningshål för bränsle

Omkopplare för höjning/
sänkning av kratta
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Beskrivning av varnings- och manöverdekaler
 

 
 

 

1

2

3

7

6

5

4

8

9

10

Fäst varnings- och manöverdekalerna på områden som är nära farliga delar och där dekalerna lätt kan ses. Om en dekal är skadad eller lossnar, byt ut den mot en ny.

Läs bruksanvisningenVarning
Försiktighet Fara för klämning av hand.

* Din hand kan krossas.
Försiktighet Het yta (ljuddämpare)

Fara
Varning Lämna maskinen först efter att ha 

lagt i parkeringsbromsen, stängt 
av motorn och avlägsnat tänd-
ningsnyckeln.

Roterande delar
* Håll händer borta från remmen 
medan motorn är igång.

Fara Eldsvåda, öppen flamma och  
rökning förbjudet.

Underlåtenhet att uppmärksamma 
maximal lutningsvinkel kan leda till 
att maskinen tippar över.

Varning Fara för avgaser. Varning

Markering för hydraulolja

Etikett för blyfri bensin
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●   Eftersom denna maskin har servostyrning upplevs mindre trötthet i armarna vid 
körning av maskinen.

●   Servostyrning låter dig även arbeta mer effektivt eftersom maskinen kan köra 
snabbare och endast behöver en liten svängradie.

●   Du kan manövrera maskinen stabilt i sluttningar eftersom den har låg tyngd-
punkt.

●   Du kan manövrera maskinen bekvämt då den erbjuder låg vibration, lågt buller 
och jämn körning.

●   Du kan manövrera maskinen utan svårighet eftersom maskinen bakhjul har en 
stor diameter och utmärkt grepp på sand. 

●   Underhåll av maskinen kan enkelt utföras eftersom huven kan öppnas helt och 
hållet.

        Modell SP05(3WD)

D
im

ensioner

Total längd 215 cm (med plogblad 230 cm)
Total bredd 190cm
Total höjd 120cm
Hjulbas 1050cm
Hjul till hjul 1070cm

       Total vikt (med kratta) 457kg

Hastighet

Trehjulsdrift 0-12,8km/h

H
jul

Framhjul PD21 x 11.00 - 10
Bakhjul 25 x 13.00 - 9

M
otor

Modell VANGUARD: 356447 Typ: 0275-G1 
(13 kw(18 PS)/3600 v/min)

Typ V2 cylinder
Slagvolym 0,57 L(570 cc)
Rotationshastighet 1,400 till 3,000 v/min (utan belastning)
Maximal uteffekt 11 kw(15 PS)/3000 v/min

       Bränsletyp Blyfri bilbensin
       Bränsletankens kapacitet 15 L
       Hydraultankens kapacitet 15 L

D
riftbredd

Kratta 190cm
Plogblad (tillval) 80 cm (Massa: 27 kg)
Kultivator (tillval) 116 cm (Massa: 19 kg)
Efterbehandlingsborste (tillval) 195 cm (Massa: 10,6 kg)

Funktioner SP05 Specifikationer
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1. Inspektion och underhåll före användning

  

●   Se till att kontrollera följande områden innan motorn startas.

1-1 Kontroll och påfyllning av motorolja

●   Säkerställ att motorn står plant och 
kontrollera sedan oljenivån genom att 
helt sticka in oljestickan. Om oljenivån 
som indikeras på oljestickan ligger 
mellan de övre och nedre gränserna 
så är oljenivån tillräcklig.

●   Om oljenivån är låg, fyll på motorolja, 
och om oljan är lortig, byt oljefilter (se 
6-8).

●   Vänta 10 till 20 minuter med att 
kontrollera oljenivån efter att motorn 
stängts av.

●   Fyll på motoroljan genom påfyllnings-
hålet.

●   Det tar viss tid för den påfyllda motor-
oljan att rinna ned till oljetråget.

●   Kontrollera oljenivån igen efter om-
kring 10 till 20 minuter efter påfyllning.

●   Blanda aldrig under några som helst 
omständigheter olika typer av motor-
olja.

●   Använd en motorolja som möter eller 
överskrider API serviceklassifikation CD och en SAE-viskositet som passar 
driftförhållandena (temperatur).

1-2 Rengöring av luftfiltret
●   Ett lortigt luftfilterelement kommer att leda till att motorn ej fungerar korrekt. När 

elementet är lortigt rengör du det genom att försiktigt knacka på elementet eller 
blåsa luft genom det från insidan för att ej skada elementet.

●   Byt ut luftfilterelementet var 200:e timme.

1-3 Kontroll av hydraulolja
●   Parkera maskinen på en plan yta 

för att kontrollera om hydrauloljans 
nivå är centrerad i oljenivåmätaren. 
Om oljenivån är låg, fyll på oljetan-
ken med Shell Tellus 46 hydraulolja 
eller likvärdig typ.

●   Inspektera undersidan av maski-
nen för att säkerställa att ingen olja 
läcker ut.

●   Blanda ej under några som helst 
omständigheter olika hydrauloljor.

Hanteringsanvisningar

Element Element

Försiktighet

Element ElementElement Element

För mer detaljer, se motorns bruksanvisning.

Oljesticka

Påfyllningshål för olja

Övre gräns

Nedre gräns Nivåmätare för 
hydraulolja.
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1-6 Inspektion av bränslet
Försiktighetsåtgärder för bränslehantering
●   Bränsle är mycket lättantändligt. Släck alla öppna lågor och 

cigaretter.
●   Tanka aldrig inomhus, medan motorn är igång, eller medan 

motorn fortfarande är varm.
●   För att undvika en eldsvåda, håll alltid motorn ren och se till att 

avlägsna skräp, fett och oljespill.
●   Torka upp spillt bränsle ordentligt.
●   Bränsletanken har en kapacitet på 15 L. Se till att bränslenivån 

inte överstiger ”F” på bränslenivåmätaren.
* Om det är otillräckligt med bränsle i tanken, fyll på med blyfri bensin.

E F

 

 

 

  

 

E F

 

 

 

  

 

*  Tappa ur och byt ut 
hydrauloljan omedel-
bart om du märker 
att den emulgerar 
eller om den saknar 
transparens (se 6-9).

Försiktighet

1-4 Inspektion av hydraulslangen
Kontrollera huruvida hydraulslangen är skadad. Om den är det, byt ut den omedel-
bart.

1-5 Inspektion av remmen

Påfyllningshål  
för olja

Tanklock för 
hydraulolja

Nivåmätare för 
hydraulolja

Hydraul-
oljetank

●   Se till att stoppa motorn före inspektion av remmen.
●   Var god uppmärksamma att remmen kan rotera av misstag 

även efter det att motorn stannat så du kan fortfarande bli 
intrasslad i remmen.

Försiktighet

●   Ljuddämparen och motorn är placerade nära remmen. Se 
till att ljuddämparen svalnat tillräckligt före inspektion av 
remmen.

Försiktighet

E F

 

 

 

  

 

●   Håll remmens centrum mellan dina fingrar för att kontrollera huruvida remmen är 
lämpligt spänd. Om den sitter löst, följ stegen beskrivna i ”6-9 Justering av rem-
spänningen.”

●   Kontrollera huruvida remmen är spräckt, skadad, ovanligt sliten eller i övrigt är i 
behov av att bytas ut.

E F

 

 

 

  

 

Fara

E F

 

 

 

  

 

Bränslenivåmätare
Påfyllningshål för  
bensin

1-7 Inspektion av motorn och dess omgivning

Se bruksanvisningen till motorn för en beskrivning hur man hanterar 
motorn.

1) Kontrollera huruvida bränslesystemets delar är spräckta eller 
läcker och byt dem med nya delar om nödvändigt.

2) Om gräs och löv eller liknande lättantändliga material har 
ansamlats inuti eller kring ljuddämparen och avgasröret, rengör 
delarna genom att blåsa luft genom dem.



●   Dra åt andra bultar och muttrar med följande specificerade åtdragningsmoment.

N . m (kgf . cm)
K0014120602 12 heat-treated bolt 60P1.5 4 67-85 (670-850)
K0014120452 12 heat-treated bolt 50P1.5 4 67-85 (670-850)
K0160000492 24 Special nut P1.5 1 180-200 (1800-2000)
K0013100502 10 heat-treated bolt 50 1 29-38 (290-380)
K0034120302 12 heat-treated 8T bolt 30P1.5 4 67-85 (670-850)
K0160000492 24 Special nut P1.5 2 180-200 (1800-2000)

N . m (kgf . cm) N . m (kgf . cm)
M5 3-5 (30-50) M6 14-18 (140-180)
M6 7-9 (70-90) M8 28-38 (280-380)
M8 14-19 (140-190) M10 58-76 (580-760)

M10 29-38 (290-380) M12 104-134 (1040-1340)
M12 52-67 (520-670) M14 140-188 (1400-1880)
M14 70-94 (700-940) M16 210-260 (2100-2600)

 

 

 

 

kPa (kgf/cm2)
70 (0.7)
40 (0.4)

1-8 Inspektion av däcken
●   Kontrollera däcktryck och inspektera däcken efter sprickor, skador och ovanligt 

slitage.
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N . m (kgf . cm)
K0014120602 12 heat-treated bolt 60P1.5 4 67-85 (670-850)
K0014120452 12 heat-treated bolt 50P1.5 4 67-85 (670-850)
K0160000492 24 Special nut P1.5 1 180-200 (1800-2000)
K0013100502 10 heat-treated bolt 50 1 29-38 (290-380)
K0034120302 12 heat-treated 8T bolt 30P1.5 4 67-85 (670-850)
K0160000492 24 Special nut P1.5 2 180-200 (1800-2000)

N . m (kgf . cm) N . m (kgf . cm)
M5 3-5 (30-50) M6 14-18 (140-180)
M6 7-9 (70-90) M8 28-38 (280-380)
M8 14-19 (140-190) M10 58-76 (580-760)

M10 29-38 (290-380) M12 104-134 (1040-1340)
M12 52-67 (520-670) M14 140-188 (1400-1880)
M14 70-94 (700-940) M16 210-260 (2100-2600)

 

 

 

 

kPa (kgf/cm2)
70 (0.7)
40 (0.4)

Däcktryck

Framhjul
Bakhjul

Del

3WD framhjul

Främre hjularm

Bakhjul

Nominell
diameter

Nominell
diameter

Lämpligt åtdragningsmoment [Normal skruv Hårdhetsklassificering 4,8] Lämpligt åtdragningsmoment [Värmebehandlad bult Hårdhetsklassificering 10.9]

Art.nr Delens namn Antal Lämpligt åtdragningsmoment Anmärkning

1-9 Inspektion av bromsarna

Varning ●   Se till att bromsvajrarna ej är spräckta eller skadade.
●   Se till att parkeringsbromsen fungerar i sluttningar 

och att bromsen inte låter illa när den släpps. Om du 
märker några oregelbundenheter vad gäller bromsarnas 
prestanda, justera bromsvajrarna (se 6-4) och inspektera 
parkeringsbromsen.

1-10 Inspektion av styrkedjan

Varning ●   Öppna den främre huven för att kontrollera huruvida 
styrkedjan sitter löst (se 6-3) eller är skadad.

N . m (kgf . cm)
K0014120602 12 heat-treated bolt 60P1.5 4 67-85 (670-850)
K0014120452 12 heat-treated bolt 50P1.5 4 67-85 (670-850)
K0160000492 24 Special nut P1.5 1 180-200 (1800-2000)
K0013100502 10 heat-treated bolt 50 1 29-38 (290-380)
K0034120302 12 heat-treated 8T bolt 30P1.5 4 67-85 (670-850)
K0160000492 24 Special nut P1.5 2 180-200 (1800-2000)

N . m (kgf . cm) N . m (kgf . cm)
M5 3-5 (30-50) M6 14-18 (140-180)
M6 7-9 (70-90) M8 28-38 (280-380)
M8 14-19 (140-190) M10 58-76 (580-760)
M10 29-38 (290-380) M12 104-134 (1040-1340)
M12 52-67 (520-670) M14 140-188 (1400-1880)
M14 70-94 (700-940) M16 210-260 (2100-2600)

 

 

 

 

kPa (kgf/cm2)
70 (0.7)
40 (0.4)

1-11 Oljekylare
Se till att städa bort eventuellt damm som 
fastnat på oljekylaren. Om du kör maskinen 
i ett dammigt område skall du rengöra 
oljekylaren mer frekvent än vanligt.

Underlåtenhet att ren-
göra oljekylaren leder 
till att hydraulutrust-
ningen havererar.

Försiktighet

Oljekylare

1-12 Fastsättning av varje del
●   Bultar och muttrar kan lossas efter upprepad användning av maskinen. Se till att inspektera och återdra dem till specificerat åtdragningsmoment.
●   Dra åt följande bultar och muttrar med följande specificerade åtdragningsmoment.

12 värmebehandlad bult 60P1.5
12 värmebehandlad bult 50P1.5
24 specialmutter P1.5
10 värmebehandlad bult 50
12 värmebehandlad 8T bult 30P1.5
24 specialmutter P1.5



2. Justeringar före användning

2-1 Justering av sätet position
●   Du kan skjuta sätet framåt och bakåt 

genom att dra i sätesspaken i den 
riktning som indikeras av pilarna. 
Justera sätets position så att det 
är lämpligt för det arbete som skall 
utföras.

2-2 Justering av rattläge
●   Rattläget kan justeras.
●   Lyft lutningsspaken för att lossa på 

rattlåset. När ratten står i ett läge 
som är lämpligt för arbetet som skall 
utföras drar du tillbaka lutningsspaken 
nedåt för att låsa ratten i detta läge.
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2-3 Justering av krattan
●   Innan användning, kontrollera graden av slitage som gaffelbladet och 

tryckbrädan har utsatts för och huruvida bultar och muttrar har lossats. Justera 
krattan genom att utföra följande steg och sedan kan du jämna ut bunkern med 
en vacker finish.

*  Grundläggande justeringsmetod
1. Sänkt ned krattan på en plan yta 

och flytta maskinen omkring 20 cm 
framåt.

2. Placera en träskiva med en tjocklek 
på omkring 15 mm under tryckbrä-
dan.

3. Justera gaffelns läge så att krattans 
tyngd appliceras på träskivan och 
gaffelbladen lätt rör vid marken och 
lås sedan på plats med muttern.

2-4 Justering av plogbladet
●   Lossa på bulten och ställ in det lilla bladets läge. Ställ det i riktning A för att 

föra bort ett tunt lager från sandytan och i riktning B för att föra bort ett tjockare 
lager från sandytan.

●   Du kan avlägsna bladet genom att utföra följande steg.  
1 Avlägsna sprinten. 
2 Avlägsna bladet.

Varning

Varning

●   Justera ej sätets position medan maskinen är i rörelse, 
detta är farligt.

●   Justera inte rattläget när maskinen är i rörelse, detta är 
farligt. Lås fast ratten säkert på dess plats. Det är extremt 
farligt att köra med den olåst.

Ti

Wa

15

A
B

Ti

Wa

15

A
B

Sätesspak

Bakåt

Framåt

Ti

Wa

15

A
B

Lås

Lutningsspak
Lossa Ti

Wa

15

A
B

10 mutter

Litet blad

Tryckbräda

Träskiva eller passande 
substitut

Plan betongyta
Gaffelblad

Sprint

Bult
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3. Starta och stoppa motorn
3-1 Att starta motorn
●   Före motorn startas

●   Säkerhetskrav för start av motor 
En säkerhetsanordning på denna maskin förhindrar att motorn startar såvida ej 
följande krav möts:

a.  Någon sitter i förarsätet.
b.  Parkeringsbromsen är ilagd.
c.  Framåt- och backpedalerna är i neutralläge.

3-2 Gasreglage
Motorns hastighet ökar när gasreglaget dras uppåt (mot HIGH-läget), och minskar 
när det sänks nedåt (mot LOW-läget).
*  Fabriksinställningen för maximal motorhastighet är 3,000 v/min.

3-3 Att stoppa motorn
●   Stoppmetod för motor
1 Lägg i parkeringsbromsen
2 Sänk motorhastigheten genom sänka ned gasreglaget till LOW-läget.
3 Vrid nyckeln motsols till OFF-läget för att stänga av maskinen.

3-4 Försiktighetsåtgärder när maskinen lämnas

1) Stanna maskinen på en plan yta och lägg i parkeringsbromsen.
2) Sänk ned krattan helt och hållet.
3) Stopp motorn.
4) Avlägsna tändningsnyckeln.
5) Parkera maskinen med hjälp av stoppklotsar.

●  Parkera inte i en sluttning.

●   Inspektera området där maskinen skall användas.
●   Kör aldrig motorn i en byggnad utan ordentligt ventilation.
●   Inspektera huruvida det finns skador på motorn och se till 

att kåpor och skydd är säkert fastsatta på plats.

19

   

OFF
ON 

STOP

START

Fara

Varning ●   Innan du startar motorn, se till att framåt- och backpedalerna 
är i neutralläge och att din fot inte vilar på någon av dem. 
Manövrering av dessa pedaler vid start av motorn kan leda 
till att maskinen startar plötsligt.

●   Placera ej din fot på endera av framåt- eller backpedalerna 
vid start av motorn.

●   Startmotorn skall endast köras maximalt 15 sekunder. Om 
motorn ej startar så skall inte ett nytt försök göras förrän 
efter 30 till 60 sekunder för att undvika att batteriet laddas ur.

Försiktighet

1  Sitt i förarsätet
2  Se till att parkeringsbromsen är ilagd. (Säkerhetsanordningen förhindrar att 

motorn startar om parkeringsbromsen inte är ilagd.)
3  Se till att framåt- och backpedalerna är i neutralläge.
4  Öppna bränsleventilen under bränsletanken.
5  Dra chokereglaget utåt. (Fortsätt att dra chokereglaget utåt tills motorn startar. 

När det släpps så återgår chokereglaget till sitt ursprungliga läge.)
6.  Ställ gasreglaget i ett läge något ovan Låghastighetsläget.
7.  Stoppa i nyckeln och vrid den medsols. (Vrid den för att starta motorn.)
8.  Efter att motorn startats trycker du sakta tillbaka chokereglaget.
9.  Värm motorn på låg hastighet i omkring 5 minuter utan att belasta motorn.
10. Flytta gasreglaget långsamt uppåt till Höghastighetsläget.

Chokereglage Nyckel

Gasreglage

AV
PÅ
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OFF
ON 

STOP

START

Försiktighet

Försiktighet
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3-5 Säkerhetsanordning
●   Spärrsystemet stoppar motorn om föraren lämnar sätet utan att lägga i 

parkeringsbromsen.
●   Spärrsystemet stoppar motorn om antingen framåt- eller backpedalen trycks 

ned efter det att föraren lämnat sätet med parkeringsbromsen ilagd med 
motorn fortfarande är igång.

●   Spärrsystemet ljuder en summer (oregelbundet ljud) om föraren trycker ned 
antingen framåt- eller backpedalen sittandes i sätet med parkeringsbromsen 
ilagd.

4. Körmetod
4-1 Hantering av framåt-/backpedalerna
Framåt- och backpedalerna är placerade till höger om den främre huven. Du kan 
köra maskinen med konstant hastighet genom att placera din fort på fotstödet.

* För att köra framåt--------Tryck långsamt ned framåtpedalen.
* För att köra bakåt---------Tryck långsamt ned backpedalen.
* För att stanna--------------Lyft din fot från pedalen.

4-2 Att stoppa maskinen
1  Du kan stoppa maskinen genom att släppa på framåt-/backpedalerna.
2  Om åtgärden som beskrivs i 1 inte stoppar maskinen, stoppa den genom att 

trycka ned bromspedalen.

4-3 Hantering av parkeringsbromsen
Parkeringsbromsen sitter till vänster om den främre huven.

●   Innan förarsätet lämnas, parkera maskinen på en plan, stabil 
yta och se till att lägga i parkeringsbromsen.

●   Kör ej maskinen medan parkeringsbromsen är ilagd. Om 
föraren trycker ned antingen framåt- eller backpedalen 
medan parkeringsbromsen är ilagd så kommer 
spärrsystemet att ljuda en summer (oregelbundet ljud).

Försiktighet

Försiktighet

Fotstöd

För att köra
framåt

Framåtpedal

För att köra 
bakåt

Backpedal

Bromspedal

•  Att lägga i parkeringsbromsen
1  Tryck bestämt ned endast parkerings-

bromsen.
2  Tryck ned låspedalen med spetsen av 

din sko.
3  Släpp parkeringsbromsen medan du 

fortfarande trycker ned låspedalen.
4.  Parkeringsbromspedalen kommer att 

vara låst i läge och bromsen ligger i.
•  Att lossa parkeringsbromsen
1  Tryck endast ned parkeringsbromspe-

dalen.
2  Detta släpper låspedalen, vilken i sin tur lossar parkeringsbromsen.

Låspedal

Parkeringsbromspedal



5. Hantering av maskinen
5-1 Hantering av krattan
●  Att köra ned i eller lämna en bunker via en brant sluttning eller ojämn mark kan 

leda till att ramen eller kultivatorn körs längs med marken, vilket kan hindra 
maskinen från att köras och/eller skada gräset.

● Metod för höjning/sänkning av krattan
○ För att höja krattan-----Tryck lägesomkopplare för höjning/sänkning uppåt.
○ För att sänka krattan--Tryck lägesomkopplare för höjning/sänkning nedåt.

● Av säkerhetsskäl måste försäkra dig om att inga människor 
eller hinder finns i närheten av krattan när den hissas upp 
eller sänks ned.

● Backa inte maskinen när krattan är i nedfällt läge. 
Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kommer att 
resultera i skador på krattan.

● Höghastighetsdrift av maskinen kommer sannolikt att lämna 
hjulmärken och vågformer på markytan. Kör maskinen med 
en lämplig hastighet.

● Om 3WD-läget används vid körning med plogbladet kommer 
framhjulet att släppa. Därför skall du alltid växla till 2WD-
läget för denna applikation.

Försiktighet
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4-4 Hantering av lägesomkopplaren för 2WD – 3WD
Lägesomkopplaren för 2WD – 3WD återfinns till höger om förarsätet.

● Manövermetod för lägesomkoppling 2WD-3WD
○ 2WD----Tryck lägesomkopplaren framåt till 2WD-läget.
○ 3WD----Dra lägesomkopplaren bakåt till 3WD-läget.

● Jämförelse mellan fördelarna med 2WD och 3WD
○ 2WD * Hög körhastighet (omkring 16 km/h max)
   * Jämn manövrering av plogblad
○ 3WD * Utmärkt för skarpa svängar i brant lutande bunkrar
   * Utmärkt för skarpa svängar i mjuka bunkrar

Varning ●   Parkera maskinen helt och hållet innan omkoppling mellan 
två- och trehjulsdrift.

Använd 2WD-läget för användning av plogblad. Om du 
använder 3WD-läget så kommer framhjulet att släppa.

Försiktighet

● Om motorn körs på låg hastighet kommer det finnas otillräckligt med 
hydraulolja för att höja eller sänka krattan. Därför skall gasreglaget flyttas 
ovanför mellanläget för denna applikation.

2WD 3WD

 

 

 

 

2WD 3WD

 

 

 

 

(Allmän drift)

För att 
sänka  
krattan

Lägesomkopplare 
för höjning/ 
sänkning

För att höja  
krattan
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5-2 Hantering av borsten

●  Hanteringsmetod för borste

5-3 Hantering av plogbladet
● Av säkerhetsskäl måste försäkra dig om att inga människor 

eller hinder finns i närheten av krattan när den hissas upp 
eller sänks ned.

● Manövrera ej plogbladet med krattan nedfälld. Underlåtenhet 
att följa denna försiktighetsåtgärd kommer att leda till skador 
på krattan om maskinen backas.

● Om 3WD-läget används vid körning med plogbladet kommer 
framhjulet att släppa. Därför skall du alltid växla till 2WD-
läget för denna applikation.

● Borsten används för att ge bunkern en jämnare finish.

● För att skapa en vacker yta 
skall du lyfta sanden med hjälp 
av plogbladet och sedan backa 
maskinen medan du pressar 
ned den uppkörda sanden med 
plogbladet.

Försiktighet

Sprintläge:
Lägsta

Vid färd 

Sprintläge:
Andra från botten

Lätt finish 

Sprintläge:
Tredje från botten

Medelfinish  
(Normal använd-
ning) 

Sprintläge:
Högsta

Tung finish

 

 

 

Borstreglage Borstreglage

○  För att sänka borsten----Dra borst-
reglaget nedåt mot borsten.

○  För att höja borsten----Tryck borst-
reglaget bakåt mot maskinen.

Justera borstens höjd från marken så att den passar bunkerförhållandena.
Borstens höjd från marken kan justeras till de 4 lägena som visas i nedanstående 
figurer.

●  Hantering av plogbladsreglaget
○  För att sänka ned plogbladet
-----Tryck plogbladsreglaget framåt
○  För att höja plogbladet
-----Dra plogbladsreglaget mot dig och sänk ned det till dess viloläge. 

 

 

 

Plogbladsreglage

Plogblad



A B

5-6 Lastlåda
Använd lastlådan som sitter bakom förarsätet för att köra all last.
Lastens vikt skall ej överskrida 20 kg.
Vid påfyllning av bränsle, lossa de två gummibanden och lyft lastlådan i pilens 
riktning.

● Se till att frakta all last enbart i lastlådan.
● Vid frakt av lösa föremål skall de säkras fast med hjälp av 

låsanordningarna och gummibanden skall säkras.

Försiktighet
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5-4 Hantering av kultivatorn
● Att köra ned i eller lämna en bunker via en brant sluttning eller ojämn mark kan 

leda till att ramen eller kultivatorn körs längs med marken, vilket kan hindra 
maskinen från att köras och/eller skada gräset.

Kultivatorn luckrar upp bunkerns hårda, tätt packade yta för att skapa en mjuk 
sand.
● Hantering av kultivatorn
○  Nedsänkning av kultivatorbrädan
1  Håll in kopplingsspaken.
2  Dra kultivatorreglaget i riktning A medan du håller in kopplingsspaken för att 

sänka ned kultivatorbrädan.
3  Flytta kultivatorbrädan till önskat läge och släpp sedan kopplingsspaken.
4  Driftdjupet är fast.
○  Höjning av kultivatorbrädan
1  Håll in kopplingsspaken.
2  Tryck kultivatorreglaget i riktning B 

så långt det går medan du håller in 
kopplingsspaken och släpp sedan 
kopplingsspaken.

5-5 Omkopplare för strålkastare
Strålkastarna är påslagna när omkoppla-
ren står i det övre läget och avslagna när 
den står i det nedre läget. (De främre och 
bakre strålkastarna manövreras tillsam-
mans.)

● Strålkastarna ger endast 
kompletterande belysning. Kör eller 
manövrera ej maskinen kvälls-/nattetid 
eller vid dålig sikt.

Omkopplare för främre/
bakre strålkastare

Kultivatorreglage

Kopplingsspak

Varning

A B

Gummiband Låsanordning
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6. Underhåll
6-1 Öppna och stänga huven

● Öppna och stänga den främre huven
● Avlägsna de gropförsedda knopparna på varje sida och dra sedan den främre 

huven framåt tills vajern är helt och hållet sträckt.

● Öppna och stänga den bakre huven
● Lossa på huvens fästen och lyft den bakre huven tills den kommer i kontakt 

med stoppet. Vid stängning av den bakre huven, sänk långsamt ned den på 
plats medan du stöder den med dina händer och sedan stänger huvens fästen.

6-2 Smörjning av delar
●   Smörj smörjnipplarna placerade på följande platser var 50:e timme.

Del Antal smörjpunkter att smörja
Stödpunkt för framåt-/backpedaler 1

Stödpunkt för bromspedal 1
Stödpunkt för spännspak 1

Stödpunkt för pumpens neutralspak 1
Framhjulets rombiska flänsenhet 2 (2WD)

3 (3WD)
Stödpunkt för bakhjulets bromsspak 2

Stödpunkt för plogbladsspak 1

6-3 Justering av styrkedjans spänning
1  Öppna den främre huven.
2  Justera kedjespänningen till en lämplig nivå (tills nästan all löshet är elimine-

rad, men inte omåttligt hårt) med hjälp av muttrarna som sitter fästa i båda 
ändar av styrkedjan. Se till att låsa muttrarna när justeringen är genomförd.

●  Öppna ej huven på platser som är utsatta för stark vind.
●  Var försiktig vid stängning av huven då händerna kan fastna.

Försiktighet

A

A

A

A

Bakre huv

Lossa

LåsFäste för huv
Främre huv

Gropförsedd knopp

Justeringsskruv

A

A

Styrkedja

Framhjulsarm

Muttrar



6-5 Justering av remspänningen

● För att justera remspänningen, dra åt långmuttern tills inget gap återstår mellan 
fjäderkåpan och spänningsstödet, lås den sedan på plats med hjälp av muttern. 
Om spänningen lossas vid användning av maskinen så kommer ett gap att 
uppstå. Om detta sker, justera remspänningen igen.

● Se till att stoppa motorn innan remspänningen justeras.
● Innan remmen installeras, avlägsna långmuttern för att 

lossa remspänningen helt och hållet. När du gör detta var 
försiktig så att du ej klämmer dina fingrar mellan remmen 
och remskivan.

Försiktighet

● Ljuddämparen och motorn ligger nära remmen. Se till att 
ljuddämparen har svalnat tillräckligt innan justering av 
remspänningen.

Försiktighet
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6-4 Justering av broms
Justera bromsen genom att dra åt bromsvajerns justeringsbultar och fjäderstång-
en.
1  Justering av bromsvajerns justerbultar
● Justera bromsspakens draglängd genom att justera bromsvajerns justerbultar. 

Justera den så att bromsspaken har så lite spel som möjligt och så att bromsen 
ej låter illa när den släpps.

○  Om bromsspaken har mycket spel--------Bromskraften försvagas och bromspe-
dalen blir lättare.

○  Om bromsspaken endast har lite spel----Bromskraften ökar och bromspedalen 
blir tyngre.

2  Justering av fjäderstången
● Bromskraften och bromspedalens manöverkraft kan justeras genom att justera 

muttern på fjäderstången.
○  Om muttern lossas--------Bromskraften försvagas och bromspedalen blir lättare.
○  Om muttern dras åt-------Bromskraften ökar och bromspedalen blir tyngre.
○  När lämplig justering har utförts, dra åt låsmuttern.

Bromsvajer
Rear
wheel

Bromspedal

Justerbult
BromsspakFjäderstång

Mutter

Rear
wheel

Spänningsstöd

Dra åt här tills inget gap återstår.
Mutter

Rem Lång- 
mutter

Fjäderkåpa

Fjäder

Motorremskiva
Pumpremskiva

SpänningsremskivaRear
wheel

Rear
wheel
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6-6 Att hitta kolvpumpens neutralläge
Om maskinen förflyttar sig framåt eller bakåt utan att tryck appliceras på antingen 
framåt- eller backpedalen så är pumpkolven ej i sitt neutralläge. Justera läget 
genom att utföra följande steg.
1.  Hissa upp maskinen, placera den på 

ett stabilt stöd och höj sedan upp fram- 
och bakhjulen.

2.  Starta motorn och lyft gasreglaget till 
maximal hastighetsinställning. (Om 
maskinen står i 3WD-läge, tryck lä-
gesomkopplaren för 2WD-3WD framåt 
till 2WD-läget.)

3. Vrid kamaxeln långsamt tills bakhjulet 
stannar. Lås fast kamaxeln på plats 
med hjälp av muttern när bakhjulet 
stannat.

6-7 Byte av bränslefilter
Byt ut bränslefiltret varje år när 
bränslet ej flyter jämnt längre. 
Installera ett utbytersfilter med 
en riktningspil som pekar i 
motorns riktning.

6-8 Byte av motorolja och filter
Timräknaren visar det totala antalet 
timmar som motorn har varit i drift. Utför 
periodiska inspektioner och underhåll 
baserat på antalet drifttimmar.

Byte av  
motorolja

Första bytet Efter 8 drifttimmar
Andra och efterföljande byten Var 50:e drifttimme

Byte av oljefilter Vid var 100:e drifttimme eller i början av varje säsong
Mängden  
motorolja

Om endast oljan byts ut Cirka 1,0 till 1,2 liter
Om båda oljan och filtret byts ut Cirka 1,6 liter

Motoroljans 
viskositet

Normal (lufttemperaturen  
utomhus är 4°C eller högre)

SAE 30

Vinter (lufttemperaturen  
utomhus är 4°C eller lägre)

SAE 20

Motoroljans 
klass

Klasser högre än följde API serviceklasser: SF, SG, SH och 
SJ.

● Byte av motorolja
1.  Stoppa motorn på en plan yta. Medan motorn fortfarande är varm avlägsnar du 

avtappningspluggen för att tömma ur motoroljan.
2.  Återmontera avtappningspluggen och avlägsna oljestickan.
3.  Häll motoroljan genom oljepåfyllningshålet tills oljenivån når en punkt mellan 

den övre och nedre gränsen på oljestickan.

●  Var extra försiktig vid byte av motoroljan. Om het olja kom-
mer i kontakt med din hud kan du ådra dig brännskador.

●  När oljan bytts ut, se till att kontrollera huruvida oljenivån är 
vid specificerad nivån på oljestickan (dvs. mellan den övre 
och nedre gränsen).

●  Skruva tillbaka oljestickan och locket till oljepåfyllningshålet 
säkert på plats. Underlåtenhet att skruva tillbaka dem på 
plats eller en defekt packning kan leda till oljeläckage i 
förbränningskammaren eftersom negativt tryck inte an 
upprätthållas i vevhuset vilket leder till utsläpp av vit rök.

Försiktighet

Försiktighet

A

A

pKolvpump

Mutter (motsatt sida 22)

Kamaxel  
(motsatt sida 19)

Bränslefilter

Motor Bränsleventil

Timräknare

p

För mer detaljer, se bruksanvisningen till motorn.

pp



1.  Avlägsna avtappningspluggen från 
oljetanken på en plan yta för att 
tömma ur den gamla hydrauloljan.

2.  Återmontera avtappningspluggen 
och fyll på ny hydraulolja genom 
oljepåfyllningshålet tills oljan 
når mitten på hydraultankens 
oljenivåmätare.

3.  Efter att ha utfört några enkla 
körmanövrar och höjt/sänkt krattan, 
kontrollera huruvida oljenivån är i 
mitten av oljenivåmätaren. Fyll på 
mer om oljenivån är otillräcklig.

● Hydrauloljan är extremt het direkt efter det att maskinen 
har varit i drift under en längre tidsperiod. För att undvika 
brännskador skall du vänta en kort stund innan du avlägsnar 
avtappningspluggen för att byta oljan.

Försiktighet
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● Byte av motorns oljefilter
1.  Avlägsna det gamla filtret.
2.  Applicera ett tunt lager motorolja på det nya filtrets packning och skruva in 

oljefiltret tills packningen kommer i kontakt med adaptern. Med hjälp av en 
skiftnyckel vrider du det vidare 180 till 270 grader för att säkra det på plats. 
(* Genom att använda oljefilternyckeln som finns som tillval (katalognr. 16-5), 
så kan du byta oljefiltret utan att sänka ned motorn.

6-9 Byte av hydrauloljan och filterpatronen
● Förorenad hydraulolja orsakar fel på den hydrauliska utrustningen. Byt ut 

hydrauloljan och filterpatronen periodiskt.

Byte av hydraulolja Första bytet Efter 100 drifttimmar
Andra eller efterföljande byten Var 500:e drifttimme

Byte av filterpatron Första bytet Efter 100 drifttimmar
Andra eller efterföljande byten Var 250:e drifttimme

Designerad hydraulolja Shell Tellus 46 hydraulolja eller motsvarande
Oljetankens kapacitet Cirka 15 liter

● Byte av hydrauloljan

 

Avtappningsplugg

Oljepåfyllningshål
Motor

Oljesticka

Oljefilter

● Tappa ur och byt ut hydrauloljan omedelbart om du 
upptäcker att den emulgerar eller att den saknar 
transparens.

Försiktighet

 ● Byte av filterpatronen

6-10 Inspektion av oljeläckage hos delar
Delar såsom hydraulslangsanslutningar, pump och cylinder kan lossas efter cirka 
50 timmars drift. Dessa delar skall vara säkert fastsatta för att undvika oljeläckage.

 

Oljelock

Oljepåfyllningshål

Oljenivåmätare

Hydraulolje-
tank

Avtappningsplugg

Filterpatron

Bränsletank



6-12 Inspektion av elkablar
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6-11 Byte av säkringar 6-13 Inspektion av batteriet

Designerad säkring Glassäkring: 20 A (φ6.4×30 mm)

●   Drick ej elektrolyten och undvik kontakta med hud, ögon och 
kläder. Bär skyddsglasögon och skyddskläder.

●   Användning av eld är strängt förbjudet vid inspektion eller 
laddning av batteriet. Elektrolyten är utspädd svavelsyra så 
låt det ej komma i kontakt med din hud eller maskinen. Om 
det skulle komma i kontakt med din hud eller dina kläder, 
tvätta omedelbart det påverkade området med vatten och 
sök läkarvård, särskilt om det kommit i kontakt med dina 
ögon eller om du svalt det.

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

● För att koppla ur batteriet, avlägsna den negativa (-) 
batterikabeln först och den positiva (+) kabeln sist. För att 
koppla in batteriet, anslut den positiva (+) kabeln först. Om 
dessa steg utförs i omvänd ordning och ett föremål såsom 
ett verktyg kommer i kontakt med maskinen så kan det leda 
till kortslutning vilket kan resultera i gnistbildning.

● Vid inkoppling av batterikablarna, se till att du kopplar in de 
positiva och negativa kablarna korrekt. Om du underlåter att 
göra detta så kan batteriet och den elektriska utrustningen 
skadas. (Den röda kabeln skall vara kopplad till den positiva 
terminalen.)

● Användning av en torr trasa för att rengöra batteriet kan 
leda till att statisk elektricitet genereras, vilket kan resultera i 
eldsvåda eller en explosion.

●   Om en säkring gått kan det ha uppstått en kortslutning i den 
elektriska kretsen. Undersök möjliga orsaker såsom fel på 
terminalanslutningar, skadade kablar/terminaler och felaktig 
kabeldragning.

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

● En kortslutning i elkablarna kan orsaka eldsvåda, elläckage 
eller fel på elektrisk utrustning. Om en terminalanslutning har 
havererat, kablar eller terminaler har skadats, eller ålder har 
lett till skador på kablarna, reparera eller byt ut dessa delar 
omedelbart.

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

Försiktighet

p

Se batteriets bruksanvisning

Varning

Varning

Säkringshållare

Efter att ha rengjort ett område kring 
nivålinjerna med en fuktig trasa, 
kontrollera huruvida elektrolytnivån är 
mellan ”UPPER” (max nivålinje) och 
”LOWER” (min nivålinje).
Om elektrolytnivån har sjunkit till mindre 
än halvvägs mellan ”UPPER” och 
”LOWER”, fyll på destillerat vatten i 
batteriet omedelbart tills ”UPPER”-linjen 
nås.

Övre gräns

Nedre gräns

Fara



6-15 Underhållschema
Underhållspunkt Underhållsintervall Referens

M
otor

Inspektion av oljenivå Före användning S.15-16 och bruksanvisning till motor
Byte av motorolja Första bytet Efter 8 timmar S.16, S.26 och bruksanvisning till 

motorAndra eller ef-
terföljande byte

Var 50:e 
timme 

Byte av oljefilter Var 100:e timme S.27 och bruksanvisning till motor
Byte av bränslefilter Varje år S.26 och bruksanvisning till motor
Byte av tändstift Var 100:e timme Bruksanvisning till motor
Inspektion av ventilspel Varje år Bruksanvisning till motor

M
askinkropp

Rengöring av luftfilter Före användning S.15
Byte av luftfilterelement Var 200:e timme S.15
Byte av hydraulolja Första bytet Efter 100 timmar S.27

Andra eller ef-
terföljande byte

Var 500:e timme

Byte av filterpatron Första bytet Efter 100 timmar S.27
Andra eller ef-
terföljande byte

Var 250:e timme

Inspektion av rem Före användning S.16, S.25
Smörjning Var 50:e timme S.24
Inspektion av hydraul-
slang

Före användning S.16

Byte av hydraulslang Var 4:e år S.16
Inspektion av däck Före användning S.17
Inspektion av broms Före användning S.17, S.25
Justering av styrkedja Var 25:e timme S.17, S.24
Inspektion av batteri-
elektrolyt

Var 25:e timme S.28 och bruksanvisning till batteri

Inspektion av alla delar-
nas åtdragning

Före användning S.17

Inspektion efter olje-
läckor

Före användning S.16

● Utför underhåll tidigare än angivet ovan om nödvändigt.
● Använd verktyg lämpliga för den uppgift som skall utföras.

Försiktighet

● Inspektion av korrosion på terminaler
○  Kontrollera huruvida terminalerna har korroderat. Om du upptäcker korrosion 

efter att ha avlägsnat först den negativa kabeln och sedan den positiva ka-
beln, avlägsna korrosionen från terminalerna och klämmorna med hjälp av en 
trådborste eller annat lämpligt rengöringsinstrument. Avlägsna och byt ut dem 
om nödvändigt. Efter detta ansluter du den positiva kabeln först och sedan den 
negativa kabeln för att sedan applicera vaselin eller annat lämpligt smörjmedel.

6-14 Dragning om maskinen inte kan köras
● Om maskinen inte kan köras på grund av ett problem såsom motorproblem 

så kan den förflyttas genom dragning eller manuell knuffning genom att utföra 
följande steg.

1.  Stäng av motorn om den är igång.
2.  Lägg i parkeringsbromsen och montera hjulklotsar.
○  Tryck in avlastningsventilens manöverstift (belägna på 2 ställen) in i hydraul-

pumpen genom att dra åt bultarna. Detta frigör kretsen inuti pumpen och gör 
det möjligt att förflytta maskinen genom dragning eller manuell knuffning.

● Kör försiktig och sakta när du bogserar maskinen.
● Se till att släppa avlastningsventilen innan du startar motorn 

nästa gång.

Försiktighet
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Avlastningsventilens  
manöverstift

Bult

Kolvpump
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7. Långtidsförvaring

○  Rensa bort all lera, gräs och olja motorn och batteriet.
○  Kontrollera och byt ut motorolja och oljefilterelement.
○  Fyll på olja och applicera smörjmedel/fett på varje del som behöver smörjas.
○  Tappa ur bränslet ur bränsletanken.
○  Applicera ett däcktryck i hjulen något högre än normalt, placera maskinen på 

plankor för att undvika fukt.
○  Dra åt alla bultar, muttrar och skruvar och säkerställ att inga fattas. Om några 

är slitna eller skadade, byt ut dem.
○  Reparera eller byt ut skadade delar och färgflagor. 
○  Förvara maskinen på en torr plats skyddad från regn.
○  Avlägsna batteriet från maskinen. Om du behåller batteriet installerat i maski-

nen, koppla loss jordsidan (negativa sidan).

8. Bortskaffande
Kassera föremål i enlighet med lagarna i ditt land. (T.ex. spillolja, gummiprodukter, 
delar, batterier och kablar.)

Se motorns och batteriets respektive bruksanvisning för mer 
detaljerad beskrivning av hur dessa förvaras över längre 
tidsperioder.
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Rake raise/lower cylinder Raise Lower

3WD circuit

Valve module

Torque generator

2WD-3WD changeover valve

IN

OUT

Input shaft

Output shaft

P TPF
G

10MPa

B1A1

B A

A B

RP

Front wheel motor
(2-100BS4S)

Drain

Piston pump

Reverse by pressurization

Branch metal

B2 P3 B1

S1S2T

1.0MPa

P1

P2

20.6MPa

4.9MPa

Engine
Motor for left rear wheel

(2-200BS4S)

B

Motor for right rear wheel
(2-200BS4S)

A

A B

A3

A1

A2 B2

B1

B3

A B

G2

G1

10. Hydraulschema

Cylinder för höjning/sänkning av kratta

Höj                Sänk

Ventilmodul

Ingående axel

Utgående axel 

Vridmomentsgenerator

Kolvpump

Motor

Back genom trycksättning

Grenrörsmetall

Motor för vänster bakhjul

Motor för höger bakhjul

2WD-3WD lägesomkopplingsventil

Framhjulsmotor

Avtappning

3WD-krets

Ut



Portnamn för varje hydraulenhet
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2WD-3WD changeover valve

Valve module Motor for right rear wheel

Front

Branch metal

A

B

Piston pump Front wheel motor

Motor for left rear wheel

Torque generator

Input shaft

OUT

B3

S2
P2 S1

T
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A
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Output shaft

Vridmomentsgenerator Kolvpump Framhjulsmotor 2WD-3WD lägesomkopplingsventil

Ventilmodul Motor för vänster bakhjul

Grenrörsmetall

Motor för höger bakhjul
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