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ÖPPEN MANUAL - betyder att du måste läsa bruksanvisningen mycket noggrant.

FÖRSIKTIGHET! - innebär att du måste ägna särskild uppmärksamhet åt det moment du måste 
utföra, i synnerhet om symbolen ”FARA” är närvarande.

FÖRBUD, DU FÅR INTE GÖRA DETTA! - innebär att det är absolut förbjudet att utföra de operatio-
ner som anges under denna symbol eftersom dessa kan leda till dödlig fara. 

ANM, du måste ägna särskild uppmärksamhet åt den anmärkning som placerats under denna 
symbol.

Du får inte reparera maskinen med delar i rörelse eller med motorn igång.

SÄKERHETSSYMBOLER

Du får inte röka, tända tändstickor eller skapa gnistor i närheten av maskinen och inte heller 
utsätta den för lågor eller öppen eld.

Använd personlig skyddsutrustning.
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Var extra försiktig med att inte röra heta delar av motorn.

Avgaser från motorn kan orsaka illamående eller dödsfall. Om det är nödvändigt att 
köra motorn i ett stängt utrymme ska du använda en förlängning på avgasröret för 
att avlägsna avgaserna. Försök att alltid arbeta i ett väl ventilerat utrymme.

Försiktighet! Vidrör aldrig remskivor eller remmar som är i rörelse. De kan vara 
mycket farliga. Utför aldrig underhåll med motorn igång.

En bristning som leder till att däcket separeras från fälgdelarna kan leda till allvarlig 
personskada eller dödsfall.

Förhindra batteriexplosioner: håll batteriets överdel borta från gnistor, tända tänd-
stickor och öppna flammor. Batterigas kan explodera.

Hantera bränsle med försiktighet, det är mycket brandfarligt: Tanka inte medan du 
röker, när maskinen är i närheten av en öppen flamma eller gnistor, eller när motorn 
är igång. Stoppa motorn.
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VARNING! VASSA DELAR. Håll händer och fötter borta. Kör inte gräsklipparen över 
grus eller främmande föremål som kan sugas upp och kastas iväg av knivarna och 
därmed utgöra fara. Håll människor borta. Avlägsna nyckeln och läs bruksanvisning-
en innan du försöker utföra något underhåll på eller reparera maskinen.

Varning! Vassa kanter, håll händer och fötter borta. 
Rengör inte redskapet med motorn igång.

FARA! LÄS BRUKSANVISNINGEN, HÅLL SÄKERHETSAVSTÅND.

Det är obligatoriskt att ta på sig lämplig personlig skyddsutrustning innan maskinen 
tas i bruk: kroppsskydd, skyddshandskar, arbetsskor, hörselskydd.
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VARNINGAR
Försiktighet är det bästa skyddet när det gäller att förhindra olyckor!
Vi uppmanar dig att läsa följande varningar innan du använder gräsklipparen eller påbörjar något arbete överhuvudta-
get.
Felaktigt användande av gräsklipparen och dess utrustning kan vara farligt – för att reducera riskerna till ett mini-
mum ska du följa de nödvändiga försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan:
1. Läs hela denna bruksanvisning innan du startar och använder gräsklipparen första gången.
2. Uppmärksamma särskilt de varningar och säkerhetsdekaler som sitter runt om på gräsklipparen.
3. Klipparknivarna är mycket farliga när de roterar – placera aldrig händer eller fötter under klippaggregatet.
4. Innan du tillåter att andra använder maskinen ska du se till att de är medvetna om säkerhetsföreskrifterna och 

hur den används.
5. Innan du påbörjar ett arbete ska du alltid byta om till lämpliga arbetskläder, handskar, skor och skyddsglasögon.
6. Bär särskilt akustiskt skydd (hörselskydd) under arbete.
7. Innan du startar maskinen ska du se till att det inte finns några människor i närheten, i synnerhet barn.
8. Innan du backar ska du se till att det inte finns några människor eller hinder i vägen.
9. Kontrollera markens skick innan klippning. Se till att det inte finns några stenas, grenar eller andra föremål som 

skulle kunna köras över och bli en fara om de kastas iväg.
10. Om kollision med ett främmande föremål inträffar ska du stoppa kniven, stänga av motorn, avlägsna tändnings-

nyckeln och undersöka gräsklipparen och om maskinen vibrerar ska den repareras.
11. Innan du kliver av gräsklipparen ska du , koppla ur kraftuttaget, stänga av motorn, avlägsna tändningsnyckeln 

och sänka ner klippaggregatet till dess lägsta läge.
12. Kör alltid långsamt längs ojämna vägar.
13. Håll låg fart vid körning nedför sluttningar.
14. Sväng alltid långsamt när du kör utför.
15. Användaren är alltid ansvarig för eventuella skador som åsamkas tredje part.
16. Deformerade eller skadade knivar måste alltid bytas ut, aldrig enbart repareras.
17. Använd alltid reservdelar och tillbehör i original från GRILLO.
18. Arbeta enbart i dagsljus eller med effektiv artificiell belysning.
19. Förvara bränsle enbart i lämpliga behållare utformade för detta syfte.
20. Var mycket försiktig vid arbete i närheten av vägar.
21. Lyft och töm gräsuppsamlaren endast när maskinen är stillastående och står på plan mark.
22. Låt motorn svalna innan du ställer maskinen i ett stängt utrymme. 

 

FD450 
KLIPPARE MED FRONTMONTERAT KLIPPAGGREGAT OCH UPPSAMLARE

Bäste kund,
Tack för att du köpt vår GrilloFD450. Vi är säkra på att denna maskin kommer att uppfylla alla dina krav till fullo. För att kunna 
använda och underhålla gräsklipparen på bästa sätt uppmanar vi dig att läsa och noggrant följa anvisningarna som ges i denna 
bruksanvisning ¬– detta kommer att säkerställa bästa möjliga resultat och skyddar även din investering. Var god förvara denna 
bruksanvisning på en säker plats. Den ska medfölja maskinen under hela dess livslängd

OBSERVERA!  
Läs noggrant innan motorn startas. Följande varningar är viktiga för operatörens säkerhet!
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FELAKTIG ANVÄNDNING SOM SKA UNDVIKAS
23. Tillåt inga passagerare på maskinen.
24. Tillåt inte att minderåriga använder maskinen – användning är förbjuden för barn under 16 år.
25. Kör inte maskinen då du är trött eller efter att ha druckit alkohol.
26. Manövrera inte maskinen nära diken eller kanter som kan kollapsa under maskinens vikt, i synnerhet när ytan är lös eller 

våt.
27. Tillåt inget bränslespill och torka bort eventuellt spillt bränsle vid tankning innan motorn startas.
28. Försök inte påverka eller koppla ur säkerhetsanordningar.
29. Ställ inte om motorns inställningar, i synnerhet inte maximalt varvtal.
30. Låt inte tung last vila på sätet, säkerhetsanordningen för start kan kopplas ur.
31. Försök aldrig utföra justeringar eller rengöring med motorn igång.
32. Tillåt aldrig att någon utför kontroll på maskinen medan du sitter framför reglagen med motorn igång.
33. Förflytta inte maskinen utan klippaggregatet, detta kan leda till att den välter och orsakar fara.
34. Byt ut utslitna eller skadade ljuddämpare. 

 
YTTERLIGARE SÄKERHETSRÅD 
Ovan nämnda varningar är inte tillräckliga för att undvika alla eventuella risker, om operatören inte använder gräsklipparen på 
ett korrekt sätt. Därför ger vi dig följande råd för din säkerhet:

35. Gräsklipparkniven är mycket farlig när den roterar, placera aldrig händer eller fötter under klippaggregatet.
36. Lägg inte i backväxeln vid full motorstyrka.
37. Det är farligt att manövrera ratten tvärt när motorn körs med full hastighet.
38. Fyll tanken med bränsle innan motorn startas. Tanka endast utomhus och stäng alltid av motorn. Håll undan från gnistor el-

ler öppna flammor, rök inte! Sätt alltid tillbaka tanklocket och locken på bränslebehållarna ordentligt.
39. Om bränsletanken måste tömmas ska det endast göras utomhus.
40. Om du har barn ska du gömma tändningsnyckeln efter att ha använt maskinen.
41. FÖRSIKTIGHET: för att undvika risk för eldsvåda ska motorutrymmet, ljuddämparen, utkastarmynningar, batteri, tankområde 

och bränsleslangar hållas rena från gräs, löv, lort, etc.
42. Förvara inte maskinen inuti byggnader där motorångor kan nå öppna flammor, gnistor eller nakna elledningar.

Avlägsna redskap, stäng av motorn och koppla ur tändstiften:
a) innan tilltäppta punkter rengörs.
b) innan kontroll eller reparation utförs på gräsklipparen.
c) när maskinen kört på ett främmande föremål (kontrollera klippaggregatet för att se om det skadats så att det kan repareras 
innan drift).
d) om ovanlig vibration uppstår, stoppa och inspektera maskinen. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter om du behöver 
hjälp.
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SERVICE EFTER KÖP
Denna bruksanvisning tillhandahåller instruktioner för gräsklipparen. Kontakta din lokala återförsäljare för korrekt underhåll.

RESERVDELAR
Originalreservdelar ska alltid användas eftersom dessa är de enda som garanterar säkerhet och utbytbarhet. Varje beställning 
ska innehålla serienumret och koden för den reservdel som behövs.
För reservdelar till motorn hänvisas du till informationen i den specifika bruksanvisningen.

GARANTI
Garantin ges i enlighet med gällande lag. Återförsäljaren måste förse kunden med en kopia på registreringskortet som tillhör 
maskinen och som skrivs ut från Grillos webbplats.
När det gäller motorn är det den berörda tillverkarens garanti som gäller.

REKOMMENDERADE RESERVDELAR ATT HA TILL HANDS
1 uppsättning gräsklipparknivar
1 uppsättning remmar
1 luftfilter till motor
1 oljefilter till motor
1 gasvajer

HUR MAN BESTÄLLER RESERVDELAR
Ange alltid maskinens serienummer och koden för den reservdel som behövs. Kontakta våra servicecenter.  
GML Sport 0372-88500

IDENTIFIKATION OCH SERVICE

IDENTIFIKATION
Grillo FD450 är försedd med en ID-plåt som visar serienumret. 
Denna sitter monterad under sätet. Ange alltid serienumret 
när du beställer reservdelar eller ber om teknisk assistans.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MOTOR: BRIGGS & STRATTON 22 HK Professional (16,1 kW @ 3 300 v/min). OHV 656 tvåcylindrig bensinversion med oljepump.

STARTMOTOR: elektrisk med 12V batteri.

VÄXELLÅDA: hydrostatisk transmission med differentiallås.

DIFFERENTIALLÅS: mekaniskt med pedalstyrning.

HASTIGHET: 0 - 11 km/h (framåt) och 0 - 6 km/h (back) via pedalstyrningsenhet.

BRÄNSLETANK: 17 liter - RESERVTANK: 2,5 liter.

FÖRBRUKNING PER TIMME: 4,6 liter.

KLIPPAGGREGAT: frontmonterat med 3 knivar för en total bredd på 1190 mm och utrustat med solida hjul.

KLIPPBREDD: 1130 mm.

ELEKTRISK KLIPPHÖJDSJUSTERING: från 25 till 90 mm.

KOPPLING: elektromagnetisk för kraftuttag med magnetisk knivbroms.

DRIVSYSTEM: med ratt, fram- och backväxlar kopplas i via pedal.

SÄTE: med justerbar fjädring.

GRÄSUPPSAMLARE: 450 liter med magnetlås och automatisk öppning vid tömning.

GRÄSUPPSAMLARENS UTKAST OCH HYDRAULISK LYFTNING AV KLIPPAGGREGAT STYRS VIA ELEKTRISKA OMKOPPLARE.

UTKASTARHÖJD: 150 cm - BAKRE ÖVERHÄNG: 57 cm.

DÄCK: fram: 20x10.0-8; bak: 15x6.0-6.

PARKERINGSBROMS: skivbroms.

STYRRADIE: 30 cm.

KLIPPKAPACITET PER TIMME: 8 000 m2/tim (indikativt).

INKLUDERAT MED MASKINEN: dragstång.

REDSKAP: mulching-kit.

VIKT: 385 kg.

DIMENSIONER: Längd: 2 680 mm

  Bredd: 1 1190 mm

  Höjd: 1 450 mm
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SÄTTA MASKINEN I DRIFT

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1) Säkerställ att maskinen är komplett och att den inte skadats under transport.
2) Kontrollera motoroljenivån (SAE30).
3) Kontrollera däcktryck:
Framdäck
Bakdäck
4) Kontrollera batterispänningen, den får inte understiga 12,5 volt. Ladda batteriet om nödvändigt.
VIKTIGT!! Vid montering av batteriet måste du säkerställ att polerna ansluts korrekt. Starta aldrig motorn om batteriet inte är 
anslutet.
5) Varning! På den hydrostatiska transmissionen sitter nivåindikatorn på höger sida av tanken (fig.14, ref.A). Använd motorolja 
20W50.

BATTERI - VARNING!
De gaser som släpps ut av batteriet är explosiva, så håll dem undan från öppna flammor eller gnistor. Kontrollera terminalanslut-
ningarna med jämna mellanrum och håll dem smorda med Vaselin.

INKÖRNING -VARNING!!
Byt motorolja efter de första 20 arbetstimmarna (SAE30). Byt olja i den hydrostatiska axeln efter de första 50 timmarna. Kon-
trollera oljeläckage eller lösa skruvar, särskilt de som håller fast knivarna. VIKTIGT: den mittre skruven på höger kniv roterar åt 
vänster.

Kontrollera alltid följande innan du startar motorn:
•	 att den hydrostatiska transmissionens kylflänsar är rena (fig.18)
•	 att motorns kylarnät är rena (fig.13, A).
•	 att motoroljan har rätt nivå: skruva av pluggen för att kontrollera nivån (fig.13, B).
•	 att hastighetspedalen inte är nedtryckt (fig.1, n.1);
•	 att kraftuttagsomkopplaren står i OFF-läget (fig.2, n.3);
•	 att luftfiltret är rent (fig.6).
•	 inspektera motorn, lyft gräsuppsamlaren och montera de röda säkerhetsanordningarna på hydraulcylindrarna (fig.40, A). För 

att montera säkerhetsanordningarna trycker du på knappen (fig.39, A) och hakar på dem på cylindrarnas kromade kolvar. 
Säkerhetsanordningarna sitter kvar med hjälp av en magnet.

•	 att klippaggregatet är rent (fig.26).
•	 att nätet inuti gräsuppsamlaren är rent (fig.7).
Fyll bränsletanken med bränsle med hjälp av en tratt utrustad med ett mycket finmaskigt filter (fig.5, n.14). Justera sätet med 
hjälp av spaken (fig.3, nr.10).

ATT STARTA BENSINMOTORN
Tryck gasreglaget halvvägs mot full gas (fig.3, n.8). Om motorn är kall aktiverar du choken (fig.3, n.9). Vrid på tändningsnyckeln 
på instrumentbrädan (fig.4, n.15). När motorn startat släpper du den, deaktiverar choken och vänta några minuter så att motorn 
hinner bli varm.

ATT SLÅ PÅ STRÅLKASTAREN
För att slå på strålkastaren placerar du tändningsnyckeln i dess andra två (fig.4, A). VIKTIGT: för att undvika att batteriet laddar ur 
är det nödvändigt att slå på strålkastaren efter det att motorn startats.
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ATT PÅBÖRJA ARBETET
Varva upp motorn och koppla på kraftuttaget (fig.2, n.3). Justera klipphöjden med hjälp av spaken (fig.2, n.4). Knappen (fig.5, 
n.11) behövs för att lyfta klippaggregatet. Vid arbete måste klippaggregatet ställas i float-läge.
FÖRSIKTIGHET: För inte ned klipparknivarna med motorn på fulla varvtal. Motorn måste köras på halv fart. För ned klipparkni-
varna med halv fart och en bit ifrån gräset som ska klippas.

VIKTIGT
1) Justera färdhastigheten för att undvika att klippaggregatet överbelastas vid arbete och klipp med motorn på fulla varvtal.
2) Håll alltid knivarna vassa.
I händelse av att de slits ut ska de slipas eller bytas ut efter behov.
Tryck försiktigt ned hastighetsväljarpedalen (fig.1, n.1) och påbörja arbetet. Tryck pedalen till läge A för att köra framåt och till 
läge B för att backa. Om pedalen släpps stannar maskinen omedelbart. Spaken (fig.3, n.7) är parkeringsbromsen – i läge ”P” 
(fig.2) är parkeringsbromsen aktiverad. 
När gräsuppsamlaren är full kopplas knivarna automatiskt ifrån. Gräsuppsamlaren är utrustad med en inre rörlig sensor som 
automatiskt kopplar ifrån knivarna när gräsuppsamlaren är full (fig.38). Gräsuppsamlaren måste då tömmas. Gräsuppsamlaren 
kan tömmas direkt från förarsätet med hjälp av knapparna (fig.5, n.12 för att lyfta gräsuppsamlaren och n.13 för att tömma gräs-
uppsamlaren). Gräsuppsamlarens dörr öppnas automatiskt. Nätet inuti gräsuppsamlaren måste alltid hållas rent för att förbättra 
gräsuppsamling och för att förhindra att det täpps igen (fig.7). Under sommaren och i mycket dammiga miljöer rekommenderas 
montering av skyddsplatta av plast (fig.7A) inuti gräsuppsamlaren. Denna platta och de nödvändiga skruvarna levereras med 
maskinen.

STÄNGNING AV GRÄSUPPSAMLAREN
Gräsuppsamlaren kan kontrolleras genom att öppna dörren (fig.8, A). Stängningen kan regleras (fig.8, B). Gräsuppsamlarens dörr 
öppnas automatiskt när operatören använder knappen från förarsätet. Använd stången för att hålla gräsuppsamlaren dörr öppen 
(fig.9, A). FÖRSIKTIGHET: Koppla inte på klipparknivarna när gräsuppsamlaren dörr är öppen.

RIKTLINJER FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING
1. Kontrollera terrängen innan klippning, säkerställ att det inte finns några stenar, grenar eller andra främmande föremål.
2. Kör motorn på maximalt varvtal vid klippning och justera hastigheten så att den passar gräshöjden. Var försiktig vid körning 

över höga, tjocka gräsansamlingar, sakta om nödvändigt ned.
3. Slipa gräsklipparknivarna regelbundet – klippningen blir bättre och motorn behöver inte arbeta lika hårt.
4. Koppla alltid in knivarna några meter innan du kommer in på gräset som ska klippas.
5. Klipp alltid med motorn på högsta varvtal – om motorns varvtal sjunker saktar du ner en stund så att motorn hinner nå upp 

till rätt varvtal igen.
6. Alternera mellan längsgående och tvärgående klippning, båda på samma höjd, för bästa utseende på gräsmattan.
7. Om utkastet tenderar att täppas igen av gräs sänker du körhastigheten eftersom den kan vara för hög för gräsmattans skick. 

Om problemet kvarstår är troliga orsaker slöa knivar, böjda flänsprofiler, slapp rem eller igentäppt utkastarnät.
8. Om gräset är mycket långt är det bäst att klippa i två pass, det första med knivarna på högsta höjd, eventuellt arbetandes 

med reducerad bredd, och det andra med den slutliga höjd som önskas.
9. Var extra försiktig vid klippning nära buskar och låga trottoarkanter som kan skada kanterna på klippaggregatet och kni-

varna.
10. Vid avslutat arbete ska parkeringsbromsen alltid läggas i och bensinkranen stängas av (fig.3, nr.7).
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KLIPPLÄGE
Använd knappen (fig.2, n.4) för att justera klipphöjden. Arbeta alltid med klippaggregatet på högsta klippläge på grov eller ojämn 
mark för att undvika slag mot knivarna.

SLUTTANDE MARK
Färdas om möjligt upp och ned för sluttningar istället för längs dem. Var uppmärksam vid svängning så att hjulen som ligger 
upp mot sluttningen inte kör på hinder (stenar, stockar, rötter, etc.) som kan leda till att du tappar kontroll över maskinen. Om 
drivhjulen tenderar att slira justerar du klippaggregatets flytfjädrar så att de ökar belastningen på drivhjulen och förbättrar greppet 
(fig.10).
Bedöm alltid arbetsförhållandena och var försiktig på fuktig mark eller vått gräs eftersom maskinen kan glida. Starta långsamt 
vid körning utför och försök att inte köra över torrt eller klippt gräs eftersom hjulen kan tappa greppet. Använd aldrig denna ma-
skin i sluttningar som överstiger 12 graders lutning (21%). Använd differentiallåset om hjulen tenderar att slira (fig.1, n.2).

SÄKERHETSANORDNINGAR
Kom ihåg att motorn alltid stannar när:
- operatören reser sig ur sätet, parkeringsbromsen inte är ilagd och kraftuttaget är påkopplat.
Dessutom startar inte motorn om:
- knivarna är påkopplade;
- operatören inte sitter i förarsätet och parkeringsbromsen inte är ilagd;
- färdpedalen inte står i stoppläge.
Om du startar maskinen med parkeringsbromsen ilagd stannar motorn.

UNDERHÅLL OCH SMÖRJNING

FÖRSIKTIGHET!
- Koppla ur tändstiftet innan rengöring, underhåll eller reparation utförs. Bär alltid lämplig klädsel och arbetshandskar.
- Kom alltid ihåg att använda lämpliga fixeringsverktyg, som hållare och säkerhetslås när maskinen eller delar av den är upplyft 
för att utföra underhåll.
- Vid underhåll och/eller när maskinen är upplyft utan säkerhetslås eller stöd ska den aldrig lämnas obevakad på platser där 
oerfarna människor och barn kan ha lätt tillgång till den.
- Skydda miljön: kassera använd olja, bensin eller andra förorenande produkter på rätt sätt!
- Effektivt underhåll och korrekt smörjning hjälper till att hålla maskinen fullt effektiv.

MOTOR
Följ anvisningarna i motormanualen gällande smörjintervaller. Använd SAE 30 olja (mängd 2,2 liter) till motorer i INTEK 7220 
professional-serien. Avtappningsplugg för olja (fig.11, A): Använd en låsbar skiftnyckel på den fixerade delen. Oljefilter (fig.13, 
C); oljenivå (fig.13, B). Använd ett rör för att tappa ur oljan i en behållare. Kom ihåg att skydda remmarna, de får inte komma i 
kontakt med oljan. Den första försiktighetsåtgärden är att säkerställa att motorn är korrekt underhållen med luftfilter, kylflänsar 
och cylinderhuvud rena och korrekt oljenivå. Kontrollera luftfiltret var 4:e timme och till och med ännu oftare i mycket dammiga 
miljöer (fig.6). Kontrollera att nätet till motorns kylintag alltid är rent (fig.13, A).
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HYDROSTATISK AXEL
Kontrollera nivån när motorn är kall via inspektionspluggen för oljenivå (fig.14, A).
Rengör ofta hydraulmotorns kylflänsar och fläkten, i synnerhet på sommaren var 4:e timme i mycket dammiga miljöer (fig.17). 
Byt motorolja efter de första 50 timmarna, och sedan var 200:e timme: använd motorolja 10W60 eller 20W50, cirka 6 liter. Gör 
följande för att byta oljan:
1. avlägsna de två pluggarna (fig.15, A och B);
2. avlägsna ramen på vänster sida (fig.16) för att hitta oljepluggen i tanken.
3. avlägsna oljefiltret, rengör det och byt om nödvändigt ut det (fig.12, A).
4. tanken ur utrustad med ett hydraulfilter som behöver lite underhåll (fig.14, B).
5. skruva tillbaka de två pluggarna (fig.15).
6. fyll på cirka 6 liter syntetisk olja och skruva tillbaka pluggen (fig.16).
7. utför luftning: aktivera by-passpaken (fig.27) så att oljan kan tömmas ur huvudhydraulkretsen.  Avlägsna locket på den 
hydrostatiska transmissionen för att släppa ur luften (fig.19, A).
8. Starta motorn och vänta några sekunder innan oljenivån kontrolleras via nivåindikatorn (fig.14, A). Det rekommenderas att du 
kontaktar en auktoriserad Grillo-återförsäljare för byte av olja i den hydrostatiska transmissionen.

BAKRE HJULAXEL
Smörj den bakre hjulaxelns pivåsprintar var 20:e timme (fig.41, A). Smörj styrlederna.

DIFFERENTIALLÅS
Tryck ned pedalen (fig.1, n.2) för att aktivera differentiallåset. Reglera styrvajern och spaken så att differentiallåset kan kopplas 
i och ur korrekt (fig.9). När pedalen släpps måste differentiallåset kopplas ur. Använd inte differentiallåset vid ändring av riktning 
eftersom differentiallåsets delar kan belastas.

SLIPA KNIVARNA
En slö kniv drar i gräset, och ger det en dåligt utseende. Klippeggarna på båda knivarna måste därför alltid hållas vassa och 
utslitna knivar måste bytas ut. Följ instruktionerna nedan och avlägsna klippaggregatet (fig.26) för att vässa knivarna:
1) Sänk ned klippaggregatet till det lägsta klippläget.
2) Avlägsna säkerhetsskyddet ovanför klippaggregatet genom att skruva ur de två skruvarna (fig.25).
3) Avlägsna sprinten (fig.25, A).
4) Vrid spaken motsols (fig.25, B).
5) Avlägsna kraftuttagsremmen (fig.25, C).
6) Lossa på gaffeln (fig.31, B), dra klippaggregatet framåt och ställ det vertikalt (fig.26).
Det rekommenderas att gräsuppsamlaren öppnas och att utkastarkanalen avlägsnas (fig.32).
Utslitna knivar förlorar klippeffekt och tenderar att bli obalanserade, vilket leder till att gräsklipparen vibrerar. Om obalansen 
kvarstår även efter slipning kontrolleras balansen genom att föra in en skruvmejsel i hålet i mitten av kniven och sedan 
slipas den till kniven förblir horisontell och därmed balanserad. För att avlägsna en kniv tar du tag i den ordentligt, med 
skyddshandskar, och skruvar loss den mittre skruven. (UPPMÄRKSAMMA: höger knivskruv har vänstergänga).

FÖRSIKTIGHET!
Byt alltid ut skadade eller utslitna knivar – försök aldrig att reparera dem! ANVÄND ALLTID ORIGINALKNIVAR!

FÖRSIKTIGHET!
För att kunna återmontera klippaggregatet måste dess riktare (fig.23, A) anslutas till det som sitter på maskinen, mellan hjulen, i 
mitten.

SMÖRJPUNKTER
Följ smörjpunktsschemat (fig. 41, A och B). Smörj de bakre axellederna, pedalerna och gräsuppsamlarens lyftarmar var 40:e 
timme.
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JUSTERING AV KLIPPAGGREGAT
Ett jämnt aggregat är avgörande för att uppnå en enhetlig klippning över hela gräsmattan.
Efter att ha placerat gräsklipparen på en plan yta kontrollerar du däcktryck och spänningen på aggregatets två flytfjädrar (fig. 
10). Om en tillfredsställande parallell inställning inte kan uppnås justeras ställskruven (fig.20, A). Vid justering av klipphöjden 
placeras två 25 mm brickor vid sidorna under kanten på klippaggregatet och spaken ställs i det lägsta läget med hjälp av 
knappen på instrumentbrädan. Använd skruven (fig.24, B). Lossa på de två skruvarna (fig.24, A) innan denna procedur utförs.

DRIVREMMAR – HYDROSTATISK AXEL
Dessa remmar är självjusterande och behöver därför ingen justering. Kontrollera enbart fjädrarnas spänning. Lossa på båda 
dragfjädrarna (fig.22, B) för att byta ut remmarna.

KRAFTUTTAGSREM
Försiktighet! Dessa remmar är speciella, använd enbart originalremmar. Det är samma tillvägagångssätt för att byta 
kraftuttagsrem som för den hydrostatiska transmissionsremmen (fjäder: fig.22, B):
1) Avlägsna säkerhetsskyddet ovanför klippaggregatet genom att skruva ur de två skruvarna (fig.25).
2) Avlägsna sprinten (fig.25, A).
3) Vrid spaken motsols (fig.25, B).
4) Avlägsna kraftuttagsremmen (fig.25, C).
5) När remmen återmonteras ska den helt och hållet föras genom den hydrostatiska axelns skott (fig.37).
Kraftuttagsremmen behöver inte justeras eftersom den är självjusterande.

KLIPPAGGREGATETS REM
Denna rem är en A-A dubbelsektionerad specialrem, vilket ger knivarna möjlighet till motrotation. Remspänningen är 
självjusterande tack var fjädern (fig.34, A). Fjädern måste ha en längd på 130 mm (spiralens längd). Utför följande för att byta 
klippaggregatets rem:
1. Avlägsna säkerhetsskyddet ovanför klippaggregatet genom att skruva ur de två skruvarna
2. Avlägsna sprinten (fig.25, A).
3. Vrid spaken motsols (fig.25, B).
4. Avlägsna kraftuttagsremmen (fig.25, C).
5. Lossa på gaffeln (fig.31, B), dra klippaggregatet framåt och ställ det vertikalt (fig.26).
Det rekommenderas att gräsuppsamlaren öppnas och att utkastarkanalen avlägsnas (fig.32).
6. Avlägsna remskivan genom att skruva loss den mittre skruven (fig.25, E).
7. Ta av klippaggregatets skyddsram genom att lossa på skruvarna (fig.31, C).
8. Haka av fjädern (fig.34, A).
9. Ta av och återmontera remmen igen (fig.34, B), följ schemat.
ANVÄND ENDAST ORIGINALREMMAR!

HYDRAULPUMPENS REM
Hydraulpumpens rem är självjusterande (fig.21). För att byta ut remmen hakar du av fjädern (fig.21, A) och skruvar loss de två 
skruvarna som håller fast pumpens stödplatta (fig.21, B).
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SAMMANFATTNING AV UNDERHÅLL

PROCEDUR
VAR 8:e 
TIMME

EFTER 20 
TIMMAR

VAR 50:e 
TIMME

VAR 100:e 
TIMME

EN GÅNG PER 
ÅR ELLER VAR 
200:e TIMME

Motorolja
kontrollera nivån •

byt • •

Luftfilter
kontrollera •

byt ut *

Den hydrostatis-
ka axelns olja

kontrollera nivån • •

byt ut • 
(första bytet)

•

Tändstift kontrollera/justera •
Kontrollera att kylarens intagsgaller är rent •
Kontrollera att hydraulmotorns kylflänsar är 
rena

•

Kontrollera att knivarna är välslipade och sit-
ter fast ordentligt

•

Smörj med fett • •

• rekommenderad procedur
* procedur som ska utföras vid behov
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FELSÖKNINGSHJÄLP

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD

Instrumentpanelen är avslagen trots 
att nyckeln står i ON-läget

Batteriet levererar ingen ström
Kontrollera anslutningskablarna
Ladda batteriet
Byt ut säkringen

Instrumentpanelen tänds men start-
motorn roterar inte trots att nyckeln 
står i ON-läget

Batteriet levererar inte tillräckligt 
med ström 
Tillstånd till start ges inte

Ladda batteriet
Pedalerna står i ”STOP”-läge
Koppla ifrån knivarna
Sitt ner i förarsätet

Problem att starta eller motorn går 
oregelbundet

Förgasarproblem
Rengör eller byt ut luftfiltret
Justera förgasaren (se motorns bruksanvisning)

Avlagringar eller smuts i bränslet
Töm tanken och använd färskt bränsle
Kontrollera bränslefiltret och byt ut det vid behov

Startmotorn roterar men motorn 
startar inte

Inget bensinflöde

Kontrollera att choken är aktiverad (om motorn 
är kall)
Kontrollera bränslenivån
Kontrollera att bränsleventilationshålet inte är 
blockerat

Fel på tändningssystemet
Kontrollera att tändhatten sitter ordentligt
Kontrollera att elektroderna är rena och att 
tändstiftsgapet är korrekt

Motorn tappar prestanda vid klipp-
ning

Färdhastigheten är för hög i förhål-
lande till gräshöjden

Sänk hastigheten
Höj klippaggregatet några hack

Motorn stannar när knivarna kopplas 
på

Inget tillstånd ges till inkoppling av 
knivar

Kontrollera mikrobrytarna för knivinkoppling
Operatören måste sitta i förarsätet

Ojämn klippning och dålig uppsam-
ling

Klippaggregatet är inte parallellt med 
marken

Kontrollera däcktrycket
Justera klippaggregatet tills det är parallellt

Knivarna klipper inte korrekt
Kontrollera att knivarna är ordentligt monterade
Slipa eller byt ut knivar
Justera kraftuttagets remspänning

Färdhastigheten är för hög för gräs-
höjden och markförhållandena

Klipp om möjligt när gräsmattan är torr
Sänk hastigheten

Vibrationer under arbete
Knivarna är inte balanserade

Balansera knivarna eller byt ut dem om de är 
skadade

Lösa skruvar i chassit
Kontrollera och dra åt skruvarna som håller fast 
knivarna, motorn och chassit
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KOLLISION MED EN STEN ELLER ANNAT HINDER
– Stoppa maskinen.
– Stäng av motorn, haka av gräsklipparen och kontrollera att kniven inte har skadats. Byt ut den om så är fallet (fig.26).

VIKTIGT
Använd spaken (fig.27) för att flytta maskinen med motorn avstängd.

MEKANISK PARKERINGSBROMS
Det är viktigt att hålla vajern (fig.28, B) ordentligt justerad – när spaken är urkopplad måste den vara fri och i nolläge. För att 
lägga i bromsen flyttar du spaken (fig.3, n.7) till ”P”-läget. När parkeringsbromsen är ilagd och kraftuttaget urkopplat är det möj-
ligt att temporärt lämna förarsätet utan att motorn stängs av. Försiktighet: lämna aldrig maskinen när motorn är igång.

MASKINEN FÖRBLIR INTE I NEUTRALLÄGE
Justera oljeflödet i hydraulmotorn med hjälp av justerskruven (fig.18, A). Lossa på låsmuttern och justera centralskruven tills 
maskinen stannar ordentligt. Detta måste utföras när motorn är kall. Genom att höja slaget på den hydrostatiska axelns spak 
med hjälp av spaken som är kopplad till pedalen förstärks hjulens kraft. Dessa åtgärder måste dock utföras av en auktoriserad 
Grillo-återförsäljare.

GRÄSUPPSAMLARE
Hydraulcylindern som lyfter och tippar gräsuppsamlaren kan justeras. Var noga med att inte tvinga cylindrarna mot slagdämparna. 
Parallellogramstången tillhandahålls med vänster- och högergänga. Dessa kan justeras så att gräsuppsamlaren passar perfekt i 
lastrännan (fig.40, B). De två fästena som håller fast lastrännan kan också justeras (fig.32, B). Denna åtgärd måste utföras när 
gräsuppsamlaren är stängd. Hydraulcylindern för tippning kan justeras så att gräsuppsamlaren lutas mot de främre slagdämpar-
na. Var noga med att inte tvinga cylindrarna mot slagdämparna: cylindern för endast röra vid dämparna.

ELEKTROHYDRAULISK FÖRDELARE
Den elektrohydrauliska fördelaren (fig.13, E) består av 3 delar som hålls samman med hjälp av fyra stänger och muttrar vars åt-
dragningsmoment är 5 N/m. Om detta värde inte respekteras fungerar inte den elektrohydrauliska fördelaren.

ELSYSTEM
Elsystemet skyddas av två säkringar. 16A-säkringen (fig.2, n.6) sitter på instrumentbrädan – om den löser ut kan endast motorn 
startas. Den andra 25A-säkringen sitter nära den elektrohydrauliska fördelaren. Om den löser ut stannar alla elektriska funktio-
ner på maskinen (fig.29). Efter felet har identifierats och reparerats, ska säkringen bytas ut mot en annan med samma ampere. 
Byt aldrig ut en säkring mot en med annan ampere. Om problemet kvarstår efter att ovanstående åtgärder utförts kontaktar du 
ditt auktoriserade servicecenter. Försök aldrig utför avancerade reparationer om du inte har den utrustning och tekniska kunska-
per som krävs. Om motorn eller batteriet inte fungerar kan gräsuppsamlaren öppnas manuellt – stoppa i nyckeln och sitt ner i 
förarsätet. Då lättar trycket på hydraulventilen. Tryck på knappen för att öppna gräsuppsamlaren (fig.5, n.13) och öppna den ma-
nuellt. Batteriet sitter under gräsuppsamlaren vid maskinens bakre del (fig.33). Om det inte fungerar kan batteriet avlägsnas och 
laddas.

HUR DET HUVUDSAKLIGA ELSYSTEMET FUNGERAR
- En säkerhetssensor känner av om gräsuppsamlaren är i arbetsläge (fig.13, F). I annat fall startar inte knivarna.
- På framåtpedalen finns en mikrobrytare monterad som känner av stoppläget för att ge tillstånd till start (fig. 30).
- På parkeringsbromsspaken finns en sensor (fig.28, A) som känner av när bromsen är ilagd och som gör det möjligt för motorn 
att fortsätta gå även när operatören lämnar förarsätet. Denna mikrobrytare stoppar även motorn om gaspedalen trycks ned när 
parkeringsbromsen är ilagd.
- På den elektromagnetiska kopplingen (fig.12, B) finns en diod som förhindrar backspänning.
- En sensor på gräsuppsamlaren kopplar ur knivarna när denna är full (fig. 38, A).
- Inuti rattstången finns en elektronisk styrenhet (fig.36) som styr maskinens alla elektriska funktioner (t.ex. kraftuttag, säkerhets-
mikrobrytare…) och ett relä som styr alla elektriska knappar (fig.35).

ATT AVSLUTA ARBETET
Koppla ur knivarna när gräsklippningen avslutats. För att stoppa maskinen tar du bort foten från framåtpedalen (fig.1, n.1), stäl-
ler gasreglaget på minimum och stänger av motorn genom att vrida nyckeln till STOP-läget (fig.4, n.15). Lägg i parkeringsbromsen 
(fig.3, n.7).

RENGÖRING
Rengöring av klippaggregatets insida: detta måste utföras på fast mark. Koppla en vattenslang till rätt anslutning (fig.31, A) och 
låt vattnet flöda några minuter: 
– föraren måste sitta i förarsätet.
– motorn måste vara igång.
– växellådan måste stå i neutralläge.
– knivarna måste vara urkopplade.
Vid tvätt av klippaggregatet måste det stå i det lägsta läget.
Använd aldrig en högtryckstvätt för att tvätta ur motorutrymmet: använd tryckluft eller en dammsugare.

LASTRÄNNA
Avlägsna lastrännan genom att dra den mot högt (fig.32), efter att ha öppnat gräsuppsamlaren.
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DRAGSTÅNG
Denna används för att ansluta ett litet släp eller en rulle för idrottsytor (fig.33, B). Maximal vikt vid bogsering: 130 kg. Kör maski-
nen med låg hastighet och var hela tiden uppmärksam.

MULCHINGKIT
Monteringsinstruktioner
- Avlägsna och förvara de två befintliga knivarna. Försiktighet: den högra knivens skruv har vänstergänga.
- Montera de två mulchingknivarna A och B (fig.43) med hjälp av samma muttrar, bultar och brickor C som följer med mulchingki-
tet (fig.44).
- Placera den svarta mulchingplattan D (fig.43) mot klippaggregatets lastränna. Den måste passa helt och hållet i änden av las-
trännan och den måste vara väl inriktad mot knivens rotationsaxel.
- Montera den svarta mulchingplattan D på den övre delen av klippaggregatet med hjälp av armen E, fästet, brickan och muttern 
(fig.45).

MULCHING – TIPS OCH RIKTLINJER
- Försök att alltid klippa torrt gräs när det är möjligt för att få en perfekt mulching.
- Om vått gräs klipps ska klippaggregatet höjas för att maximera luftflödet genom aggregatet.
- Klipp periodiskt områden igen som redan klippts för att sprida ut gräsklipp jämnt över gräsmattan.
- När gräsklippningen är klar fortsätt över den klippta gräsmattan för att säkerställa att allt gräs kastas ut från klippaggregatets 
insida.

- VIKTIGT: kom ihåg att alltid använda dig av tredjedelsregeln. Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets totala längd åt gången.
- Mulching kan ibland kräva två klippningar.
- Sänk markhastigheten för att undvika att belasta klippaggregatet för mycket och klipp alltid med knivarna på full hastighet.
- Knivarna måste hållas välslipade. Byt ut knivar som inte längre kan slipas.

FÖRVARING OCH LÅNGA PERIODER UTAN ANVÄNDNING
Förvara maskinen i en torr miljö, skyddad från väder och vind och om möjligt övertäckt.
Om gräsklipparen inte ska användas under en lång period (mer än en månad), koppla loss batteriets minuspol och följ de anvis-
ningar som ges i motormanualen – smörj dessutom alla leder.
Kontrollera regelbundet att batteriets spänning inte sjunkit under 12 volt och ladda vid behov. Om maskinen inte ska användas 
på mer än 30 dagar (modeller med bensinmotor) ska du tömma bränslet ur motorn för att förhindra att klibbiga avlagringar ska-
pas i bränsleinsugningssystemet eller andra vitala delar av förgasaren. För att undvika denna procedur är det möjligt att spara 
bränsle i förvaring i upp till 12 månader genom att använda en lämplig bränslestabiliserare. Använd denna i bränslet i tanken 
eller i bränslebehållaren. Kör motorn en stund för att låta stabiliseraren komma in i bränslesystemet.
Försiktighet: om motorn förses med bensin som innehåller alkohol ska du tömma bränsletanken och köra motorn till det inte 
finns något bränsle kvar.

TRANSPORT AV MASKINEN
Om maskinen måste transporteras på en lastbil eller på ett släp ska parkeringsbromsen läggas i och fixeras med hjälp av rep 
eller vajer. För att lyfta maskinen ska rep fästas vid de punkter som anges av pilarna (fig.42). Kontrollera att kranar, rep och block 
är tillräckligt starka och stabila för att lyfta maskinen. Maskinens totala vikt är 400 kg.
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TECKENFÖRKLARING – KONTROLLINSTRUMENT

1- Lyftknapp för klippaggregat – lyftknapp för gräs-
uppsamlare - lutningsknapp för gräsuppsamlare
2- FÖRSIKTIGHET, FARA: Läs bruksanvisningen. Ta ur 
nyckeln och läs instruktionerna innan underhåll eller 
reparationer utförs.
FÖRSIKTIGHET, ROTERANDE KUGGAR: Håll händer 
och fötter borta och säkerställ att inga delar roterar, 
inte ens av egen kraft.
3- FARA, VÄLTNING AV MASKIN: använd inte denna 
maskin i sluttningar brantare än 21 grader (21%).
4- FÖRSIKTIGHET, VASSA DELAR: håll händer och 
fötter borta. Arbeta inte med maskinen över grus 
eller andra främmande föremål som kan kastas iväg 
av knivarna, och därmed utgöra fara. Håll folk på ett 
minsta säkerhetsavstånd på 15 meter.
5- parkeringsbroms
6- ljudnivå
7- Accelerator (min - max).
8- Monteringsanvisning för rem
9- Differentiallås
10- Klipphöjdsjustering
11- Spak för förbikoppling av hydrostatisk transmis-
sion
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BESKRIVNING AV REGLAGE

1- Framåtpedal och backpedal
2- Differentiallåspedal
3- Omkopplare för kraftuttag
4- Omkopplare för klipphöjdsjustering
5- Räknare
6- Säkring
7- Parkeringsbroms
8- Gasreglage
9- Startreglage
10- Reglage för justering av säte
11- Omkopplare för lyftning av klippaggregat
12- Omkopplaren för lyftning av gräsuppsamlare
13- Omkopplare för tippning av gräsuppsamlare
14- Tanklock och nivå
15- Tändningsnyckel/Nyckel för att stänga av motorn och slå 
på framlyktan.
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Växelkammaren

Hydrokammare
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EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

/Undertecknad

/Behörig tjänsteman hos

Intygar härmed att nedanstående maskin Behörig person för sammanställning av relevant teknisk dokumentation

/Gräsklippare

Maskinmodell

/Serienummer:

Motor

/Står i överenstämmelse med de relevanta 
bestämmelserna i direktiv

Och överensstämmer med de relevanta bestämmel-
serna i följande EG-direktiv:

BULLERNIVÅER: LWA 99-LpA 86.5 dBa, med 113 cm klippaggregat, vid 3 300 v/min motorvarvtal.

VIBRATION
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Anteckningar
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