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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 operationer 
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 eller smörja 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.
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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.
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Förhindra batteriexplosioner: håll batteriets överdel borta från gnistor, 
tända tändstickor 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.

Vass del. Håll händer och fötter borta. Rengör inte tillbehöret med 
motorn igång.

FARA! LÄS BRUKSANVISNINGEN, HÅLL SÄKERHETSAVSTÅND.
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FÖRSIKTIGHET! Du får inte under några som helst omständigheter 
befinna dig under den upplyfta tippkroppen utan stöd.

FARA! Använd inte denna maskin i sluttningar med större lutning än 
18 grader (32%)

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) Innan du tillåter att andra använder maskinen ska du se till att de är medvetna om säkerhetsföreskrifterna och 
hur den används.
4) Innan du påbörjar ett arbete ska du alltid byta om till lämpliga arbetskläder, handskar, skor och skyddsglasögon.
5) Bär särskilt akustiskt skydd (hörselskydd) under arbete.
6) Innan du startar maskinen ska du se till att det inte finns några människor i närheten, i synnerhet barn.
7) Innan du backar ska du se till att det inte finns några människor eller hinder i vägen.
8) Kontrollera markens skick innan klippning. Se till att det inte finns några stenar, grenar eller andra föremål som 
skulle kunna köras över och bli en fara om de kastas iväg.
9) 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.
10) Innan du kliver av gräsklipparen ska du koppla ur kraftuttaget, stänga av motorn, avlägsna tändningsnyckeln och 
sänka ner klippaggregatet till dess lägsta läge.
11) Kör alltid långsamt längs ojämna vägar.
12) Håll låg fart vid körning nedför sluttningar.
13) Sväng alltid långsamt när du kör utför.
14) Användaren är alltid ansvarig för eventuella skador som åsamkas tredje part.
15) Deformerade eller skadade knivar måste alltid bytas ut, aldrig enbart repareras.
16) Använd alltid reservdelar och tillbehör i original från Grillo.
17) Arbeta enbart i dagsljus eller med effektiv artificiell belysning.
18) Förvara bränsle enbart i lämpliga behållare utformade för detta syfte.
19) Var mycket försiktig vid arbete i närheten av vägar.
20) Låt motorn svalna innan du ställer maskinen i ett stängt utrymme.

FELAKTIG ANVÄNDNING SOM SKA UNDVIKAS
21) Tillåt inga passagerare på maskinen.
22) Tillåt inte att minderåriga använder maskinen – användning är förbjuden för barn under 16 år.
23) Kör inte maskinen då du är trött eller efter att ha druckit alkohol.
24) Manövrera inte maskinen nära diken eller kanter som kan kollapsa under maskinens vikt, i synnerhet när ytan är 
lös eller våt.
25) Stanna inte vid arbete uppför eller nedför sluttningar.
26) Tillåt inget bränslespill och torka bort eventuellt spillt bränsle vid tankning innan motorn startas.
27) Försök inte påverka eller koppla ur säkerhetsanordningar.
28) Ställ inte om motorns inställningar, i synnerhet inte maximalt varvtal.
29) Låt inte tung last vila på sätet, säkerhetsanordningen för start kan kopplas ur.
30) Försök aldrig utföra justeringar eller rengöring med motorn igång.
31) Tillåt aldrig att någon utför kontroll på maskinen medan du sitter framför reglagen med motorn igång.

FM13.09 
HYDROSTATISK GRÄSKLIPPARE

Bäste kund,
Tack för att du köpt vår Grillo FM13.09. 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.

ALLMÄN BESKRIVNING OCH AVSEDD ANVÄNDNING
Grillo FM13.09 är en gräsklippare med förare ombord, utformad för klippning av gräs. Den kan även utrustas med en univer-
salslagklippare, och ett snöblad.

OBSERVERA!  
Läs noggrant innan motorn startas. Följande varningar är viktiga för operatörens säkerhet!
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32) Förflytta inte maskinen utan klippaggregatet, detta kan leda till att den välter och orsakar fara.
33) Byt ut utslitna eller skadade avgasrör.
 
YTTERLIGARE SÄKERHETSRÅD
Ovan nämnda varningar är inte tillräckliga för att undvika alla eventuella risker, om operatören inte använder gräsklip-
paren på ett korrekt sätt. Därför ger vi dig följande råd för din säkerhet:
34) Gräsklipparkniven är mycket farlig när den roterar, placera aldrig händer eller fötter under klippaggregatet.
35) Backa inte med hög hastighet.
36) Det är farligt att manövrera ratten tvärt när motorn körs med full hastighet.
37) Fyll tanken med bränsle innan motorn startas. Tanka endast utomhus och stäng alltid av motorn. Håll undan 
från gnistor eller öppna flammor, rök inte! Sätt alltid tillbaka tanklocket och locken på bränslebehållarna ordentligt.
38) Om bränsletanken måste tömmas ska det endast göras utomhus.
39) Använd inte gräsklipparen på grus som kan sugas upp, dras in i knivarna och blir mycket farligt.
40) Om du har barn ska du gömma tändningsnyckeln efter att ha använt maskinen.
41) FÖRSIKTIGHET: för att undvika risk för eldsvåda ska motorutrymmet, avgasröret, 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.

SERVICE
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 maskinens serienummer 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 de villkor som anges på garantiformuläret som återförsäljaren förser kunden med vid tidpunkten för 
köpet.
När det gäller motorn och batteriet 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
En uppsättning säkringar till elektrisk utrustning

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 FM 13.09 är försedd med en ID-plåt som visar serienumret. Denna sitter på 
sidan av chassit.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL: hydrostatisk gräsklippare med frontmonterat klippaggregat
MOTOR: YANMAR 3TNV76 Diesel 1115 cm3 (26 HK @ 3 000 v/min) 3 cylindrar, vätskekyld med elektrisk fläkt, utrustad med 
manuell och automatisk anordning för kylarrengöring.
BRÄNSLETANK: 25 liter.
HYDRAULOLJETANK: 20 liter.
FÖRBRUKNING PER TIMME: cirka 5,7 liter.
STARTMOTOR: elektrisk 12V.
DRIVNING: hydraulisk med 4 drivhjul (permanent integrerad drivning även vid snäv svängradie).
DIFFERENTIALLÅS: AUTOMATISKT OCH MANUELL MANÖVRERING VIA TRYCKKNAPP.
VÄXELLÅDA: hydrostatisk transmission med 4 hydraulmotorer på 4 hjul.
STYRSYSTEM: hydraulisk drivning med ratt.
KOPPLING: elektromagnetisk för kraftuttag med magnetisk knivbroms.
HASTIGHET: från 0 - 15 km/h kontinuerligt variabelt.
DÄCK: fram 23x10.50-12; bak 18x8.50-8.
BROMS: trumma och parkeringsbroms.
HYDRAULISK LYFT FÖR KLIPPAGGREGAT.
2 X HYDRAULISKA UTTAG FÖR INTERMITTENT ANVÄNDNING: max tryck: 120 bar, max oljeflöde 18 liter/min vid motorvarvtal 3000 v/min.

SÄTE: superkomfort och justerbar fjädrande sits med armstöd.
RATT: fixerad vid rattstång med justerbar lutning.
STYRRADIE: 310 mm.
REDSKAP: 130 cm klippaggregat, 130 cm slagklippare.
KLIPPKAPACITET PER TIMME: 10 000 m2/tim.
STORLEK (med 160 cm LMP klippaggregat) 
Längd: 3 250 mm Bredd: 1 920 Höjd: 1 750 mm.
MARKFRIGÅNG: 150 mm
AVSTÅND MELLAN AXLAR: 1 230 mm

VIKT (utan klippaggregat): 900 kg.

SÄTTA MASKINEN I DRIFT

- Säkerställ att maskinen är komplett och att den inte skadats under transport.
- Kontrollera nivåerna på motorolja (fig.4) och hydrostatisk växellådsolja (fig.35).
- Kontrollera däcktryck:
Framdäck
Bakdäck
Däck på klippaggregat
- Kontrollera batterispänningen, den får inte understiga 12,5 volt - ladda om nödvändigt.
- Om ett torrt batteri har levererats med separat syra ska du göra följande för att sätta maskinen i drift:
1) häll i syran och vänta 2 timmar,
2) ladda batteriet med en laddare inställd på 12 volt på långsam laddning i 2 timmar.
Var försiktig, om denna procedur inte följs kan det leda till att batteriet försämras och att syran läcker ut under arbete.

BATTERI
Försiktighet! De gaser som släpps ut av batteriet är explosiva, så håll dem undan från öppna flammor eller gnistor. Kontrollera 
vätskans nivå med jämna mellanrum och håll terminalanslutningarna smorda med Vaselin.
Viktigt:
- Skifta inte batteripolerna.
- Kör inte gräsklipparen utan batteriet, eftersom det är utrustat med en laddningsregulator.
- Var försiktig så att du inte orsakar kortslutningar.

INKÖRNING - FÖRSIKTIGHET!!
Byt motorolja och filter efter de första 50 timmarnas arbete.
Kontrollera oljeläckage eller lösa skruvar, särskilt de som håller fast knivarna och hjulen.
Justera spänningen på kraftuttagsremmarna med muttern som sitter på fjädern: fjäderlängden måste ställas till 75 mm (fig.5, 
ref. A). Justera upptagningsacceleratorns remspänning med muttern som sitter på fjädern: fjäderlängden måste ställas till 70 mm 
(fig.6, ref. B).
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ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Kontrollera alltid följande innan du startar motorn:
- kylarvätskan har rätt nivå (fig.7)
- grillarna på motorns kylintag är rena (fig.8)
- motoroljan har rätt nivå (fig.14, ref. C)
- hydrauloljan har rätt nivå (fig.4)
- framåt- och backpedalerna (fig.1 nr. 1 och nr. 2) är i stoppläge
- kraftuttagets tryckknapp är i neutralläge (fig.1 nr. 27)
- luftfiltret är rent (fig.9)
- klippaggregatet är rent.
Fyll bränsletanken med bränsle (dieselbränsle) med hjälp av en tratt utrustad med ett mycket finmaskigt filter (fig.7)

ATT STARTA MOTORN
Stoppa in tändningsnyckeln (fig.1, nr. 4), vrid den till uppvärmning. När lampan för glödpluggen släcks (efter ungefär 15 sekunder) 
vrider du på nyckeln igen och släpper den så fort motorn startar. För att stänga av motorn vrider du nyckeln till ”0”-läget.

HYDRAULUTTAG
Två dubbelverkande hydrauluttag för hydrauliska tillbehör sitter på maskinens framsida (fig.17). Dessa hydrauluttag kopplas på via 
en knapp och driver i sin tur redskap såsom frontmonterade snöblad och borstar som ansluts till 1/4” snabbkopplingar på maski-
nens framsida. Anslutningarna levererar 18 l/min med 120 bar vid ett motorvarvtal på 3 000 v/min, vilket är 3,8 HK.

PÅBÖRJA ARBETET
1) Lyft upp klippaggregatet från marken.
2) Justera klipphöjden med hjälp av knappen (fig.1, nr. 12).
3) Justera sätets (fig.1, nr. 15, 16, 17, 18, 19) och rattens läge (fig.1, nr. 10).
4) Ställ ned klippaggregatet (fig.1, nr.7)
5) Varva upp motorn halvvägs (fig.1, nr. 6). Koppla inte in knivarna vid full hastighet utan kör upp till halv hastighet och koppla 
sedan in kraftuttaget (fig.1, nr. 28). Koppla alltid på knivarna några meter före du kommer till det gräs som ska klippas.
6) Pressa försiktigt ned framåtpedalen (fig.1, nr. 1) och påbörja arbetet. Använd pedalen bredvid den (fig.1, nr. 2) för backväxeln.

AVSLUTA ARBETET
När gräsklippningen är genomförd ska knivarna kopplas ifrån. För att stanna:
1) Lyft foten från framåt- eller backpedalen (fig.1, nr. 1 eller nr. 2).
2) Ställ gasreglaget på lägsta hastighet.
3) Sänk ned klippaggregatet till marken.
4) Stäng av motorn genom att vrida nyckeln till ”0”-läget och lägg i parkeringsbromsen (fig.1, nr. 3 och 5).

RIKTLINJER FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING
Maskinen kan även användas under krävande förhållanden. Vissa åtgärder måste vidtagas och alla enheter måste justeras or-
dentligt.
1) Kontrollera att aggregatet och ingångskanaler är fullständigt rena och fritt från torrt gräs och jord.
2) Kontrollera terrängen innan klippning så det inte finns stenar, grenar eller andra främmande föremål.
3) Kör motorn på maximalt varvtal vid klippning, justera hastigheten så att den passar gräshöjden. Var försiktig vid körning över 
höga, tjocka gräsansamlingar, sakta ned.
4) Slipa gräsklipparknivarna regelbundet – klippningen blir bättre och motorn behöver inte arbeta lika hårt (fig.11).
5) Koppla alltid in knivarna några meter innan du kommer in på gräset som ska klippas så att kopplingen skyddas.
6) Håll gallret framför kylaren rent (fig.8).
7) Klipp inte med det lägsta läget om gräset är vått eller mycket högt, utan använd en mellanhöjd.
8) Kontrollera spänningen på remmarna som driver aggregatet, använd justeraren om nödvändigt (fig.5, ref. A).
9) Kontrollera att knivarna inte är slitna.
10) Kontrollera motorns varvtal (max 3 000 v/min).
11) Klipp alltid med motorn på högsta varvtal – om motorns varvtal sjunker saktar du ner en stund så att motorn hinner nå rätt 
nivå igen.
12) Kontrollera att knivarna är ordentligt monterade.
13) Kontrollera att ingångskanalen passar ordentligt och att den är korrekt monterad inuti upptagningsacceleratorn.
14) Gräsklipparen FM13.09 är en hydrostatisk maskin, vilket medför att den drar mer kraft när den är kall och uppnår optimal 
effekt först efter några minuter. Vi informerar dig om att den utbytbara matningspumpen och de hydrostatiska motorerna är av 
högsta kvalitet och effektivitet: minimal förlust är 5%.
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15) Nödbromspedalen (fig.1, nr. 3) för endast användas i nödfall. I vanliga fall tar du bara bort foten från framåt- eller backpeda-
len för att stoppa maskinen (fig.1, nr. 1 eller nr. 2).
16) FÖRSIKTIGHET! Färdas inte med upphöjt klippaggregat. Höj det bara för att överkomma hinder, trottoarer eller vägkanter. 
Det är obligatoriskt vid färd på allmän väg att använda en typgodkänd maskin, utrustad med strålkastarsystem, nummerplåt och 
klippaggregatet upphöjt.

KLIPPLÄGEN
Använd knappen (fig.1, nr. 12 och fig.12) för att justera klipphöjden.
Vid arbete i grov terräng, med gupp eller knölar, är det bäst att använda klippaggregatet i det högsta klippläget för att undvika 
kollision med kniven.
Observera! Vid klippning måste klippaggregatets lyftknapp vara i float-läge.

KLIPPAGGREGAT
Mulching-system (spak rakt upp fig.25). Detta system är utformat för att klippa och hacka gräs som är 10/15 cm högt. Detta 
utförs bäst på torrt gräs eftersom turbinen inuti klippaggregatet hackar upp det bättre. Det rekommenderas att maskinen inte 
stoppas efter klippning utan fortsätter över gräsmattan några minuter för att kasta ut gräset från insidan av klippaggregatet.
Inspektera knivarna regelbundet och slipa och byta ut dem vid behov.
I vissa delar av Europa körs två vändor när mulching-metoden används – 1/3 av gräshöjden klipps under det första passet och de 
andra 2/3 under det andra. Var god utvärdera vilken metod som bäst lämpar sig för dina behov och din grästyp. Om gräset skulle 
vara högre än 15 cm används klippaggregatet med bakre utkastningsfunktion (fig.23).

SLUTTANDE MARK
Brant mark ska tacklas med en upp-och-ned-rörelse, med stor försiktighet vid byte av riktning så att hjulen i uppåtgående färdrikt-
ning inte stöter på hinder (stenar, grenar, rötter, etc.), vilket skulle kunna leda till att du tappar kontrollen över maskinen. Om driv-
hjulen tenderar att slira vid körning kan du använda hydraulreglaget för att lyfta klippaggregatet så att mer vikt läggs på drivhjulen, 
och därmed uppnå bättre fäste.
Utvärdera olika förhållanden och var försiktig i närheten av fuktig mark och vått gräs eftersom detta kan leda till att gräsklippa-
ren glider. Vid körning utför ska du starta med låg hastighet och undvika körning över torrt eller klippt gräs eftersom däcken kan 
förlora sitt grepp. 
Differentiallåset (fig.1, nr. 26)  får endast användas i särskilda fall – om du t.ex. under en kraftig nedstigning vill vända färdrikt-
ning, för att undvika att bakhjulen slirar eller vid backande lastning på fordon via ramper. I vanliga fall ska inte differentiallåset 
användas. Ta inga risker, kontrollera marken noggrant och om du inte känner dig säker ska du undvika kraftig lutning och inte 
överskrida hastighetsbegränsningar, som anges i ditt lands lagar och även står skrivna i denna bruksanvisning (max. 18° eller 
32%).

AKTIVERING AV SÄKERHETSANORDNINGAR
Kom alltid ihåg att motorn stannar varje gång när:
- operatören reser sig från sätet och parkeringsbromsen inte har lagts i och knivarna inte har kopplats ur.
Dessutom startar inte motorn om:
- kraftuttagsomkopplaren är aktiverad
- om ingen sitter i sätet, såvida inte parkeringsbromsen lagts i och knivarna kopplats ur.
- framåt- och backpedalerna inte är i stoppläge.
- fram- och backpedalerna inte står i stoppläget.
Observera! När parkeringsbromsen ligger i är det möjligt att lämna förarsätet med motorn igång, förutsatt att knivarna är avslag-
na.

UNDERHÅLL OCH SMÖRJNING

FÖRSIKTIGHET!
Stoppa motorn och avlägsna tändningsnyckeln vid rengöring, underhåll eller reparation av maskinen. Bär alltid lämpliga 
arbetskläder och arbetshandskar.

SMÖRJNING
Kassera aldrig använd olja, bensin eller andra typer av förorenande ämnen i naturen!
Ordentligt underhåll och korrekt smörjning hjälper till att hålla gräsklipparen i perfekt fungerande skick.

MOTOR
Följ anvisningarna i motormanualen gällande smörjintervaller. Det är i vilket fall nödvändigt att byta olja och filter efter de första 
50 arbetstimmarna och sedan var 250:e timme. Använd SAE 15W40 olja, 5 liter, till dieselmotorn. När du byter motoroljan är det 
nödvändigt att även byta oljefiltret (fig.14, ref. B). För att tappa ur motoroljan skruvar du loss locket på höger sida av oljekoppen. 
Häll oljan genom locket (fig.33). 
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Den första försiktighetsåtgärd som ska vidtas är att motorn ska underhållas på rätt sätt med ett rent luftfilter och att motoroljan 
fylls på till rätt nivå. Håll motorutrymmet, ljuddämparområdet och uppsamlarna rena. Använd om möjligt en dammsugare. 
Kontrollera luftfiltret (fig.9) och förfiltret (fig.13) var 8:e timme eller till och med ännu oftare under dammiga förhållanden. För att 
inte reducera den mängd luft som behövs till kylaren måste gallret alltid hållas rent. Se till att kylaren alltid är ren.
Kylarfläkten drivs av en elektrisk motor. Om kylarens skyddsgaller täpps igen och kylarvätskans och hydrauloljans temperatur 
överstiger 88° C, vänder en sensor automatiskt fläktens rotationsriktning några minuter för att rengöra gallren. Detta kan även 
utföras manuellt genom att under några sekunder använda knappen för fläktvändning (fig.1, nr. 25). För att kontrollera och 
rengöra kylarfläkten avlägsnar du sprinten (fig.15, ref. A).

PÅFYLLNING OCH LUFTNING AV KYLARE
Försiktighet! Fara: het vätska under tryck.
För att motorn ska kunna svalna på rätt sätt ska det inte finnas någon luft i kylarkretsen. Säkerställ att klämmorna på 
vattenmuffarna sitter ordentligt och att ingen luft kan komma in i kretsen utifrån.
Utför luftningen på följande sätt:
1) Försiktighet! Använd alltid lämpliga arbetshandskar vid följande åtgärd.
2) Starta motorn och kör den till arbetstemperatur (för att säkerställa att motorns termostatiska ventil är öppen).
3) Med motorn gående på lägsta varv öppnar du motorns påfyllningsbehållare för kylarvätska på höger sida av förarsätet (fig.7).
4) Skruva loss luftningsskruven på den övre delen av kylaren (fig.15, ref. C).
5) Med öppen plugg accelererar du till medelhastighet och saktar ned flera gånger tills ren vätska kommer ut.
6) Dra åt skruven.
7) Accelerera igen under några minuter.
8) Skruva loss luftningspluggen igen och repetera steg 5-6-7 fyra eller fem gånger tills ren vätska kommer ut.
9) Slutligen fyller du upp vätskenivån i behållaren och stänger locket.

ELEKTROHYDRAULISK FÖRDELARE
Den elektrohydrauliska fördelaren (fig.16) består av tre block som hålls samman av tre dragstänger med muttrar (fig.16, ref. A) 
vars åtdragningsmoment är 3,6 N/m. Om åtdragningsmomentet inte hålls kommer fördelaren blockeras.

HYDRAULMOTORER
Kontrollera nivån i behållaren när motorn är kall (fig. 4). Om mer olja behövs, fyll på med hydraulolja OSO 46 (total mängd: 20 
liter). Utför denna kontroll periodiskt. 
Försiktighet! Byt ut hydrauloljan i hydraulmotorerna första gången efter 500 timmar och sedan var 1 000:e timme. Oljan måste 
bytas innan 500 timmar om:
- oljan är svart
- oljan har en vitaktig färg (är förorenad med vatten)
- det finns svartfärgade rester (delvis försämring av oljan).
För att avlägsna oljan skruvar du loss den nedre behållarpluggen (fig.18). För att fylla på skruvar du loss det övre locket (fig.16, 
ref. B). Var uppmärksam på eventuella föroreningar, vilka kan komma in i kretsen och orsaka allvarliga fel på din maskin. När 
du byter hydrauloljan måste du även byta oljefiltret (fig.19) – uppmärksamma filtreringsnivån. Öka inte trycket i drivhjulens 
hydraulsystem över 250 bar, hydraulpumpen och de hydrostatiska motorerna på hjulen kan skadas.
För att reglera klippaggregatets och gräsuppsamlaren hydraultryck måste skruven utrustad med låsmutter som sitter på 
fördelaren användas. Maximalt tryck: 125 bar. Detta måste utföras på ett auktoriserat servicecenter.

VÄXELLÅDOR PÅ 160 cm LMP KLIPPAGGREGAT
Använd syntetisk olja LSX 75 W 90 (API GL4 + GL5; API MT1 och PG2), 1 550 liter, ska bytas var 300:e timme. Oljenivålocket är 
placerat ovanför växellådorna (fig.32). 
Om du upptäcker läckage ska du kontrollera och byta ut oljetätningarna för att undvika att hela transmissionen skadas.

NÖD- OCH PARKERINGSBROMS
FM13.09 får sin drivning via hydraulmotorer och därför räcker det med att släppa framåt- eller backpedalen (fig.1, nr. 1 och 2) 
för att bromsa. Bromspedalen (fig.1, nr. 3) behöver bara användas i nödfall. För att lägga i parkeringsbromsen trycker du ned 
nödbromsen (fig.1, nr. 3) och låser den med pedalen (fig.1, nr. 5). För att släppa på parkeringsbromsen trycker du bara på 
nödbromsen igen (fig.1, nr. 3).

SLIPA KNIVARNA
Utför följande för kontroll och underhåll av klippaggregatet:
1) lyft upp klippaggregatet med hydrauliken.
2) lossa på de två sidostötdämparna (fig. 21). 
3) lyft upp klippaggregatet för hand och kroka fast det med specialhävstången (fig. 10).
Du behöver inte lossa på kardanknuten. Innan maskinen startas ska du säkerställa att kardanknuten är ordentligt ansluten och 
att stoppknappen sticker ut. 
En slö kniv drar i gräset och ger det ett fult utseende och därför måste knivarnas klippeggar alltid hållas vassa. Allteftersom 
knivarna slits tappar de sin klippeffekt och tenderar att bli obalanserade, vilket får gräsklipparen att vibrera – slipa båda knivarna 
enhetligt. 
När du byter ut knivarna är det obligatoriskt att även byta ut skruven och motsvarande mutter (fig. 11). För att avlägsna en kniv 
håller du hårt i den med skyddshandskar och skruvar loss fästplattan och den mittre skruven. Försiktighet! Byt alltid ut skadade 
eller böjda knivar – försök aldrig att reparera dem! ANVÄND ALLTID ORIGINALKNIVAR!
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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 avståndet mellan kanten på klippaggregatet och 
marken och använder dragstången (fig.24, ref. B) och justerskruven för att få det parallellt med marken. Om en tillfredsställande 
parallell inställning inte kan uppnås kontaktar du ett auktoriserat servicecenter. För att justera klippaggregatet på 132 cm vrider 
du på handhjulet (fig. 22).
För att avlägsna klippaggregatet från gräsklipparen koppar du loss de två sidostötdämparna (fig.21 och fig. 20) och de två 
sprintarna (fig.24, ref. B). 
Observera! Kom alltid ihåg att återansluta kardanknuten vid återmontering av klippaggregatet.

KRAFTUTTAGETS REMMAR
Observera! Dessa remmar är speciella, ANVÄND ORIGINALREMMAR.
För att byta ut dem, lossa på dragstången och avlägsna kopplingens låsskruv.
För att ställa spänningen, använd skruvnyckel nr. 13 för att vrida på muttern som justerar spännfjädern (fig. 5, ref A).
Fjädern måste pressas samman till 75 mm längd.

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 ut • 
(första bytet)

•

Luftfilter
kontrollera •

byt ut *

Hydraulolja

kontrollera nivån •

byt ut
* 

(första bytet 
efter 500 t)

Kontrollera att kylarintagets galler är rent •
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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SMÖRJPUNKTER
Hitta smörjpunkterna med hjälp av schemat. 
Smörj de bakre axelpivåerna, pedalerna, 
kraftuttagstransmissionens remskiva, pivåerna som 
sitter på 2 punkter på klippaggregatet och korgens 
lyftarmar var 40:e timme med smörjfett.
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FELSÖKNINGSHJÄLP

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD

Trots att nyckeln står i ON-läget för-
blir instrumentpanelen avstängd

Batteriet levererar ingen ström

- Kontrollera kabelanslutningarna
- Kontrollera elektrolytnivån
- Ladda batteriet
- Byt ut huvudsäkringen

Instrumentpanelen lyser upp men 
trots att nyckeln är i ON-läget går 
inte startmotorn

Batteriet levererar inte tillräckligt 
med ström

- Ladda batteriet

Tillstånd till start ges inte

- Pedalerna står i STOP-läge
- Koppla ifrån knivarna
- Sitt ner i förarsätet
- Koppla ur kraftuttaget

Problem att starta eller motorn går 
oregelbundet

Förgasarproblem

- Rengör eller byt ut luftfiltret
- Kontrollera att det inte finns luft i bränsleled-
ningen
- Lufta bränslesystemet

Avlagringar eller smuts i bränslet - Kontrollera dieselfiltret och byt ut det vid behov

Startmotorn roterar men motorn 
startar inte

Inget dieselflöde

- Kontrollera bränslenivån i tanken
- Kontrollera dieselfiltret (och byt ut vid behov)
- Kontrollera att luftningshålet i tanklocket inte är 
blockerat

Glödstiften inte tillräckligt uppvärm-
da med kall motor

- Vänta tills glödstiftslampan släckts

Timern ger inte tillstånd
- Kontrollera anslutningarna
- Byt ut timern

Elektrostoppet rör sig inte hela vä-
gen

- Kontrollera elektrostoppet rörelse
- Byt ut elektrostoppet

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 knivarnas tryckknapp
- Operatören ska sitta i förarsätet

Ojämn klippning

Klippaggregatet är inte parallellt med 
marken

- Kontrollera däcktrycket
- Återställ hjulinställningen

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

- Sänk hastigheten

Vibrationer under arbete
Knivarna är inte balanserade

- Balansera knivarna eller byt ut dem om de är 
skadade

Lösa skruvar
- Kontrollera och dra åt skruvarna som håller fast 
knivarna, motorn och chassit

Lampan för motorolja tänds Otillräckligt tryck
- Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov
- Byt motorns oljefilter

FÖRSIKTIGHET: Om problemen kvarstår efter att ha utfört de åtgärder som beskrivs i denna bruksanvisning ska du kontakta ett 
auktoriserat servicecenter. Försök aldrig utföra svåra reparationer utan de resurser och det tekniska kunnande som krävs.
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KOLLISION MED EN STEN ELLER ANNAT FRÄMMANDE FÖREMÅL
1) Stoppa maskinen.
2) Stäng av motorn och lägg i handbromsen.
3) Lyft upp klippaggregatet.
4) Kontrollera knivarnas fästskruvar och klippaggregatets tillstånd.

MEKANISK PARKERINGSBROMS
Parkeringsbromsens vajer (fig.27, ref. A) måste hållas justerad. Bromsen läggs i genom att trycka ned pedalen (fig.1, nr. 3) och 
låsningen (fig.1, nr. 5). För att släppa på den trycker du på samma pedal (fig.1, nr. 3) igen.
Använd alltid parkeringsbromsen även om motorn är avstängd och maskinen bromsar automatiskt. Motorn fortsätter att gå när 
operatören lämnar förarsätet, förutsatt att parkeringsbromsen är ilagd och att knivarna är avstängda.

JUSTERING AV PARKERINGSBROMS OCH NÖDBROMSPEDAL
Bromsarnas justeranordningar sitter under plattformen (fig.27, ref. A). 
Bromstrummorna sitter på framhjulen. Var uppmärksam så att vajern inte tar i hjulet (fig.28).

ELSYSTEM
Elsystemet skyddas av säkringar som, om de utlöses, leder till att hela elsystemet stängs ned. Dessa sitter under karosseriet 
och blir synliga när upptagningsacceleratorns inspektionslucka öppnas (fig.29). Det finns två huvudsäkringar (fig.30) – en allmän 
säkring på 50A/h och den som förser tändningsnyckeln med 40A/h. När felet har hittats och åtgärdats, ersätter du den utlösta 
säkringen med en ny med samma ampere. Byt aldrig ut en säkring mot en annan med avvikande ampere.
Om det elektriska problemet kvarstår trots att ha utfört åtgärderna ovan ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Försök 
aldrig utföra komplexa reparationer utan de nödvändiga resurser och det tekniska kunnande som krävs. Vissa reläer sitter inuti 
boxen (fig.31).

HUR DET HUVUDSAKLIGA ELSYSTEMET FUNGERAR
- En mikrobrytare sitter monterad på kylaren (fig.15, ref. B). Den mäter kylvätskans temperatur. När kylvätskans temperatur över-
stiger 88° skickar mikrobrytaren en signal till kontrollenheten (fig.31) som startar den automatiska rengöringscykeln, och inverte-
rar under några sekunder kylarfläktens rotationsriktning. Det är möjligt att utföra rengöringscykeln för hand genom att trycka ned 
respektive knapp på kontrollpanelen (fig.1, nr. 25). Det finns fyra relän (fig.29) för invertering av kylarfläktarna.
- På den termostatiska ventilens kåpa sitter två sensorer: den vänstra är ansluten till det instrument som anger vätsketemperatu-
ren och den högra skickar alarm- och avstängningssignalen till motorn om temperaturen överstiger 110° (fig.33).
- På framåtpedalen  sitter en mikrobrytare monterad som känner av stoppläget för att ge tillstånd till start (fig.34, ref. A).
- På parkeringsbromsens låspedal finns en sensor (fig.34, ref. B) som känner av när bromsen är ilagd och som gör det möjligt för 
motorn att fortsätta gå även när operatören lämnar förarsätet.
- På backpedalens dragstång sitter en mikrobrytare som aktiverar backväxelns varningssummer (fig.34).
- Differentiallåsets elektriska ventil (fig.6, ref. A) sitter under acceleratorn – när den startar tänds en röd lampa.
- På den elektromagnetiska kopplingens vajer (fig.5, ref. B) sitter en diod som förhindrar backström.

LUFTFILTER
Kontrollera och rengör luftfiltret (fig.9) och förfiltret (fig.13) var 8:e timme eller oftare om platsen där maskinen används är mycket 
dammig. Luftfiltret är utrustat med en trycksensor som signalerar på instrumentpanelen om filtret är igensatt. Följ instruktionerna 
och varningarna i motorns bruksanvisning för byte och exakta underhållsintervaller.

DIESELFILTER
Byt dieselfilterpatron (fig.14, ref. A) var 500:e timme eller oftare om du upptäcker föroreningar i behållaren. Kontrollera behålla-
ren vid varje användning och töm den var 50:e timme. Följ instruktionerna och varningarna i motorns bruksanvisning för byte och 
exakta underhållsintervaller.
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DEKANTERINGSANORDNING FÖR DIESEL
Dekanteringsanordningen (fig.5, ref. C) gör det möjligt för vätskeföroreningar i dieseln eller vattnet att samlas på botten så att de 
inte kommer i kontakt med motordelar. Rengör dekanteringsanordningen var 500:e timme och tvätta även insidan med ren die-
sel. Kontrollera dekanteringsanordningen vid varje användning och töm den var 50:e timme. Följ instruktionerna och de råd som 
ges i motorns bruksanvisning för rengöring och exakta underhållsintervaller. 
Observera! Använd alltid ett mycket fint filter vid påfyllning av dieseltanken.

RENGÖRING
Rengör klippaggregatet, ingångskanalerna, upptagningsacceleratorn och gräsuppsamlaren. Tvätta inte motorutrymmet med hög-
tryckstvätt, använd tryckluft eller en dammsugare.

DRAGKROK
Dragkroken sitter i maskinens bakre del. Du kan bogsera rullar och släp upp till max 250 kg på slät mark.

BOGSERA MASKINEN MED AVSTÄNGD MOTOR
Observera! För att kunna förflytta maskinen med motorn avstängd måste du lossa på skruven på den hydrostatiska pumpen 
(fig.35) – var uppmärksam eftersom detta medför att effektiviteten på den självbromsande enheten upphör. 
Bogsera maskinen med mycket låg hastighet och enbart korta sträckor, maximalt 100 meter, för att undvika att hydraulpumpen 
eller motorn skär ihop.

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 den röda batterikabeln och följ de anvisningar som ges i motorns bruksan-
visning. Kom ihåg att smörja alla leder. Kontrollera regelbundet att batteriets spänning inte sjunkit under 12,5 volt och ladda vid 
behov.

TILLBEHÖR

LYFTKROKAR OCH TRANSPORT
Lyftkrokarnas (fig.36) placering gör det möjligt att perfekt balansera maskinen och dess klippaggregat om den behöver lyftas med 
en kran. 
Kontrollera maskinens vikt på plattan och använd endast lämplig utrustning (ramper, kran etc.). 
Om maskinen körs på en lastbil eller på ett släp ska klippaggregatet ställas i ett lågt läge, parkeringsbromsen ska läggas i och 
maskinen ska bindas fast på transportmedlet med hjälp av rep, remmar eller kedjor.

SPAK FÖR TIPPNING AV GRÄSKLIPPARKROPPEN
För att kontrollera motorn eller lasta av material från gräsklipparkroppen använder du spaken (fig.26). Kroppen tippas bakåt.
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Fig 1. Reglage
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FIG. 1 
TECKENFÖRKLARING – 
REGLAGE

SVENSKA
1. Framåtpedal

2. Backpedal

3. Nödbromspedal

4. Tändningsnyckel

5. Låspedal för parkeringsbroms

6. Gasreglage

7. Lyftknapp för klippaggregat

8. Hydraulisk intermittent service

9. Hydraulisk intermittent service

10. Justerspak för rattläge

11. Knapp för förbikoppling av upptagningsaccelerator

12. Handhjul för justering av klipphöjd (endast 132 cm 

klippaggregat)

13. Tanklock

14. Knapp för nödbelysning

15. Armstödsjustering

16. Spak för ryggstödsjustering

17. Justerspak för sätesläge

18. Justerspak för sätets stötdämpare

19. Vred för justering av säteshöjd

20. DIP-omkopplare och akustisk varningssignal

21. Spak för upptagningsacceleratorns inspektionsport

22. Förfilter

23. Kopplingsspak för aggregatinspektion

24. Knapp för enskild främre strålkastare

25. Knapp för fläktinvertering

26. Knapp för differentiallås

27. Knapp för inkoppling av kraftuttag

28. Knapp för varningsljus
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FIG.2 – INFORMATION OCH VARNINGAR
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FIG.2 – INFORMATION 
OCH VARNINGAR

SVENSKA
1. Lyftkolv för klippaggregat – två hydraulisk intermit-
tent service.
2. Tändningsnyckelns lägen (stop, förvärmning, start).
3. Smörjpunkter.
4. OBSERVERA, FARA! Läs bruksanvisningen, tar ur 
nyckeln och läs instruktionerna innan något under-
håll eller några reparationer utförs.
5. OBSERVERA, FARA! ROTERANDE VÄXLAR.
Håll händer och fötter borta och se till att inga delar 
roterar, inte ens av egen kraft. FARA! VÄLTNING AV 
MASKIN: använd inte denna maskin på sluttningar 
brantare än 18° (32%).
6. Parkeringsbroms.
7. Nödbromspedal.
8. Klipphöjdsjustering (endast 132 cm klippaggre-
gat).
9. Handhjul för justering av klipphöjd (endast 132 
cm klippaggregat).
10. OBSERVERA! Rör inte den roterande kardanknu-
ten, den kan orsaka allvarliga personskador. Utför 
inte underhåll med motorn igång.
11. UPPMÄRKSAMMA! KLIPPARDEL. Håll dina händer 
och fötter borta. Arbeta inte med gräsklipparen på 
grus och andra främmande föremål som kan sugas 
in och kastas iväg av knivarna och därmed vara 
mycket farliga. Håll människor borta.
12. Bullernivå.
13. Accelerator min/max.
14. Serienummerplatta.
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FIG.3 – INSTRUMENTPANEL

A. Indikator för positionsljus
B. Indikator för blinkers/nödljus
C. Timräknare
D. Bränslenivåmätare
E. Bränsleindikator (bränslereserv)
F. Indikator för glödstift
G. Indikator för parkeringsbroms
H. Indikator för motorolja
I. Laddningsindikator för batteri
J. Indikator för kylvätsketemperatur
K. Indikator för igensatt luftfilter
L. Indikator för differentiallås
M. Indikator för kraftuttagsinkoppling
N. Varvräknare
O. Temperaturindikator för kylvätska
P. Strålkastarindikator
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Kylvätska
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FÖRFILTER (LUFT)

OLJENIVÅ

OLJEFILTER
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Tanklock
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GRÄSKLIPPARE FM13.09

SMÖRJSCHEMA

Motorolja 15W40 3,5 liter Var god byt oljan och filtret efter de första 50 arbetstimmarna, 
och efter det var 250:e timme.

Kylvätska / 6 liter Byt vätskan var 1000:e timme eller en gång om året.

Hydraulolja OSO 46 20 liter Byt oljan efter de första 500 timmarna, och efter det var 1000:e 
timme.

Klippaggregatets växellådor LSX75W90 1,5 liter Byt var 300:e timme.

Kraftuttagets växellåda LSX75W90 0,4 liter Byt var 200:e timme.
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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
Motor

/Står i överenstämmelse med de relevanta bestämmelserna i direktiv

Och överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i följande EG-direktiv:

BULLERNIVÅER: LpA 95 dBa, med 132 cm klippaggregat, vid 3 000 v/min motorvarvtal.

VIBRATION



GML SPORT AB 
En del av Green Landscaping

 
Garvaren, SE-341 60 Ljungby

+46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se | www.gmlsport.se


