SÄKERHETSHANDBOK
Denna instruktionsbok avser följande Walker gräsklipparmodeller:
Modell MBV (18.0 HK)
Modell MCGHS (20.0 HK)
Modell MDDGHS (20.9 HK)
Modell MTGHS (23.0 HK)
Modell MTGHS26 (26.0 HK)



™

SWEDISH
Läs och spara dessa instruktioner.
Med hänsyn till säkerhet, läs alla instruktioner
innan du använder maskinen.

P/N 9000-5

Säkerhetsföreskrifter
Ge speciell akt på all information i denna instruktionsbok som föregås av rubrikerna FARA, VARNING, SE UPP, VIKTIGT och OBSERVERA.
Läs, lär dig att förstå och iakttag alla instruktioner
som föregås av symbolen (
) Underlåtenhet att
iaktta dessa instruktioner kan resultera i personskador.
Angelägenhetsgraden av varje typ av information
anges på följande sätt:

Walker Rider gräsklipparen har många säkerhetsanordningar som skyddar användaren mot personskador och blessyrer. Du måste emellertid använda
maskinen med hänsyn till säkerhet i alla situationer.
Underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna i denna instruktionsbok kan resultera i person- och materialskador.
Kontakta gärna din Walker Mower återförsäljare
om du behöver närmare upplysningar beträffande
maskinens hopmontering, användning, underhåll
och säkerhet.
INNAN DU ANVÄNDER GRÄSKLIPPAREN

FARA
En OMEDELBAR fara som RESULTERAR i
allvarliga personskador eller DÖD om varningen inte iakttas eller vederbörliga
säkerhetsåtgärder inte vidtas.

1.

Innan du börjar, läs och lär dig alla instruktioner i denna handbok. Lär dig ordentligt alla
reglage och hur du snabbt stannar maskinen
och frikopplar de olika reglagen.

2.

Tillåt aldrig att barn använder gräsklipparen.
Låt inte någon köra gräsklipparen utan korrekt
utbildning.

3.

Rensa området från främmande föremål,
pinnar, stenar, järntråd och annat avfall som
kan slungas ut av skärknivarna.

4.

Håll alla, i synnerhet barn och sällskapsdjur borta från det område som klipps. Tillåt ej åskådare i närheten.

5.

Använd ej gräsklipparen om du är barfota eller
har på dig sandaler, tennisskor eller liknande.
Använd kraftiga skodon.

6.

Använd ej lösa klädesplagg som kan fastna i
maskinens rörliga delar. Ha alltid på dig kläder
som skyddar dig effektivt. Ha på dig långbyxor inte shorts. Skyddsglasögon, säkerhetsskor
och skyddshjälm rekommenderas och erfordras enligt vissa lokala förordningar och försäkringsbestämmelser.

7.

Kontinuerligt högt maskinljud kan orsaka hörselskador eller förlust av hörsel. Vi rekommenderar användning av hörselskydd. Detta
gäller speciellt vid kontinuerlig klippning med
GHS-modellen på grund av fläktljudet. Använd
lämplig skyddsutrustning, t.ex. öronskydd eller
öronproppar.

8.

Se till att alla skyddsplåtar och säkerhetsanordningar finns på plats. Om någon skyddsplåt, säkerhetsanordning eller dekal är skadad,
reparera eller byt ut den innan du använder maskinen.

VARNING
En MÖJLIG fara som KAN resultera i allvarliga personskador eller DÖD om varningen
inte iakttas eller vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

SE UPP
Möjliga risker eller osäkra förfaranden
som KAN resultera i MÅTTLIGA person-,
material eller maskinskador om varningen
inte iakttas eller vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

VIKTIGT: Avser speciellt viktig teknisk information
vid risk för att maskinen eller dess delar skadas.

OBS: Avser övrig viktig information.
Walker Manufacturing kan ej förutse alla risksituationer med dessa varningsrubriker. Var och en som
använder andra förfaranden, verktyg eller kontrollmetoder än vad som rekommenderas av Walker
måste ta fullt ansvar för säkerheten.

Säkerhetsföreskrifter
9.

Kontrollera att säkerhetskontakterna fungerar korrekt så att motorn inte kan startas utan
att fartreglaget är i läget NEUTRAL-PARK och
PTO-kopplingen är FRIKOPPLAD. Kontrollera
även att motorn stannar när föraren stiger av
sätet och PTO-kopplingen är INKOPPLAD.

10. Var försiktig när du handskas med bensin
och dieselbränsle. Bensin är ett mycket lättantändligt bränsle och bensinångor är explosiva:
a.

Använd en bränsledunk av godkänd typ.

b.

Fyll aldrig på bränsle när motorn går eller är
varm. (Låt motorn kylas av ordentligt.)

c.

Rök ej i närhet av maskinen. Håll öppen eld
samt glödande material och gnistor på
avstånd från maskinens bränsletank och
bränsledunken.

d.

Tanka alltid utomhus. Var mycket försiktig.
Fyll upp till max. 2.5 cm från tanklocket och
använd en tratt för att inte spilla bränslet.

e.

Stäng locket till bränsletanken och bränsledunken ordentligt. Torka upp allt utspillt
bränsle innan du startar motorn.

11. Gör aldrig justeringar medan motorn är i
gång om inte detta anges särskilt i instruktionerna.
12. Batteriet innehåller svavelsyra. Undvik att få
batterivätska på hud, ögon och kläder. Håll batteriet och batterivätskan utom räckhåll för barn.
MASKINENS ANVÄNDNING

5.

Koppla ur knivkopplingen och ställ fartreglaget i
läget NEUTRAL-PARK innan du startar motorn. (Normalt förhindras start genom en säkerhetskontakt om dessa reglage är i KÖRLÄGE).

6.

Kör aldrig maskinen inomhus utan tillräcklig
ventilation. Avgaserna är livsfarliga.

7.

Ta aldrig med passagerare - traktorn är avsedd för maximalt en (1) person.

8.

Se upp för hål och stenar samt rötter och andra
dolda hinder i terrängen. När du klipper högt
gräs, lämna det först något längre än avsett så
att du ser eventuella hinder. Rensa området
och klipp sedan till den önskade längden.

9.

Undvik plötsliga start- och stoppmanövrar.
Innan du backar, kontrollera att utrymmet är fritt
bakom maskinen. Se noga upp för trafiken när
du korsar eller arbetar vid en trafikled.

10. Koppla ur knivdrivningen när traktorn körs över
gångar, trottoarer etc. Lyft aldrig upp klippaggregatet medan knivarna roterar.
11. Maskinens maximalt rekommenderade lutning vid arbete på sluttningar är 20° (33%).
När du arbetar i sluttningar, sänk hastigheten
och var försiktig när du startar, stannar och kör
maskinen. Gör ej tvära svängar och häftiga manövrar för att undvika att traktorn välter eller förlorar styrkontroll.
12. Innan du justerar klipphöjden eller underhåller maskinen, koppla ur knivarna, stanna
motorn och ta bort startnyckeln. Vänta tills alla
delar har stannat innan du stiger av förarsätet.

1.

Klipp endast i dagsljus eller i god belysning
och under goda siktförhållanden.

OBS: Drivaxeln stannar normalt inom 5 sek.
efter att du har frikopplat PTO-axeln.

2.

Sitt i förarsätet när du startar och kör traktorn.
Håll alltid fötterna på fotstöden när traktorn och/
eller knivarna är i rörelse.

13. Vid körning av traktorer med uppfällbart
klippaggregat rekommenderas följande:

3.

Om du är nybörjare, lär dig att styra och manövrera traktorn med lågt motorvarv innan
du börjar klippningen. Observera, att maskinens bakdel svänger ut i svängar p.g.a. det
frontmonterade klippaggregatet.

4.

Kom ihåg - du kan alltid stanna traktorn genom
att ställa fartreglaget i läget NEUTRAL-PARK.

a. Kör aldrig traktorn med uppfällt klippaggregat.
b. Luta aldrig chassit framåt med klippaggregatet i uppfällt läge. Fäll aldrig upp klippaggregatet innan du har stängt av motorn.

Säkerhetsföreskrifter
14. Kör inte en GHS-maskin med gräsuppsamlaren i TÖMNINGSLÄGE eller med ÖPPEN baklucka - farliga föremål kan slungas ut.
15. Om du kör en GHS-modell, var försiktig när
du stänger luckan till gräsuppsamlaren. Håll
fingrar och händer borta från gångjärnet, hopknipande delar och luckans ram när du stänger
luckan. Stå på avstånd från den fjäderbelastade
luckan eftersom denna kan slå igen med en avsevärd kraft.

UNDERHÅLL
1.

Ta bort startnyckeln ur tändlåset och lossa
bränslesolenoidens elkontakt (dieselmotorer)
eller tändkablarna (bensinmotorer) för att hindra oavsiktlig start av motorn medan du gör service på eller justerar maskinen.

2.

För att minska brandrisken, håll motorn fri
från gräs, löv, överskottsfett och smuts.

3.

Tillse att alla muttrar, bultar och skruvar är korrekt åtdragna för att säkra att maskinen är i driftsäkert skick. Kontrollera ofta att knivarnas
fästmuttrar är ordentligt åtdragna.

4.

Underhåll maskinen endast enligt instruktionerna i denna handbok. Obehörig service eller
ändring av utrustningen kan äventyra maskinens säkra användning.

5.

Om maskinen måste vara i gång under någon
service eller justering, håll händer, fötter och
kläder borta från maskinens rörliga delar. Använd ej smycken eller lösa plagg.

6.

Använd alltid rätt motorhandbok när du underhåller motorn. Obehörig service eller ändring av motorn kan äventyra maskinens
säkerhet vid användning.

7.

Ändring av maskinen eller motorn på ett sätt
som kan skada deras funktioner, prestanda,
slitstyrka eller användning UPPHÄVER garantin och kan medföra säkerhetsrisker vid utrustningens användning.

8.

Försök aldrig att demontera några säkerhetsanordningar eller hindra deras korrekta funktion.

9.

Ändra ej inställningen av motorns regulator och
övervarva ej motorn. Regulatorn är fabriksinställd för att hålla motorns maximivarvtal inom
säkra gränser.

16. Om klippaggregatet eller GHS-uppsamlaren
blir igensatt, gör följande:
a.

Frikoppla PTO-kopplingen och stanna
motorn innan du stiger av sätet.

b.

Innan du rensar stoppet, KONTROLLERA
på knivaxeln och fläktens remskiva att all
rörelse har stannat.

c.

Lossa bränslesolenoidens elkontakt (dieselmotorer) eller tändkabeln (bensinmotorer).

d.

Lägg aldrig händerna under klippaggregatet eller i GHS-fläkten - rensa bort igensatt
material med en sticka eller liknande.

17. Om knivarna slår mot ett fast föremål eller om
maskinen börjar vibrera onormalt, koppla genast ur knivkopplingen (PTO), stanna motorn, och vänta tills alla rörliga delar har
stannat. För att hindra oavsiktlig start, lossa
(bränslesolenoidens elkontakt (dieselmotorer)
eller tändkabeln (bensinmotorer). Kontrollera
maskinen noggrant för ev. skador. Reparera alla skador innan du startar motorn ochfortsätter
att använda maskinen. Kontrollera att knivarna
är i gott skick och att knivmuttrarna är åtdragna
till 81.3 N·m.
18. Rör ej motorn eller ljuddämparen medan
motorn är i gång eller omedelbart efter att motorn har stannat. Dessa delar är heta och kan
orsaka allvarliga brännskador.
19. Använd aldrig eter eller någon startvätska
för att starta motorn vid kall väderlek.
20. När du lämnar maskinen obemannad, koppla
ur knivkopplingen (PTO), stanna motorn
och ta bort startnyckeln.
21. Om traktorn har en vätskekyld motor, öppna ej
kylarens trycklock när motorn är varm. (Hett
vatten kan spruta ut och orsaka brännskador).

10. Använd originalreservdelar. Piratdelar kan
orsaka maskinfel samt skador på föraren och/
eller utomstående.
11. Var försiktig när du laddar eller underhåller
batteriet och elsystemet:
a.

Kontrollera att batteriladdaren är bortkopplad innan du ansluter eller lossar batterikablarna.

b.

Ladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme
så att gaserna avluftas. Kontrollera att batterilocken är öppna.

Säkerhetsföreskrifter
c.

Håll alltid batteriet på avstånd från gnistor,
eld, och rykande material. Var försiktig när
du lossar batterikablarna för att undvika
gnistor.

d.

Koppla loss båda batterikablarna innan du
lossar elektriska kopplingar eller reparerar
elsystemet.

VIKTIGT: Håll alla tillämpliga handböcker
omedelbart tillgängliga för alla som använder
eller underhåller denna utrustning.
12. Bränsleinsprutningssystemet i en dieselmotor
arbetar under högt tryck och oljan kan bränna
igenom huden och orsaka allvarliga personskador. Demontering eller justering av insprutningspumpen, munstycket eller någon del av
bränsleinsprutningssystemet får endast utföras
av härtill kvalificerade personer.

Säkerhetsdekaler
1. FARA

1.

Roterande skärknivar
• Håll händer och fötter på avstånd från alla delar
inne i eller under klippaggregatet eller kaströret.
• Föremål kan slungas ut ur gräsklipparen.
• Avlägsna skräp och föremål från gräsmattan.
• Klipp ej i närhet av kringstående.
AKTA FÖTTERNA
2. FARA

2.

Roterande fläktblad
• Håll händerna borta från kaströret fläkten kan
fortsätta att rotera efter frikoppling.
• Använd inte maskinen med gräsuppsamlaren i
tippläge - föremål kan slungas ut från kaströret
KASTRÖR
8600-4

3. FARA
Motorer avger kolmonoxid som är ett luktfritt
livsfarligt gift.
Kör ej maskinen inomhus

3.

4. FARA

8600-12

Het yta
• Rör inte.

4.

5. FARA
Roterande komponenter
• Rör inte.
8600-5

5.

6. FARA FJÄDERBELASTAD LUCKA RISK FÖR
KLÄMNING
Håll händerna borta från luckans gångjärn och ram
när luckan är öppen.
7. FARA

8600-2

6.

7.

8600-13

Läs och lär dig instruktionsboken.
Innan du använder denna maskin.
Håll alla skydd på sina platser. Vid kontinuerlig
användning av GHS-Modell.
Rekommenderas
att
operatören
använder
hörselskydd.
Använd inte traktorn utan däck eller genomföra
installerat.

Säkerhetsdekaler
8. FARA

8.

Kontakta roterande komponenter kan orsaka skada.
Flytta frigöringsspak framåt för att höja kroppen.
9. VARNING
Ta inte upp kopplingen med kraftuttagsaxeln
frånkopplad.
10. VARNING
8600-23

Kör inte med Deck vinklas upp
Läs och förstå alla manualer innan du använder
denna maskin..

9.

11. VARNING
Använd inte maskinen med vridbara leden olåst.
12. VARNING

8600-17

Lägre framkroppen före bakkroppen.
13. JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN

10.

Klippaggregatets justerpinne.
Klipphöjd I Cm. Översta Hålet
2.5, 3.5 , 5, 7.5, 8.5, 10
Nedersta hålet
SE UPP
Stanna motorn innan du justerar klipphöjden.

8600-14

11.

14. GRÄSUPPSAMLARE SKA VARA TOM MED
BODY UPPKOMMIT.
12.

15. VIKTIGT
Dra åt knivmuttrarna till 81 N·m.
Dra ej åt muttrarna för hårt eller för löst för att säkra
korrekt skydd mot stötbelastningar. Använd
momentnyckel.

8600-16

13.

8600-7

14.

8600-22

15.

81 N-m

8600-9

Effekt
HK (kW)

Klippbredd
(cm)

Uppmätt
ljudeffektnivå (dB)

Garanterad
ljudeffektnivå
(dB)

Motorns
varvtal
(RPM)

Hand och
arm
vibrationsnivå (m/s2)

Hela
kroppen
vibrationsnivå (m/s2)

13.9 (10.4)

107

97

100

2600

1.1

0.8

14 (10.4)

107

98

100

2300

0.7

0.5

MCGHS w/DGHS48RE

18.4 (13.7)

122

104

105

3200

1.2

0.5

MTGHS w/DGHS42E

15.2 (11.3)

107

98

100

2300

0.7

0.6

MTGHS w/DGHS48RE

19.3 (14.4)

122

104

105

3200

1.4

0.7

MTGHS26 w/DGHS42E

14.8 (11.0)

107

95

100

2300

0.5

0.6

MTGHS26 w/DGHS48RE

20.7 (15.4)

122

104

105

3200

0.9

0.7

MDGHS w/DGHS42E

12.7 (9.5)

107

99

100

2300

1.0

0.6

MDGHS w/DGHS48RE

18.4 (13.7)

122

104

105

3200

1.4

0.7

Modell

MBV w/DML42A
MCGHS w/DGHS42E
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