Instruktionsbok
Modeller: B18, B23i, C19, C19i, D21d, H24d, H27i, S14, T23, T25i, T30i

Vänligen läs och spara dessa anvisningar
För säkerhets skull läs noggrant igenom alla instruktioner före användning av maskinen.

SVENSKA
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1. Säkerhets instruktioner
Var särskilt uppmärksam på alla dekaler märkta med DANGER (FARA), WARNING (VARNING), CAUTION (FÖRSIKTIGHET),
IMPORTANT (VIKTIGT), och NOTE (NOTERA) i den här handboken.
När du ser rutor med varnings texter läs, förstå och följ instruktionerna. Genom att inte följa säkerhetsanvisningarna riskerar
ni personskador.
Allvaret eller graden av betydelsen av varje typ av information deﬁnieras på följande sätt:

DANGER (FARA): En omedelbar fara som kommer att leda till allvarliga personskador eller dödsfall, om
varningen ignoreras och lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

WARNING (VARNING): En potentiell fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall, om
varningen ignoreras och lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

CAUTION (FÖRSIKTIGHET): Eventuella risker eller osäkra metoder kan leda till allvarlig personskada, skador
på egendom eller maskinskador om varningen ignoreras och lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

IMPORTANT (VIKTIG): Identiﬁerar mekaniska uppgifter som kräver särskild uppmärksamhet, eftersom det
handlar om möjlighet att skada en eller ﬂera delar av maskinen.

NOTE (NOTERA): Identiﬁerar information som är värd särskild uppmärksamhet.

Walker Manufacturing kan inte förutse samtliga potientiellt farliga situationer. Därför kan objekt som inte har
varningsdekaler i denna manual även de innebära fara, vidta därför försiktighet vid eventuell osäkerhet. Varje person
som använder procedurer, verktyg, eller metoder som inte rekommenderas av Walker Manufacturing måste ta fullt
ansvar för säkerheten.
Walker åkgräsklippare har utformats med många säkerhetsfunktioner för att skydda föraren från personskada eller skada. Det är
dock nödvändigt för föraren att använda säkra arbetsrutiner vid alla tillfällen. Genom att inte följa säkerhetsinstruktioner i
denna handbok riskerar ni att medföra personskador och skador på utrustning eller egendom.
Om ni har några frågor gällande kontroll av maskin, användning, underhåll eller säkerhet, vänligen kontakta er auktoriserade Walker
Mowers distributör.

1A. INNAN ANVÄNDNING
1. Läs och förstå innehållet i denna manual innan du startar och använder maskinen. Bli helt bekväm med alla spakar och
reglage samt förstå hur man stannar maskinen och kopplar ur maskinens kraftöverföring.
2. Låt aldrig barn använda åkgräsklipparen. Låt inte vuxna använda maskinen utan ordentlig genomgång.
3. Använd aldrig maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av droger eller alkohol.
4. Rensa det område som ska klippas från främmande föremål som kan fastna och kastas iväg av knivarna på aggregatet.
Plocka upp alla pinnar, stenar, trådar och annat skräp.
5. Håll alla, särskilt barn och husdjur, på ett säkert avstånd från det område som klippas. Klipp inte med åskådare på området.
6. Använd inte maskinen barfota eller med sandaler, tennisskor, eller liknande skor utan skydd. Använd godkända skyddsskor.
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7. Bär inte löst sittande kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd inte denna maskin iklädd shorts; bär alltid lämpliga
skyddskläder, Inklusive långbyxor. Att använda skyddsglasögon, skyddsskor och hjälm är att rekommendera och krävs av vissa
lokala förordningar och försäkringsregler.
8. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka skador eller förlust av hörsel. Hörselskydd rekommenderas; särskilt för
kontinuerlig drift av uppsamlande modeller på grund av fläktens ljudnivå. Använd lämpliga hörselskydd, exempelvis hörselkåpor eller
öronproppar.
9. Håll alla skydd och säkerhetsanordningar på plats. Om en skyddsskärm, säkerhetsanordning, eller dekal är skadad,
oanvändbar eller saknas, reparera eller ersätta den/det innan ni använder maskinen.
10. Var noga med att förreglingsbrytaren fungerar korrekt, så motorn inte kan startas förens fartspaken är i neutralläge och
PTO-kopplingen är urlagd . Dessutom bör motorn stanna om föraren hoppar av stolen med antingen fartspaken (FSC) eller
kraftöverföringskopplingen ilagd/inkopplad.
11. Hantera bensin eller diesel med försiktighet. Bensin och även diesel är mycket brandfarligt och dess ångor är explosiva:
a. Använd en godkänd bränsletank.
b. Fyll aldrig på bränsle i en motor som är igång eller är varm (tillåt motorn svalna några minuter först).
c. Håll tändstickor, cigaretter, cigarrer, pipor, öppen eld eller gnistor från bränsletanken.
d. Fyll alltid bränsletanken utomhus med försiktighet. Fyll till omkring 2,5 cm från toppen av tanken. Använd en tratt eller pip för att
förhindra spill.
e. Sätt tillbaka och fäst maskinens tanklock och locket på behållaren ordentligt, torka sedan upp allt utspillt bränsle innan du startar
motorn.
12. Försök aldrig göra några justeringar medan motorn är igång, förutom när du blir instruerad att göra det.
13. Om maskinen transporteras med hjälp av en släpvagn, lägg i parkeringsbromsen och spänn fast maskinen med spännband.
Spännbanden bör vara godkännda för maskinens vikt. Fäst spännbanden i chassit för att undvika skador på maskin, egendom eller
personskada.
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1B. ANVÄNDNING
1. Använd maskinen endast i dagsljus eller med god belysning som ger sikt över området som skall klippas.
2. Använd inte maskinen i ogynnsamma väderförhållanden såsom svår regn, snö, vind, eller i närheten av blixten.
3. Sitt på förarstolen när du startar motorn och manövrerar maskinen. Håll fötterna på klippaggregatets fotstöd vid alla tillfällen
när maskinen är i rörelse och / eller knivarna är i drift. Använd aldrig maskinen utan klippaggregat eller monterat tillbehör.
4. Tändningslåset används för att starta och stoppa motorn ("löd" innan uppstart av dieseldrivna maskiner). Håll inte nyckeln i
START läge längre än 10 sekunder. Om motorn inte startar, vrid tillbaka nyckeln till "off" läge i minst 60 sekunder innan du gör ett
återstartförsök. Långvariga startförsök kan skada startmotorn och förkortar batteriets livslängd. Släpp nyckeln när motorn
startar, så återvänder nyckeln till kör läge. För att stoppa motorn, vrid nyckeln moturs till "off" läge.

NOTERA: När du startar en dieseldriven maskin, vrid till och håll tändningsnyckeln i förvärmnings
("löd") läge. Den tid som krävs är ungefär 10 till 30 sekunder, beroende på motortemperatur.

5. För en ny förare, lära er att styra (manövrera) maskinen med låg hastighet innan ni påbörjar att klippa med
maskinen. Var medveten om att, med en frontmonterad konstruktion av åkgräsklipparen så går bakpartiet ut när ni svänger.

FARA: Klipp inte runt överhängande trädgrenar eller buskar som är på samma höjd som förarens
överkropp eller huvud, p.g.a. oavsiktlig kontakt kan orsaka skada.

6. Kom ihåg, nödstopp av maskinen kan man alltid utföra genom att dra fartspaken till neutralläge.
7. Om hydrostatremmen går av under körning, och om maskinen befinner sig i en sluttning, kan maskinen tendera att rulla i
färdriktningen. För att bibehålla kontroll, släpp omedelbart styrspakarna och dra fartspaken (FSC) till neutralläge. När
maskinen stannat eller rör sig långsamt, lägg i parkeringsbromsen.

NOTERA: Instruktionen för nödstopp är exakt samma procedur som används normalt för att stanna och
parkera maskinen.

8. Koppla ur kraftöverföringen och dra fartspaken (FSC) till neutralläge innan ni startar motorn (en tänd förreglingsbrytare
förhindrar normalt start av maskinen om dessa kontroller är i drift position).
9. Använd inte maskinen om maskinens säkerhetsbrytare inte fungerar. Kontrollera funktionen genom att föraren lyfter
från stolen med motorn igång och förflyttar två kontroller, en i taget:
a. Flytta fartspaken (FSC) från neutralläge till driftläge, och
b. koppla i kraftöverföringen (PTO).
Genom att förflytta någon av kontrollerna skall motorn stängas av.
10. Kör inte motorn i ett begränsat område utan tillräcklig ventilation. Avgaserna är farliga och kan vara dödliga.
11. Kör inte passagerare - Maximalt antal sittplatser är en (1) person.
12. Se upp för hål, stenar och rötter på marken och andra dolda faror. Vid klippning av högt gräs, klipp högre än normalt for att
exponera eventuella och dolda hinder. Sedan, rensa området och sänk till önskad klipphöjd.
13. Undvik plötsliga start eller stopp. Innan du backar, försäkra er om att ingen står bakom maskinen. Var observant för trafik
när du passerar eller arbetar i närheten av vägar.
14. När ni kör framåt, byt inte till backläge genom att snabbt dra styrspakarna mot er, speciellt när ni kör i nedförsbacke, eftersom
det kan göra att maskinens bakhjul lyfter från marken och avger av sparkrörelse som riskerar att få er avslängda av maskinen. Om
detta inträffar, förflytta omedelbart fartspaken (FSC) till neutralläge.
15. Koppla ur klippaggregatets drift när ni transporterar maskinen över vägar, trottoarer, etc. Lyft aldrig klippaggregatet medans
det är i drift och knivarna roterar.
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FARA: Varken kör, klipp, eller dumpa gräs inom 1,5 meter från ett stup eller stödmur med nivåskillnad.

16. Den maximalt rekommenderade sluttning att framföra maskin i är 15 grader. När du använder maskinen på en sluttning,
sänk hastigheten och vidta åtgärder för att kunna starta, stoppa och manövrera. För att förhindra att välta eller förlora kontrollen
över maskinen, undvik skarpa svängar eller plötsliga riktningsförändringar. Använd inte maskinen i en sluttning som är
större än 15 grader.
17. Justera aldrig klipphöjden med motorn igång. Innan du justerar klipphöjd eller utför kontroll/service, koppla ur
kraftöverföringen (PTO), stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln. Vänta tills alla komponenter i maskinen stannat innan ni går av
stolen.

NOTERA: Knivarnas / ﬂäktens säkerhetsbrytare ska göra att drivlinan slutar rotatera inom fem (5)
sekunder från att urkoppling av PTOn (kraftöverföringen) görs. Om bromsen (säkerhetsbrytaren) inte
fungerar korrekt, få den reparerad av en auktoriserad återförsäljare omedelbart.

18. För sidoutkastande klippdäck, använd inte maskinen om säkerhetsskärmen är borttagen. Ställ in säkerhetsskärmen i
lägsta möjliga läge.
19. När du använder tilt-up däck, observera följande:
a. Kör aldrig maskinen med klippdäcket i tilt-up läge.
b. Öppna aldrig chassit med klippdäcket i tilt-up läge.
20. För GHS (uppsamlande) modeller, använd inte maskinen med gräsuppsamlaren i tömningsläge eller med bakluckan
öppen. Farliga objekt kan kastas ut ur utkastarröret eller från bakluckan av gräsuppsamlaren som kan orsaka personskador eller
skador på egendom.
21. För GHS (uppsamlande) modeller, vidta försiktighet när ni stänger bakluckan på behållaren. Håll fingrar och händer borta
från gångjärn och klämpunkter när dörren stängs. Håll också fingrar och händer borta från dörrkarmen. Dörren hålls
stängd genom fjädrar och kan därför slås igen med oerhört stor kraft.
22. Vid ett igensatt klippaggregat eller GHS (uppsamlings) system:
a. Koppla ur kraftöverföringen (PTO) och stäng av motorn innan du lämnar stolen.
b. Se till att rörelse i drivaxel och fläktens remskiva har upphört innan du försöker att rensa systemet.
c. Koppla ur den elektriska kontakten på avstängningsventilen (dieselmotorer) eller tändkablarna (bensinmotorer).
d. Placera aldrig händerna under klippdäck eller i GHS (uppsamlings) fläkten - använd en pinne eller liknande verktyg för att ta bort
tilltäppt material.
23. Om knivarna slår i ett fast föremål eller om maskinen börjar vibrera onormalt, lägg omedelbart ur knivkopplingen (PTO),
stäng sedan av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. För att förhindra oavsiktlig start, koppla bort
tändkablarna. Kontrollera noggrant gräsklipparen och reparera eventuella skador innan du startar motorn och börjar
köra maskinen igen. Se till att knivarna är i bra skick och att knivmuttrarna har dragits åt till 8,2 kg (81 N · m) för
växeldrivna aggregat och knivbultar dragna till 9,0 kg (90 N · m) för remdrivna aggregat .
24. Rör inte motor eller ljuddämpare när motorn är igång eller omedelbart efter avstängning av motorn. Dessa områden kan
vara varma nog för att orsaka allvarliga brännskador.
25. Använd inte eter eller någon startvätska för att underlätta start av motorn i kallt väder.
26. När du lämnar maskinen obevakad, koppla ur kraftöverföringen (PTO), stanna motorn och ta ur nyckeln.
27. För vätskekylda motorer, ta aldrig bort trycklocket för kylaren när motorn är varm.

FÖRSIKTIGHET: För uppsamlande (GHS) modeller, använd benmusklerna och stadigt fotfäste när du
lyfter behållaren för tömning; undvika att böja i midjan och använda ryggmusklerna, detta för att
förhindra ryggskador.
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1C. UNDERHÅLL
1. För att förhindra oavsiktlig start av motorn när man utför service eller justering av maskinen, ta ur nyckeln ur tändningslåset och
koppla bort tändkablarna.
2. För att minska brandrisken, håll motorn ren från gräs, löv, överflödigt fett och smuts.
3. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa att maskinen är i ett säkert och funktionsdugligt
skick. Kontrollera knivmuttrarna ofta, se till att de är åtdragna med rätt moment.
4. Utför endast underhållsinstruktioner som beskrivs i denna manual. Otillåtet underhållsarbete eller modifieringar av
maskinen kan leda till osäkra förarförhållanden.
5. Om motorn måste vara igång för att utföra en justering av maskinen, håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Bär
inte smycken eller löst sittande kläder.
6. Använd alltid rätt motorservicemanual när du arbetar med motorn. Otillåtet underhållsarbete eller ändringar av motorn
kan leda till osäkra förarförhållanden.
7. Genom att ändra utrustningen eller motorn på något sätt som negativt påverkar dess funktion, prestanda, hållbarhet, eller
användning gör att garantin upphör och kan skapa farliga förhållanden.
8. Försök aldrig att koppla bort någon säkerhetsanordning eller motverka syftet med dessa säkerhetsanordningar.
9. Ändra inte motorns grundinställning och eller motorvarvet. Motorn är fabriksinställd för säker arbetshastighet.
10. Använd original reservdelar. Ersättnings delar kan leda till fel på produkten och eventuella skador på föraren och / eller andra,
och kan orsaka skada på egendom och / eller maskin.
11. Var försiktig när du laddar batteriet eller utför underhåll på batteri och elsystem:
a. Kontrollera att batteriladdaren är frånkopplad innan du ansluter eller kopplar bort kablarna till batteriet.
b. Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme, så gaser som produceras under laddning kan försvinna. Se till att locken för
ventilering av batteriet är öppna.
c. Håll alltid gnistor, lågor och rök borta från batteriet. För att undvika gnistor, var försiktig när du tar bort batterikablarna.
d. Lossa båda batterikablarna innan ni kopplar bort kontaktledningar eller göra reparationer på elsystemet.

VIKTIGT: Ha alla aktuella handböcker direkt tillgängliga för alla som kan tänkas använda eller serva
maskinen.

12. För dieselmotorer, bränsleinsprutningssystemet arbetar under högt tryck och kan tränga igenom huden och leda till allvarliga
skador. Okunniga personer bör inte ta bort eller försöka justera en pump, munstycke, eller någon del av
bränsleinsprutningssystemet.
13. För bränsleinsprutande (EFI) motorer, försöka inte själva att serva motorns bränsleinsprutningssystem som innehåller
högtrycksbränsle och kan orsaka personskador vid felaktig hantering. För service av bränslesystemet inklusive bränslepumpens
modul, bränsleledningar och bränslespridarna kontakta en auktoriserad Walker återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.
14. Däcktryck bör regelbundet kontrolleras av luftfyllda däck. Pumpa däcken till tryck som anges nedan:
Klippdäckets pivothjul = 20 psi (137 kPa)
Drivdäck = 15 psi (103 kPa)
Bakdäck = 20 psi (137 kPa)
15. Innan förvaring, rekommenderas att man rengör och smörjer maskinen.
a. Använd en slang eller högtryckstvätt för att avlägsna smuts, gräs, löv, etc.
b. Applicera fett / olja vid alla smörjpunkter.

VIKTIG: Använd inte vatten för att rengöra kylsystemet på en luftkyld motor. Det kan leda till att lera
bildas under motorkåpan mellan topplocket och kylﬂänsarna, vilket orsakar överhettning av motorn.

Safety Manual -- Page 6 of 26

2. Skötselanvisningar

FÖRSIKTIGHET: Underhållsrutiner som kräver särskild utbildning eller verktyg bör utföras av en utbildad
tekniker. Felaktigt underhåll kan leda till skador på maskin, egendom eller personskada.

2A. Batteriservice

DANGER: (FARA) Batteriets elektrolyter är en giftig och frätande svavelsyra lösning.
Undvik spill och kontakt med hud, ögon och kläder - orsakar svåra brännskador.
För att förebygga olyckor, använd skyddsglasögon och gummihandskar när du arbetar med elektrolyt.
Neutralisera syraspill med natriumbikarbonat och vattenlösning.

Batteriladdning
Om batteripolerna är korroderade, ta bort batteriet från gräsklipparen. Med hjälp av en stålborste, ta bort korrosion med en
lösning av en del bakpulver och fyra delar vatten. Skölj med rent vatten. Belägg polerna med vaselin eller pol-beskyddar spray
för att fördröja ytterligare korrosion.

DANGER:(FARA)Batteriet producerar explosiva gaser
Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme, så att gaser som produceras kan skingras.
Håll källor gnistor och lågor borta från batteriet vid alla tidpunkter.
Se till att batterilockets ventiler är öppna efter att batteriet är fyllts med syra (kontrollera grenrörets ventil på varje
lock).
Kontrollera att batteriladdaren är frånkopplad innan du ansluter eller kopplar bort kablarna till batteriet.

1. Ladda batteriet på 15 amp. under 10 minuter. Överstig inte 20 amp., högsta rekommenderade laddningshastighet. Ladda tills
specifik dragningskraft är minst 1.250. Total laddningstid bör inte överstiga en (1) timme.
2. Efter laddning av batteriet, justera vätskenivån till botten av ventilationsbrunnar [1/4 to 1/2 in.(6 - 13 mm) ovanför plattorna].

VIKTIG: Överfyll inte batteriet. Elektrolyt kommer svämma över genom de ventilerade locken på delar av
maskinen och resultera i allvarlig korrosion.

3. Installera batteriet om det varit borttaget och se till batteriet blir ordentligt fast monterat i ramen.

VIKTIG: Ett löst batteri kan orsaka skador och resultera i syra läckage och allvarliga skador på
maskinen.
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2B. Service av knivblad
Kontrollera så att knivarna är raka, skarpa, har rätt kastvinkel och är balanserade efter var 10:e driftstimme (eller oftare
vid klippning på utsatta ytor innehållande ex. sand, grus etc.). Byt knivar om de är slitna, böjda, spruckna eller skadade på
annat sätt. Kontakta din auktoriserade Walker återförsäljare för att erhålla rätt knivar till klippaggregatet.

FÖRSIKTIGHET: Knivarna är mycket vassa. Var försiktig när du tar bort eller byter knivar för att undvika
personskador.

Montera knivbladen med vingspetsar pekande uppåt in i kåpan.
För växeldrivna aggregat installera kniv, bricka, låsbricka och mutter. Dra åt knivmuttern med momentnyckel, 8,2 kg (81 N · m).
För remdrivna aggregat installera distansen (i förekommande fall), kniv, bricka och bult. Dra åt bulten med momentnyckel 9,0 kg
(90 N · m).

NOTERA: När du monterar tillbaka knivarna på GHS (uppsamlande) modeller får absolut inte höger och
vänster kniv förväxlas. Kontrollera så ni fått rätt knivrotation innan ni monterar fast knivarna på
aggregatet.
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2C. Underhållsschema
Följande underhållsschema listar de rekommenderade serviceintervallerna för din Walker maskin.

Rekommenderade serviceintervaller
Dagligen
Kontrollera motoroljenivå
Kontrollera / Rengör motorns kylsystem*
Kolla säkerhet på komponenter för luftrening
Kontrollera luftfiltrets vakumventil
Rensa gräsansamlingar under klippdäcket
Slipa eller byt ut knivarna
Rengör gräs- eller lövgaller i uppsamlingsbehållaren *,oftare vid extremt dammiga, blöta eller smutsiga förhållanden.
Rengör uppsamlingsfläkten, *
Kontrollera instrumentpanelens funktioner och varningssignaler

25 timmar
Smörj smörjnipplar och oljepositioner, *
Kolla PTO växellådans oljenivå, **
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera batteriets elektrolytnivå
Kontrollera hydrostaternas oljenivå, ◊
Kontrollera drivremmar (drivrem mellan motor-vagga, PTO-rem, fläktrem, drivrem till hydrostater)
Kontrollera packboxarna till vinkelväxlar
Kontrollera samtliga säkerhetsbrytare

50 timmar
Byt motorolja (endast modeller B, H och S)Δ

100 timmar
Byt motoroljefilter (Endast modell B, H och S)
Kontrollera förrenare (Endast modell C, D och T)*
Kontrollera / Justera knivkopplingen
Kontrollera luftfilter ***
Rengör växelhus / hydrostatfläktar
Kontrollera klippaggregatet/knivsystemets funktion
Kontrollera oljenivån i växeln.
Rengör motorns kylflänsar
Byt motorolja (Endast modell C, D och T)Δ
Kontrollera hjulbultarnas åtdragning (10 - 11,5 kg)
Byt tändstift (Endast modell B, H, S)

200 timmar
Byt motoroljefilter (Endast modell C, D och T)Δ
Byt tändstift och bränslefilter (Endast modell C och T)

400 timmar
Byt växellådsolja och filter (Endast B, H och S)◊◊
Byt luftfiltret (Endast modell B och H)***

Årligen
Byt inre- och yttre luftfilter, dammutkastar ventil (Endast modell C, D, T och S)***
Byt bränslefilter
Serva batteriet
Kontrollera / Justera fartspakens (FSC) friktionslåsning
Serva solenoid för starttillslag (Endast modell C, D och T)ΔΔΔ
Kontrollera PTO drivaxel för skador / glapp
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Kontrollera regelbundet bränsleslangar och klämmor
Ta bort motorkåpor och rengör topplock och kylflänsar (Endast modeller C, D och T)

Vartannat år (2 år)
Byt olja på slutväxel ΔΔ
Byt transmissionsolja till hydrostaterna (Endast modell C, D och T) ΔΔ
Byt bränsleledningar och klämmor
Byt tändkablar
* Oftare i extremt dammiga eller smutsiga förhållanden
** Byt PTO växellådans olja efter de första 100 driftstimmarna (inkörningsperiod)
*** Byt ﬁlter varje år och dammutkastar ventil varje år eller när de är slitna eller skadade
Δ Byt motorolja och filter efter de första 5 timmarnas drift av en ny motor (inkörningsperiod)
ΔΔ Byt vartannat år (2 års intervall) eller efter 1000 timmar
ΔΔΔ Be din Walker återförsäljare utföra detta
◊ Hydrostaterna är förseglade - ÖPPNA INTE OLJEBEHÅLLAREN
◊◊ Byt växellådsolja efter den initiala inkörningsperioden på 75-100 timmars drift
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2D. Smörjning
Modeller C, D, T tabeller och diagram (T25i med DC42 tabell och diagram visas)
Modell B Tabell och diagram (B18 med DM42 tabell och diagram visas)
Model S Tabell och diagram (S14 med DC36R tabell och diagram visas)
Modell H Tabell och diagram (H27i med DR52 tabell och diagram visas)
Modeller C, D, T Tabell och diagram
Identifierings Nr.

Plats

Smörjningstyp

Nr. Platser

1

Gaffel klippaggregatets pivothjul

Fett

2

2

Lager för klippaggregatets pivothjul

Fett

2

4

Leder - Tilt-Up aggregat

Fett

4

5

Fästarm klippaggregat

Fett

2

7

Drivaxel komplett

Smörj**

1 (2 Δ)

11

Mitt-växel, Klippaggregat

Oljefyllda *

1

12

Vinkelväxel, klippaggregat (höger/vänster)

Oljefyllda *

2

13

Styrspakar

Fett

4

14

Chassits gångjärn

Olja

2

15

Drivaxel mellan klippaggregat och maskin (Smörj splinesöverföring)

Fett

1

16

Fartspakens (FSC) friktionslåsning (smörjes)

Fett

1

17

Fartspakens (FSC) manöverstång

Olja

2

18

Fartspakens (FSC) smörjnippel

Fett

1

19

Fartspakens (FSC) inre infästning

Fett

1

20

Fästarm klippaggregat

Fett

2

21

Vinkelväxel

Olja

2

22

Drivaxelns sammankoppling

Smörj**

1

23

Parkeringsbroms

Fett

1

24

Drivaxelns inre koppling (smörj)

Fett

1

25

Remspännare i motorvagga

Fett

2

26

PTO (kraftöverförings) spak

Fett

1

27

PTO-justeringsstag

Fett

2

28

Remspännare, PTO-tillslag

Fett

1

29

PTO-bromsbandsinfästning

Olja

3

30

Gasvirens kabeländar

Olja

2

31

Bromsspak Pivot

Fett

1
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Identifierings Nr.

Plats

Smörjningstyp

Nr. Platser

32

Behållarens bakre infästning

Olja

2

33

Bakhjulslager

Fett

2

34

Motorolja påfyllnad

Olja

1

35

Remspänningsarm gräsfläkt (Endast uppsamlande - GHS maskiner)

Fett

1

36

Remspänningsarm drivrem

Fett

1

37

PTO-vinkelväxel, oljesticka

Olja

1

38

Hydrostater

Olja

2

39

Gasreglage

Olja

1

* Växellådor är permanentsmorda och tätade, därför krävs EJ regelbunden smörjning. Oljenivån bör endast kontrolleras när ett oljeläckage upptäckts.
** Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.
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Modeller C, D, T Chassi och aggregatets smörjpunkter (T25i med DC42 visas)
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Modell B Tabell och diagram
Identifierings Nr.

Plats

Smörjningstyp

Nr. Platser

1

Gaffel klippaggregatets pivothjul

Fett

2

2

Lager för klippaggregatets pivothjul

Fett

2

4

Leder - Tilt-Up aggregat

Fett

4

5

Fästarm klippaggregat

Fett

2

6

Drivaxel komplett

Smörj**

1

7

Mitt-växel, Klippaggregat

Oljefyllda *

1

8

Vinkelväxel, klippaggregat (höger/vänster)

Oljefyllda *

2

9

Styrspakar

Fett

2

10

Smörj drivaxelns sammankoppling ("hane" & "hona")

Fett

1

11

Drivaxelns sammankoppling

Smörj**

1

12

Fästarm klippaggregat

Fett

2

13

Fartspakens (FSC) smörjnippel

Fett

1

14

Infästning chassi

Olja

1

15

Fjäder till PTO-justering

Fett

1

16

Hydrostat - remsträckararm

Fett

1

17

PTO (kraftöverförings) spak

Fett

1

18

Hydrostat - oljebehållare

Olja 10W-40

1

19

Bakhjulsgaffel

Fett

2

20

Bakhjulsaxel

Fett

1

21

Bakhjulslager

Fett

2

22

Gasvirens kabeländar

Olja

2

23

Kabeländar - Chokereglage

Olja

2

24

Motorolja påfyllnad

Olja

1

25

Infästning bromsband

Olja

2

26

Remspännare-PTO

Fett

1

27

Gaffel - Parkeringsbroms

Olja

2

28

Parkeringsbroms

Fett

1

29

Chokereglage

Olja

1

30

Gasreglage

Olja

1

* Växellådor är permanentsmorda och tätade, därför krävs EJ regelbunden smörjning. Oljenivån bör endast kontrolleras när ett oljeläckage upptäckts.
** Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.
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Modell B Chassi och aggregatets smörjpunkter (B18 med DM42 visas)
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Model S Tabell och diagram
Identifierings Nr.

Plats

Smörjningstyp

Nr. Platser

1

Gaffel klippaggregatets pivothjul

Fett

2

2

Lager för klippaggregatets pivothjul

Fett

2

4

Leder - Tilt-Up aggregat

Fett

4

5

Fästarm klippaggregat

Fett

2

6

Drivaxel komplett

Smörj**

1

7

Mitt-växel, Klippaggregat

Oljefyllda *

1

8

Vinkelväxel, klippaggregat (höger/vänster)

Oljefyllda *

2

9

Fartspakens (FSC) smörjnippel

Fett

1

10

Styrspakar

Fett

2

11

Smörj drivaxelns sammankoppling ("hane" & "hona")

Fett

1

12

Hydrostat - oljebehållare

Olja 10W-40

1

13

Drivaxelns sammankoppling

Smörj**

1

14

Fästarm klippaggregat

Fett

2

15

Hydrostat - remsträckararm

Fett

1

16

PTO (kraftöverförings) spak

Fett

1

17

Infästning chassi

Olja

1

18

Fjäder till PTO-justering

Fett

1

19

Remspännare-PTO

Fett

1

20

Infästning bromsband

Olja

2

21

Motorolja påfyllnad

Olja

1

22

Kabeländar - Chokereglage

Olja

2

23

Gasvirens kabeländar

Olja

2

24

Parkeringsbroms

Fett

1

25

Chokereglage

Olja

1

26

Gasreglage

Olja

1

27

Behållarens bakre infästning

Fett

2

28

Motor - Remsträckararm

Fett

2

* Växellådor är permanentsmorda och tätade, därför krävs EJ regelbunden smörjning. Oljenivån bör endast kontrolleras när ett oljeläckage upptäckts.
** Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.
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Modell S Chassi och aggregatets smörjpunkter (S14 med DC36 Visas)
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H27i Tabell och diagram
Identifierings Nr.

Plats

Smörjningstyp

Nr. Platser

1

Gaffel klippaggregatets pivothjul

Fett

2

2

Lager för klippaggregatets pivothjul

Fett

2

3

Knivspindel

Fett

3

4

Leder - Tilt-Up aggregat

Fett

2

5

Fästarm klippaggregat

Fett

2

6

Drivaxel komplett

Smörj*

1

7

Främre leder klippaggregat

Fett

2

8

Bakre leder klippaggregat

Fett

2

9

Styrspakar

Fett

2

10

Smörj drivaxelns sammankoppling ("hane" & "hona")

Fett

1

11

Fästarm klippaggregat

Fett

2

12

Drivaxelns sammankoppling

Smörj*

1

13

Fartspakens (FSC) smörjnippel

Fett

1

14

Hydrostat - Remsträckararm

Fett

1

15

PTO-justeringsstag

Fett

1

16

Infästning chassi

Olja

1

17

PTO (kraftöverförings) spak

Fett

1

18

Kopplingsarm

Fett

1

19

Hydrostat - oljebehållare

Olja

2

20

Gasvirens kabeländar

Olja

2

21

Motor - oljesticka

Olja

2

22

Bakhjulsgaffel

Fett

2

23

Bakhjulsaxel

Fett

1

24

Bakhjulslager

Fett

2

25

Motor / oljepåfyllning

Olja

1

26

Remspännare-PTO

Fett

1

27

Parkeringsbroms

Fett

1

28

Gasreglage

Olja

1

* Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.
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Modell H Chassi och aggregatets smörjpunkter (H27i med DR52 visas)
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3. Säkerhetsdekaler
FARA
Varning - den roterande ﬂäkten är en direkt fara för ﬁngrar
och händer och kan orsaka allvarliga skador.Sträckt aldrig ner
något i ﬂäktens utkastarrör.
Varning - För utkastande föremål. Koppla aldrig in
kraftöverföringen med gräsuppsamlare uppfälld eller med
backluckan öppen.

8600-4

VARNING
Kolmonoxid (CO) - Fara att förgiftas.
CO (Kolmonoxid) som avges av en motor som är igång kan
vara dödligt. Kör inte inomhus eller i andra slutna områden

8600-12

VARNING
Varmt ytskikt - Rör inte.

8600-5
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VARNING
Fara för att fastna och för knivar som kan orsaka stympning.
Håll er borta från roterande axlar, remmar och andra
komponenter.

8600-2
VARNING
Lägg inte i PTO koppling med kraftuttaget frånkopplat.

FÖRSIKTIGHET
Klämpunkt - Håll alla kroppsdelar borta när du stänger luckan
till gräsuppsamlaren.
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FARA
Varning - läs bruksanvisningen noga innan du använder
maskinen.
Varning - Bär skyddsglasögon och hörselskydd när du
använder maskinen.

FARA
Varning - Fara att välta.
Kör inte i sluttningar större än 15 grader.
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FARA
Varning - för utkastande föremål.
Håll åskådare borta från maskinen under drift.

FARA
Varning - Fara att fastna.
Ha alla skydd på plats medans motorn är igång.

VIKTIG
Fäll ner chassit innan ni fäller ner uppsamlingsbehållaren.
8600-16

FARA
Varning - Fara att fastna.
Ta bort tändningsnyckeln innan ni lyfter upp chassit.
Tilt-up krok
Lyft spaken för att frigöra.
Lyft på baksidan av chassit för att öppna.

8600-23

VARNING
Använd inte maskinen utan aggregat eller tillbehör.
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VARNING
Använd inte maskinen med aggregatet i upp-tiltat läge.

8600-14

VARNING
Lås handtag till tilt-up på aggregatet innan ni använder
maskinen.

VARNING
Stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln innan ni justerar
klipphöjden.

60 lb·ft (81 N·m)

VIKTIG
Dra åt knivmuttrarna på aggregat med vinkelväxlar 8,2kg (81
N · m).

8600-9

FARA
Varning - för utkastande föremål.
Håll åskådare borta från maskinen under drift.
Rensa gräsmattan från skräp innan körning/användning.
Håll alla utkastarskydd/utkastarskärmar på plats och i det
lägsta läget.
Varning - Roterande knivar är skärande och är en direkt
fara för händer och fötter.
Håll alla kroppsdelar borta från roterande knivar.
Gå inte på klippaggregatets yttre kant.
8600-28
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