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For Deres egen 
sikkerheds skyld

Overhold sikkerheds- og 
betjeningsforskrifterne
Gennemlæs nærværende vejledning 
omhyggeligt, før maskinen tages 
i brug for første gang. 
Overhold sikkerhedsforskrifterne 
under driften.
Vær sikker på,
– at De selv er fortrolig med alle 

forskrifter
– at alle brugere af vertikalskæreren 

er informeret om forskrifterne 
og har forstået disse.

Overhold også de sikkerheds- og 
betjeningsforskrifter, som findes 
i vejledningen for den plænetraktor, 
som græsfanget monteres på.

Sikkerhedshenvisninger
Hver gang før arbejder 
på maskinen påbegyndes
For at undgå tilskadekomst skal 
følgende punkter iagttages: 
Før ethvert arbejde på græsfanget 
påbegyndes,
– sluk for motoren
– træk tændingsnøglen ud
– Lås håndbremsen
– vent indtil alle bevægelige dele 

står helt stille; motoren skal være 
afkølet

– Træk tændrørsstikket ud på 
motoren, således at en utilsigtet 
start af motoren ikke er mulig

Ved brug
Kvæstelsesfare – hold personer – 
især børn – og husdyr borte fra 
det område, hvor maskine med 
græsfang benyttes.

Sikkerhedsanordning
Udkastningsklappen A (se Fig.) 
er en sikkerhedsanordning, som 
beskytter Dem imod kvæstelser. 
Traktoren må kun benyttes med 
påmonteret udkastningsklap.

Henvisning
Ved lukning af græsfanget trykkes 
udkastningsklappen indad, således 
at græsset kan transporteres ind 
i græsfanget.

Benyt maskinen rigtigt

Denne maskine er beregnet 
til anvendelse
– som græsfang til plæneklipper-

traktorer 
– iht. de i nærværende drifts-

vejledning angivne beskrivelser 
og sikkerhedsforskrifter.

Enhver anden form for anvendelse 
af maskinen gælder som ikke-
bestemmelsesmæssig. Skader, 
som måtte opstå som følge af 
en ikke-bestemmelsesmæssig 
anvendelse, dækkes ikke af 
fabrikanten; risikoen bæres alene 
af brugeren.
Fabrikanten fraskriver sig ansvaret 
for skader, som måtte opstå som 
følge af egenmægtige ændringer 
på vertikalskæreren.

Udpakning/Montering

Montér maskinen som vist på 
illustrationerne forrest i denne 
vejledning.

Betjening

Påsætning af græsfang
Type 1 og 2:

Græsfanget hænges ind 
i holderen på traktoren og trykkes 
nedad, indtil det falder i indgreb.

Type 1:

Type 2:

Tag græsfanget af
Type 1 og 2:

Tag fat i begge greb på 
græsfanget og løft det af 
i opadgående retning.

Tøm græsfang
Hvis græsset bliver liggende 
på jorden: Sluk slåværket, aktiver 
håndbremsen og tøm græsfanget.
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Type 1:
Træk armen opad indtil anslag 
ud af græsfanget.
Drej håndtaget fremad, hvorefter 
græsfanget åbnes.

Type 2:
Der tages fat i de to greb på 
græsfanget, som derefter svinges 
fremad eller løftes af i opadgående 
retning.

Lukning af græsfang
Type 1 og 2:

Sænk græsfanget indtil det går 
i hak eller sæt det på plads igen.

Arbejde uden græsfang
Når græsfanganordningen tages af, 
klapper udkastningsklappen om. 
Ved arbejde uden græsfang kastes 
græsset direkte i nedadgående 
retning.

Kørsel med anhænger

pä™î‹êâÉí=ëâ~ä=ëäìââÉë=áåÇÉå=
â›êëÉä

Tag græsfanget af.
Fastgør anhængeranordningen A 
og lås den.

Rengøring
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Det er nemmest at rengøre plæne-
klipperen umiddelbart efter 
græsslåningen.

Tag græsfanget af og tøm det.
Græsposen og udkastnings-
klappen kan rengøres med en 
kraftig vandstråle fra haveslangen.
Udkastningsklappen kan desuden 
rengøres med en stålbørste.
Lad græsfanget tørre grundigt, 
inden det benyttes igen.

Garanti

I hvert land gælder de garanti-
betingelser, som vort salgsselskab 
resp. importør i det pågældende 
land har udgivet. Fejl på græsfanget 
repareres gratis i garantiperioden, 
hvis de skyldes en materiale- eller 
produktionsfejl. Hvis De vil gøre 
Deres garanti gældende, bedes De 
henvende Dem til Deres forhandler 
eller nærmeste filial.

Hjælp ved driftsforstyrrelser

!

Forstyrrelse Mulig årsag Afhjælpning

Græsset ledes ikke mere ind 
i græsfangsækken.

Udkastningsklap tilstoppet Græsfang løftes af, udkastningsklap 
rengøres (se punktet „Rengøring“).

For stor kørehastighed. Reducer hastigheden.

For lav klippehøjde. Indstil klippehøjden højere.

Der ledes ikke tilstrækkeligt græs 
ind i græsfangsækken.

Græsposens materiale er tilstoppet/ 
tilklæbet, udluftning forhindres.

Græsfang løftes af, græspose rengøres 
(se punkt „Rengøring“).




