Instruktion för cylindergräsklippare

Obs, klipparen är tung och du måste köra ut den med hjälp av motorn!
Vänster fotpedal är broms, höger fotpedal används vid drift som
körriktningspedal. Trampar man ned den övre klacken på höger pedal rör sig
klipparen framåt (steglös hydraulisk kraftöverföring).
Trampar man ned den nedre klacken rör sig aggregatet bakåt.
Rör man inte höger pedal står klipparen stilla.
Tänk på att den äldre klipparen med roterande knivar är bättre att utnyttja vid
ojämnheter och i synnerhet ute på parkering där det finns grus!
Till denna beskrivning hör två figurblad.
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8. Felanmälan

1. Förberedelser för start
Kontrollera att det finns bensin i tanken.
Kontrollera oljenivån i motorn (oljestickan hittar du på klipparens front) och
hydraulolja (mätstickan sitter i röret framför rattstången).
Fyll på vid behov!
Motorolja typ – vilken standard motorolja som helst duger
Hydraulolja typ Citroen LHM olja, grön flaska eller dunk
Kontrollera att klipparmarna är upplyfta extra mycket med för ändamålet avsedda
spännanordningar.
Risk finns annars att du hakar i garageöppningen när du skall backa ut!
Kontrollera att främre cylindern är upplyft (hur det går till att manövrera denna ner
och upp beskrivs här nedan).
Tag på dig hörselskydden!
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2. Starta motorn
Trampa ned vänster pedal och vrid om startnyckeln.
Dra ut choken om motorn inte startar.
Håll motorvarvet lågt med gaspådraget i eller nära läge sköldpadda för att
klipparen inte skall skutta ut som en hare!
3. Backa ut, kör ut på klippytan
Trampa försiktigt ned den nedre klacken på höger pedal (körriktningspedalen)
och backa ut. Kör långsamt, det gäller att de uppfällda klipparmarna inte tar i
portöppningen.
Framlänges eller baklänges kör du ut på den gräsyta som du vill börja klippa på.
Spar depåområdet till sist när du fått vana vid klipparen – obs, den svänger
snabbt!
4. Fäll ned klipparmarna och främre klippcylindern
Vi rekommenderar att du stannar motorn innan klipparmarna fälls ned.
Höger klipparm dras in mot aggregatets mitt, håll kvar samtidigt som du trycker
undan spärren på motsatt sida under skyddsplåten.
Med spärren i friläge fälls klipparmen ned.
Obs - klipparmarna är tunga!
Kalla gärna på hjälp så att inte armarna brakar i backen bara för att du är ovan
eller inte är förberedd på tyngden av armarna.
Gör motsvarande manöver med den vänstra klipparmen.
Sänk ned främre klippcylindern genom att häva upp den liggande vinkelböjda
spaken.
När den främre klippcylindern nått marken avlastar du spaken och lirkar ned den
i liggande ställning på nytt.
Obs!
Håll reda på spännanordningen som du skall använda för att hålla armarna extra
upplyfta när du så småningom skall köra in i garaget!
5. Börja klippa
Starta motorn.
Fäll upp reglaget som sätter klippcylindrarna i rotation och kör iväg för klippning.
Ändra gaspådraget till läge hare och reglera farten med höger fot, ju mer du
trampar ned höger pedal desto fortare rör sig klipparen.
6. Efter klippning
För ned reglaget för klippcylindrarna så att cylindrarna upphör att rotera.
Stäng av motorn.
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Fäll upp klipparmarna.
Koppla ihop klipparmarna med spännanordningen för att hålla dem extra mycket
upplyfta och som minskar klippaggregatets bredd.
Lyft den liggande vinkelböjda stålspaken, kroka fast urtaget i spaken i
motsvarande tapp i anordningen för att lyfta upp den främre klippcylindern och
för spaken bakåt för att lyfta den främre klippcylindern från marken
Sopa bort gräs från klipparen.
7. Kör in i garaget
Starta motorn, kör in i garaget (utan att riva kåken).
Häng upp eller lägg undan hörselskydden där du tog dem.
8. Felanmälan
Ring i första hand Sture Nordanståhl 070-311 54 99 och meddela ev oegentlighter med aggregatet.
Tidiga besked kan ge lägre underhållskostnader och medföra mindre arbete än
om klipparen går helt sönder.

Västerås, maj 2007
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Spärr för klipparm

Varje klipparm har sin spärr i upplyft läge.
Spärren sätter avigt till långt ned och på motsatt sida i
förhållande till den arm som skall frigöras.
Dra åt dig klipparmen en smula och lyft upp spärrhaken
så frigörs klipparmen och kan fällas ned mot marken.
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