
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan produkten tas i bruk!

LAWN 120-150
GRÄSKLIPPARE ATV
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PRODUKTINFORMATION
Denna ruffklippare är framtagen för att dras bakom en ATV/4-Hjuling. Men går att bogseras 
av vilket fordon som helst med en 50 mm kula. Ruffklipparen drivs med egen motor på 16hk. 
Enkel och stabil konstruktion i kraftig plåt. Det perfekta redskapet för dig med stora gräsytor. 
Klipparen är utrustad med en elstartad bensinmotor och är designad för att klara många olika 
förhållanden. 

MASKINENS UPPGIFT
Redskapet är endast avsett för klippning och putsning av gräs och grönytor.
Maskinen får inte köras i stenig terräng.

TEKNISK DATA 35-RKATV117

Arbetsbredd              116 cm

Motor 16 Hp 3600 rpm

Batteri 12V

Klipphöjd  25-250 mm

Kulkoppling 50 mm

Dimension (Lx Bx H) cm 128x112x63

Hjul beteckning 4,80/4,00-8

Antal slagor, st. 3

Körhastighet, km/h 8-10

Motorolja, typ (L) SAE 15W-40, se tabell sid. 15
ca: 0,7 L

Rymd, bränsle tank 13 L (blyfri 95 oktan bensin)

Vikt 202  kg

Tändstift Champion RC12YC
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SÄKERHETSINFORMATION
Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhets 
informationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinforma-
tionen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. 
Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinfor-
mationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas 
eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från återförsäljare för Black Wolf. 

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med 
alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark de-
pression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djur-
skyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.

Varning! 
Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan 
tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra 
livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Black Wolf fråntar sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller 
ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av 
maski-nen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett 
säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå 
in på https://www.av.se/

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER
Vid nödsituation ring 112
Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och 
brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD
Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under 
arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som 
roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. 
avgassys-temet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas 
då motorn är igång. 
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OMGIVNING
Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning 
av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om 
barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera 
att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i 
lutningar och i närheten av diken. 

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig 
skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.

FÖRE ANVÄNDNING
Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att 
ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt 
förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid 
prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar 
och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller 
produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten 
innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för 
skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid 
behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en lågt tempo till dess 
att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. 

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om 
att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt ge-
nomgången.

VARNING! 
Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

Barn i området skall hållas under uppsikt!

Varning! 

MILJÖ

• Kassering av olja och andra avfall 
• Felaktig kassering av olja eller andra avfall kan skada miljön.
• När maskinen töms på olja skall den hällas in i en tät behållare 

anpassad för olja. Det är inte tillåtet att förvara olja i en behållare
som används för mat eller dryck, för att undvika att oljan förtärs
av misstag av andra och orsaka allvarliga skador. 

• Det är förbjudet att spilla oljan på marken eller tömmas i
avloppet eller någonstans som leder till en vattenkälla.

• Kasserad olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska, filter eller batteri 
får inte slängas eller tömmas hur som helst. Kontakta din
kommun för vidare information. 



6

ANVÄNDNING
Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha 
redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller 
produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruk-
tionsmanualen. 

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med red-
skap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om 
detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. 
Respektera redskapets riskzon.

För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok. 

FARA!

FÖRSIKTIGHET!

OBS!

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika 
faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktigt! 

Varning! 

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktions-
boken ej följs.  Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs.  
Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. 
Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maski-
nen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. 
Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på https://
www.av.se/

EFTER ANVÄNDNING
• Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det frånkopplas. Använd stöd-

ben om detta medföljer produkten/redskapet.
• Tvätta, skölj med vatten och torka om så behövs.
• Smörj om så behövs.
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UNDERHÅLL OCH SERVICE
• Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. 
• Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. 
• Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. 
• Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador/

haveri. 
• Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. 
Testa alltid maskinen innan arbete startas.

VIKTIGT! Kontrollera oljenivån (motorolja) och smörj smörjpunkter regelbundet! 

VIKTIGT! Undvik att smörja för mycket. Smuts samlas lätt på utsatt fett och medför ökad 
slitning. Efter smörjning, torka av överflödigt fett från kopplingar.

FARA! 
VARNING: Läckande olja eller bränsle under tryck kan penetrera huden och kan 
orsaka allvarliga skador. Använd inte dina händer när du söker efter läckage. 
Använd en bit papp eller kartong för att söka efter läckage.

Black Wolf arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig 
därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående 
meddelande.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING
• Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. 
• Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. 
• Tillse att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad. 
• Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
• Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning. 
• Vid lyft får ingen gå in under hängande last. 
• Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
• Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbringad. 
• Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
• Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte

används.
• Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. 
• Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. 
• Tänk på tipprisken!
ÅTERVINNING 
Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras 
till kommunens avsedda plats. Eventuella vätskor tappas upp och transporteras 
till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.
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RISKER OCH FAROR SOM ÄR FÖRKNIPPADE VID ANVÄNDNING AV GRÖNYTEMASKINER

Risk för krossning
Åskådare kan skadas när maskinen är nedsänkt i klippläge. Betesputs har krossningspunkter 
runt gångjärns områdena och mellan trepunktfästet och huvudkroppen. Respektera Riskzon 
15m! 

Roterande knivar
VARNING! Alla personer riskerar att skadas om de sticker in sina händer eller fötter under 
maskinen när den lyfts från marken och knivarna fortfarande roterar. Ingen får vara i närheten 
under körning eller när maskinen är igång.

Klämrisk 
Denna risk är vanlig i kraftöverföringsanordningar såsom remdrifter, kuggväxlar och rullar. 
Säkerställ att all skydd är korrekt monterade.

Roterande knivar

Risk vid frikoppling av maskinen
Ju tyngre en roterande del är, desto längre kommer den att fortsätta rotera efter att driv-
ningen har kopplats av. Denna egenskap kallas för “Free-Wheeling” = frihjul. Roterande knivar 
och andra komponenter, så som drivaxlar etc. kommer att fortsätta snurra efter att drivningen 
har frikopplats. Skador uppstår:

• När operatören frikopplar utrustningen, och försöker att rengöra eller justera maskinen
innan komponenter har slutat rotera.

• När brytbulten i skyddsanordning i kraftuttaget går sönder och rotorerna fortfarande
snurrar medan kraftuttaget har stannat. Operatörens medvetenhet är nyckeln till säker-
heten kring roterande delar. Höj aldrig maskinen medan knivarna fortfarande roterar!

Risk för utkastat föremål 
Maskiner som klipper gräs kastar ut material under körning. Främmande föremål, såsom ste-
nar, pinnar och annat skräp kan komma in under maskinen och kastas ut med enorm has-
tighet. Plåtskydd i sidorna och i fram förhindrar att dessa föremål kastas ut, men det garanterar 
inte alltid att plåtskydden fångar allt.  

Åskådare eller djur som står i vägen för det utslungade föremålet kan skadas all-
varligt. Kör aldrig maskinen med åskådare i närheten av maskinen. Respektera 
redskapets riskzon 15-25m!

Buller
Observera att maskinen är avsedd för att används utomhus och att positionen för operatören 
är i förarsätet av traktorn. Det är lämpligt att läsa föreskrifterna som anges i traktormanualen 
och underhållsinstruktioner. Ljudtrycksnivån överstiger 70dB under körning. Hörselskydd skall 
därför användas under körning.

Halk- och fallolyckor är ofta ett resultat av:
• Halt underlag
• Ojämna steg och arbetsplattformar.
Risken för halk-och fallolyckor kan minskas avsevärt genom att använda gott omdöme.
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Alla oskyddade roterande maskindelar ökar risken för olyckor. Skador inträffar vanligtvis när 
löst sittande kläder eller långt hår fångats och lindats runt roterande delar, såsom 
kraftöver-föringsaxlar eller drivaxlar på maskinen. Se till att all skydd är ordentligt monterade.

Kör säker på allmänväg 

• Följ alltid trafiksäkerheten på allmänna vägar och följ bestämmelserna om vad som gäller 
för körning av traktor med bogserat redskap på allmän väg.

• Kontrollera att reflektorer, varningssignaler och / eller varningsflagga som indikerar
utskjutande redskap är monterade på maskinen eller traktorn. Dessa indikatorer måste
installeras korrekt och skall vara synliga och enkla att se av föraren av andra fordon.

• Åskådare får inte luta sig mot eller klättra upp på maskinen under transport eller under
arbetet. Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!

• Den maximala transporthastigheten får inte överstiga 20km/h 
• Bromsbestämmelse (Sverige): Om släpets bruttovikt överstiger dragfordonets bruttovikt

vid färd på väg, skall släpet vara utrustat med broms. För mer info, kontakta Trafikverket.
• VIKTIGT! Markera utskjutande redskap ordentligt med extra ljus eller lämpliga reflektorer. 

Viktigt att redskapet syns! Om man kör på väg måste last eller utrustningen som skjuter ut 
framför eller mer bakom traktorn märkas ut. I mörker, skymning och gryning eller väder
med dålig sikt ska lasten märkas ut med vit reflex och lykta framtill och röd reflex och
lykta baktill. I dagsljus kan man märka ut lasten med en flagga eller tygbit i färger som är 
lätta att upptäcka som till exempel rött och gult.

• Tänk på redskapet fram. Förutom att märka upp frontlastade redskap ordentligt kan man 
också försöka att göra frontlastat redskap som skopa, balspjut eller pallgafflar mindre
aggressiva ifall en medtrafikant skulle köra in i dem. 

• Innan man ger sig ut i trafiken är det också alltid bra att gå igenom fordonet och kolla
så att bromssystemen på efterföljande fordon fungerar, och att man inte har för slitna
dragöglor. En sliten dragögla kan brista om den utsätts för för hård belastning och man
kan tappa kärran. 

• Det är också bra att kontrollera så att LGF-skylten syns ordentligt bakifrån. Om den skyms 
av efterföljande redskap eller last så måste man hänga på en extra längst bak på ekipaget. 
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VARNINGSDEKALER
Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej 
med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen 
blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL FÖRKLARING
Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas.

VARNING! Roterande maskindelar.
VARNING Klämrisk! Använd aldrig maskinen om inte alla 
skydd är korrekt monterade. Stoppa inte in handen eller 
annan kroppsdel när maskinen är igång. 

Varning för utkast!
Respektera redskapets riskzon!
Riskzon 50 m runt om maskinen.

- Smörjning
- Efterdrag alla bultar, muttrar, kopplingar innan användning. 

Maskinen är endast för ensamarbete, ingen får vara i när-
heten under körning.

Varning! Förbud att vistas på maskin! 

Varning! Risk för Barnolycksfall!
Barn får inte vara i närheten av maskin.

När produkten inte används, förvara den alltid på en torr 
plats, helst under tak.

Produkten är CE-märkt
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KEMIKALIER

För att er produkt/redskap ska få ett så långt liv som möjligt, så är det viktigt med underhåll 
och inte minst förebyggande underhåll - det är precis det som fetter och oljor gör i mångt om 
mycket. Läs instruktionsböckerna noga till era nya produkter/redskap för att underhållet och 
livslängden ska bli rätt och garantin ska gälla!

Smörjfetter
Åtgärder vid första hjälpen.

Inandning - Förflytta den skadade till frisk luft vid oavsiktlig inandning av ångor.
Hudkontakt - Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare vid eksem eller hudbesvär.
Ögonkontakt - Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj grundligt med mycket 
vatten, även under ögonlocken. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring - Framkalla INTE kräkning. Drick vatten i små mängder. Vid förtäring eller obehag, 
kontakta giftinformationscentralen eller läkare.
Handskydd - Använd skyddshandskar.
Ögonskydd - Undvik kontakt med ögonen. Använd godkända skyddsglasögon.
Kroppsskydd - Lämplig skyddsklädsel.
Andningsskydd - Inget skydd krävs under normal bearbetning.

Fetter förvaras väl tillslutna på en sval plats i ett väl ventilerat utrymme. Temperatur vid förvar-
ing får inte överstiger 45 °C. Håll borta från värme, lågor och gnistor. När det gäller material så 
som stål, plast, oljor, fett m.m. försämras deras funktion / hållfasthet kraftigt vid mycket låga 
temperaturer (-20 -30 grader kallt )

Avfettning
För att säkerställa bästa smörjeffekt, så behöver man ibland göra rent produkten/redskapets 
delar. Vi förespråkar avfettning för att få det ordentligt rent och för att få bort alla rester 
av gammalt smörjmedel som kan innehålla förstörande partiklar.

Kemikalier förvaras utom räckhåll för barn och djur.
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TILLKOPPLING
• Koppla klipparens kulkoppling till  ATVn’s drag kula.
• Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.
• Vara medveten om att olika delar på maskinen kan vara varma efter användning.
• Följ de riktlinjer som ATV-tillverkaren påvisar gällande bogsering/dragning av utrustning.
• Var försiktigt då du fyller tanken med bränsle, i synnerhet om några delar är varma.

Vid körning ska hörselskydd användas. Under normala arbetsförhållanden är det normalt med 
en ljudnivå på 83 decibel, i detta fall är skydd rekommenderat.

STARTA MOTORN
Observera alla säkerhetsföreskrifter: håll händer och fötter ifrån knivar och andra rörliga delar. 
Tillse att åskådare är på ett säkert avstånd från maskinen.
1.Tillse att det är utrymme mellan knivarna och marken/gräset 
2. Välj en yta fri från lösa föremål som kan kastas omkring.
3. Se till att maskinen är bromsad och klipphöjden ställt i önskad läge. 
4. Sätt på bränsleventilen. Vrid knappen till ”ON” läge.
5. Sätt på gaspådraget. Stoppa nyckeln i tändningen och tryck på knappen ”ON” vrid sedan
nyckel till ”START”
6. När  motorn är kall—tryck upp gaspådraget för att sätta igång chocken (bild 3)
7. Om motorn inte går igång, tryck ner gaspådraget till ca 1/4 och försök igen.
8. Ställ gaspådraget alltid till max effekt vid klippning eller putsning av gräs.
6. Värm alltid motorn på tomgång innan användning, för gasen till fabriksinställning för arbete 
för att ge motorn ett normalt arbetsvarvtal på max 3600 varv.

OBS! Stäng alltid av bränsleventilen så snart motorn är avstängd. Se till att ”ON/OFF” 
knappen är i ”OFF” läge efter varje användning. 

Varning! 
Om gasen förändras för att höja varvtalet över de givna rekommendationerna, kan 
garantin upphöra. Klippeffektiviteten kommer att minska, bränsleförbrukningen kom-
mer att öka och stora vibrationen kan uppstå vilket leder till fara för användaren och på 
utrustningen.

GASPÅDRAGET - FULLT GAS ”SPAKEN SKALL UPP YTTERLIGARE 
1-2cm” CHOKE-LÄGE

GASPÅDRAGET I AVSTÄNGT-LÄGE
BILD 1 BILD 2 BILD 3



13

KLIPPHÖJD
1. Klipparen skall vara avstängd när justering av klipphöjden 

skall utföras. Justera aldrig klipphöjden när motorn är igång.
2. Klipphöjden justeras genom att vrida på spaken. Vrid spaken

medurs för att sänka ner kniven och moturs för att höja.
3. Se till att klippaggregatet alltid hålls horisontell genom att

justera handtaget.

KÖRNING OCH HASTIGHET
Mängden gräs som ska klippas bestämmer hastigheten framåt, låg fart ger oftast det bästa 
resultatet. Tillse att ni följer nedanstående förlopp. Normal hastighet, 1 km/h vid tungt arbete,  
8 km/h vid mycket lätt arbete. Överstig inte max körhastighet 8km/h vid körning.

Starta med lägsta möjliga hastighet, tillse att klipparen fungerar effektivt med motorn på 
högsta varvtal utan ansträngning. (Om detta inte är möjligt på grund av mycket tuffa klipp-
förhållanden, höj klippnivån och klipp samma yta två gånger den andra gången med lägre 
klippnivå, låt det gå minst 24 timmar mellan första och andra klippningen så att gräset hinner 
torka ut).

Öka hastigheten framåt tills det att motorn börjar gå tungt. Sakta då omedelbart ned och håll 
en hastighet där motorn går lätt. Det är viktigt att alltid lyssna på motorn för att försäkra sig om 
att motor och klippare fungerar effektivt, sakta ned eller stanna om motorn börjar gå tungt. 

VIKTIGT! Vid körning från normalt arbete över till tyngre klippning är det vanligt  
att motorn börjar gå tungt och minskar varvtal.

SAKTA DÅ NED OMEDELBART så att motorn åter får normalt varvtal och hastighet.  Följ instruk-
tionerna ovan i NORMAL HASTIGHET. Förväntad hastighet är mycket lägre under hårt arbete. 

MISSLYCKANDE AV DETTA RESULTERAR I ATT KRAFTÖVERFÖRINGEN SLIRAR SAMT ATT MYCKET ALLVALIGA 
SKADOR PÅ KOPPLING OCH DRIVREMMAR UPPSTÅR.

STÄNGA AV MOTORN
Då klipparen ska stängas av efter hårt arbete. Låt motorn gå på tomgång i stillastående läge 
under minst 4 minuter, för att drivremmarna ska kylas ner.
1. Visa försiktighet mot varma delar så som avgassystem, remmar osv efter att motorn är

avstängd.
2. Tillse att klipparens dragstång är justerad så att den dras direkt bakom dragfordonet och 

att den inte är i ett ojämnt läge.
3. När klippare har svalnat (min. en timma efter senaste användning). Tillse att det inte finns 

något gräs kvar på motorns kylflänsar, drivremmar och rotor innan ni använder klipparen 
igen.

HANTERA BRÄNSLE MED FÖRSIKTIGHET
• Använd bara godkänd bränslebehållare.
• Fyll aldrig motorn med bränsle när den är igång.
• Fyll bensintanken utomhus med försiktighet. Fyll alltid motorn med bränsle utomhus.
• Montera tillbaka bränslelocket ordenligt och torka av spilld bränsle.
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SMÖRJ SAMTLIGA SMÖRJPUNKTER

VARJE 8 TIMMARS DRIFT: 
VARNING: MOTOR SKALL VARA AVSTÄNGD INNAN SMÖJNINGEN GENOMFÖRS
Smörj lagren noga, onödigt slitage och mekaniska skador kan vara resultat av otillräcklig smör-
jning.  Använd universal smörjmedel.
VIKTIGT! Undvik att smörja för mycket. Smuts samlas lät på utsatt fett och medför ökad slitning. 
Efter smörjning, torka av överflödigt fett från kopplingar. 

Smörja dragkopplingen
Kontrollera kopplingen för att se tecken på skador eller förslitning.
Byt ut skadade och/eller slitna delar. Smörja kopplingen regelbundet.

Efter 8 timmars användning

SMÖRJNING

Öppna kåpan och smörj lagerhus till rem
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Öppna plåtskydd och för att komma åt 
smörjninppeln under motorn.

Smörja hjullager

BYTE AV OLJA
Använd rätt typ av olja beroende på temperatur förhållanden.
Använd SAE 15W-40
Se tabell:
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UNDERHÅLL AV KNIVAR
Klipparen är utrustad med knivar tillverkade för att hålla under lång tid. Om en kniv lossnar 
eller går sönder, är det viktigt att byta ut den omedelbart. Om det inte görs kan det uppstå 
obalans, vilket är mycket allvarligt. Om den är delvis eller helt utsliten ska den bytas för att 
upprätthålla den rätta viktbalansen. Användning av slöa knivar minskar klippeffektiviteten 
och ökar bränsleförbrukningen. Byta ut knivarna görs enligt följande:
A) Tillse att motorn är avstängd och att knivarna inte roterar. Stäng av bränslekranen och låt
motorn svalna i fem minuter. Ta bort tändstiftet för att vara säker på att motorn inte kan starta.
B) Höj klipparen till dess maximala klipphöjd.
C) Höj försiktigt klippaggregatet till ett något lutande läge. 
VIKTIGT! Se till att aggregatet inte kan välta.
D) Lossa och ta bort bultarna.
E) Byt ut knivarna.
F) Sätt tillbaka bultarna ordentligt, och kontrollera att knivarna kan röra sig på axeln. 

Viktigt! 

Smörj efter 8 timmars användning.

Använd aldrig slitna, spruckna eller lagade knivar. Byt ut mot nya.

För reparationer utöver de tidigare listade justeringarna, 
kontakta din lokala handlare.Viktigt! 
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Släpp bulten (markerad på bilden) för att lossa spännhjulet. Nu skall det gå att demontera den 
stora remmen. Montera den nya remmen och sedan spännhjulet. Drag åt bulten.

Vid byte av den lilla remmen: 
Lossa muttrarna (för spänning av 
rem - markerad på Bild 1)

Bild 1

BYTE AV REM

Bild 2

Under motorn sitter det 4 bultar 
(se pilar Bild 2). Dessa måste man 
lossa för att kunna flytta motorn 
framåt och på det sättet kunna 
lossa remmen.
Montera en ny rem och dra tillbaka 
motorn, justera remspänningen  
(Se Bild 1) innan ni åter igen drar 
åt alla bultar. 
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SERVICE INTERVALL ÅTGÄRD

Knivar Före varje körning Kontrollera knivar
Byt ut alla defekta knivar. Vassa knivar ger bättre resultat. 
Vid byte skall bultar dras åt ordentligt.

Under körning Lyssna efter oljud

Efter varje körning Kontrollera

Remmar Före varje körning Remspänning. Vid tryck skall remmen förflyttas 20 mm.

Knivaxlar och lager Före varje körning
Varje 5:e driftstimmar

Smörning

Redskapet Efter varje körning Spola bort jord och gräs med vatten

Olja 500 driftstimmar eller min 1gg/år Oljebyte

FÖRE EN LÄNGRE TIDS FÖRVARING: 
Innan förvaringen, se till följa nedanstående: 
Töm motorn på bensin eller tillsätt stabiliseringsmedel i bränslet för att förhindra att bränslet 
blir kladdigt. 
• Om man har tillsatt stabiliseringsmedel, kör motorn i ca 5 minuter.. 
• Stäng av motorn.
• Dra spakarna fram och tillbaka för att släppa hydraultrycket.
• Ta bort tändstiftet. 
• Häll ca. en tsk (tesked) olja i tändstifthålet. Täcka hålet med en trasa och vänd motorn

några gånger för att smörja cylindrarna.
• Byt tändstiftet.
• Förvara aldrig maskinen där det finns risk för brand. Låt motorn svalan innan förvaringen.

FELSÖKNING ÅTGÄRD

Klipparen klipper ojämnt eller dåligt Kontrollera att knivar  är hela och sitter fast 
ordentligt. 
Kontrollera och spänn eventuellt kilremmar

Klippljudet förändras Kontrollera knivar.  
Kontrollera spänningen av kilremmar.  
Kontrollera knivaxlar och lager

Vibrationer Kontrollera knivar

Oljan överhettar
• Smutsig olja
• Inloppsfilter är täppt
• Säkerhetsventil är fel inställd.
• Motorn går för fort
• Osmidig körning, medför 

överdriven oljeflöde på ventiler 
• Trasig oljeledning 
• Fel oljetyp vid varm varmt 

väder

• Byt olja och oljefilter
• Rengöra filterelement
• Justera ventilen
• Sänk hastighet
• Lär rätt och smidigare körning
• Ersätt trasiga ledningar
• Använd rekommenderad olja
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MONTERINGSANVISNING

STEG1: Montering av bensintank och stödram

1. Montera ihop stödramen (3 delad #49, #51, #47), säkra med 2st M8x35 (#53) och
låsmutter M8 (#4)

2. Montera tanken på ramen, säkra med M8x25 (#2), fjäderbricka  Ø8 (#3) och storbricka Ø8
(#52)
3. Montera sedan stabiliseringstag (#50) för stabilisering av ramen (A-A), säkra med 2 st M8x35 
(#53) och låsmutter M8 (#4)

STEG2: Montera dragbom
1. Montera dragbomen i önskad position på parkklipparen (se bild), säkra med 2 st bultar 
M12 x80 (#26) och M12 låsmutter.

POSTION 1
RAK FRAM

POSTION 2
VID SIDAN OM
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STEG3 : Montera tanken på parkklipparen
1. Placera ramen med tanken ovanför klipparen (#20) och säkra med 6st bultar M8x25 (#2),
fjäderbricka Ø8 (#3) och låsmutter M8 (#4)

STEG4: FYLL PÅ MOTORN MED OLJA SAE 15W - 40
1. Se till att klipparen står på ett plant underlag
2. Öppna locket med oljesticka och fyll på med olja ca 0,7L
3. Kontrollera motorns oljenivå före varje körning. 

VARNING! Starta aldrig motorn utan olja, kontrollera alltid före start att motorn är påfylld med 
rätt mängd olja. Att starta motorn utan olja kan resultera att motorn havererar.

STEG5: FYLL TANKEN MED BENSIN
1. Använd bara ren och blyfri bensin med minst 85 oktantal.
2. Blanda aldrig olja och bensin
3. Fyll på tanken, OBS! överfyll inte tanken, lämna alltid utrymme för bränsles expansion ca
64cm från tankens öppning
4. Skruva tillbaka locket och rengör alltid utspillt bränsle.

VARNING! Starta aldrig motorn inomhus eller på ett dålig ventilerade ställe. Avgaser från mot-
orn innehåller karbonmonoxid, färglös och luktfri ämne som är farlig att inandas.
Bränsleångor är extremt brandfarliga, fyll därför inte tanken med bränsle när motorn är varm.
Rökning är förbjuden när motorn fylls på med bränsle!
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För reservdelar: kontakta återförsäljare

1

2
3

4

5

6

POS.NR BENÄMNING

1 Motor: 16 hp 

2 Bensin tank, volym 13 L

3 Bränsle nivåmätare

4 Kulkoppling: 50 mm

5 Dragstångs fäste: för användning i sidled

6 Hjul: Max däcktryck 2,06 Bar /30 PSi
Se info på däcksidor, överskrid ej maxtryck!

RESERVDELSNR. BENÄMNING

R35-RKATV.001 Kniv

R35-RKATV.004 Lagerhus till kniv

R35-RKATV.005 Hjul

R35-RKATV.015 Remskviva 2-spår

R35-RKATV.016 Remskiva 1-spår

R35-RKATV.017 Remskiva vid motor

R35-RKATV.018 Vantskruv 

R35-RKATV.019 Dragsbom

RESERVDELAR
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POS.NR BENÄMNING ANTAL

1 Bensintank 1

2 Sexkantsbult M8x25 13

3 Låsbricka  Ø8 13

4 Låsmutter M8 12

5 Krokar för batteri 2

6 Gummi bussning 2

7 Motor 1

8 Kilrem B28 1

9 Kilrem SPB2180 1

10 Bricka till Remskiva A 3

11 Kil till Remskiva A 2

12 Remskiva 2

13 Kil till remskiva B 1

14 Stödrulle 2

15 Remskiva B 1

16 Sexkantsbult M10x25 (8.8) 8

17 Låsbricka Ø10 12

18 Låsmutter M10 8

19 Påkörningskydd - fram 1

20 Klipphuvud 1

21 Dragbom 1

22 Skyddskåpa 1

23 Sexkanstbult M6x18 (8.8) 4

24 Låsbricka Ø6 4

25 Planbricka Ø6 4

26 Sexkantsbult M12x80 2

27 Låsmutter M12 2

28 Sexkantsbult M8x30 2

29 Krok 2

POS.NR BENÄMNING ANTAL

30 Fjäder 1

31 Sidoplatta 2

32 Sexkantsbult M5x12 8

33 Låsbricka Ø5 8

34 Planbricka 8

35 Sexkantsbult M10x45 4

36 Justerbar platta B 1

37 Plåt - bak 1

38 Justerbar platta A 1

39 Sexkantsbult M5x20 2

40 Planbricka Ø8 2

41 Batterifäste 1

42 Hydraulslang (350 mm) 1

43 Slangklämma 2

44 Påkörningsskydd - bak 1

45 Gummimatta för batteri 1

52 Planbricka Ø8 2

116 Elstart 1

119 Sexkantsbult M5x35 1

120 Låsmutter M5 10

121 Sexkantsbult M5x25 1

122 Låsmutter M6 2

124 Skruv M8x15 6

125 Hylsa 2

126 Klämbussning 2

127 Skruv M5x12 4

128 Skruv M5x20 2

129 Klämbussning 1

130 Bussning 1



24

POS.NR BENÄMNING ANTAL

3 Låsbricka Ø8 6

4 Låsmutter M8 6

17 Låsbricka Ø10 16

18 Låsmutter M10 13

27 Låsmutter M12 2

28 Sexkantsbult M8x30 6

35 Sexkatsbult M10x45 3

40 Planbricka Ø8 6

65 Bussning 2

66 Justerbart handtag 1

67 Sexkantsbult M12x55 1

68 Huvudram 1

69 Saxpinne Ø4x40 2

70 Spårmutter M16x1.5 2

POS.NR BENÄMNING ANTAL

71 Planbricka Ø16 2

72 Hjul 2

73 Stor planbricka Ø10 18

74 Kniv 3

75 Knivhållare 3

76 Mutter M10 1

77 Spännrulle 1

78 Bult 1

79 Sexkantsbult M12x60 1

89 Smörjnippel 2

96 Rotorskydd 3

123 Sexkantsbult M10x30 12

125 Sexkantsbult M8x35 6
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POS.NR BENÄMNING ANTAL

2 Bult M8x25 4 

3 Låsbricka 8 4

4 Låsmutter M8 4

47 Ram 1

48 Oljetank 1

49 Motorfäste 1

50 Fästplatta 1

51 Fäste till motor 1

52 Stor bricka 8 4

53 Bult M8x35 4
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POS.NR BENÄMNING ANTAL

3 Låsbricka Ø8 2

33 Låsbricka Ø5 2

34 Planbricka 2

54 Bricka 1

55 Ljuddämpare 1

56 Sexkantsbult 5/16”x1” 2

57 Flänsbult M6x120 1

58 Flänsbult 7/16x40 1

59 Låsbricka Ø12 1

POS.NR BENÄMNING ANTAL

60 Bussning till motor 1

61 Insexbult M8x25 2

62 Remskiva C 1

63 Kil till remskiva C 1

64 Motor 16hk 1

114 12V Batteri 1

115 Vajer 1

117 Sexkantsbult M5x16 2

118 Flänsmutter M5 2



27

POS.NR BENÄMNING ANTAL

60 Bussning till motor 1

61 Insexbult M8x25 2

62 Remskiva C 1

63 Kil till remskiva C 1

64 Motor 16hk 1

114 12V Batteri 1

115 Vajer 1

117 Sexkantsbult M5x16 2

118 Flänsmutter M5 2

POS.NR BENÄMNING ANTAL

106 Popnit Ø5x12 4

107 Klämma 2

108 Skyddskåpa 1

109 Popnit Ø16x12 14

110 Remskyddskåpa 1

111 Gummilist - lång 2

112 Gummilist - kort 4

113 Gångjärn 1

POS.NR BENÄMNING ANTAL

26 Sexkantsbult 
M12x60

2

27 Låsmutter M12 2

59 Låsbricka Ø12 2

104 Draghandske 1

105 Dragstång 1

122 Planbricka Ø12
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POS.NR BENÄMNING ANTAL

46 Mellan bussning 1

59 Låsbricka Ø12 4

86 Hjulmutter 4

87 Hjullager 32004 2

88 Flänsring 1

89 Smörjnippel M6 1

90 Hjul 1

91 Mutter M12 4

Radialtätning 30428 1
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POS.NR BENÄMNING ANTAL

87 Rullager 2

89 Smörjnippel M6 1

92 Fläns 1

93 Bussning A 1

94 Lagersäte 1

95 Bricka Ø30xØ39 1

97 Skydd 1

98 Knivhållare 1
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POS.NR BENÄMNING ANTAL

80 Låsmutter M14 2

81 Justerbar handtag 1

82 Justerbar Axel A 1

83 Mutter M20 1

84 Justerbar axel- mitten 1

85 Justerbar axel - B 1

POS.NR BENÄMNING ANTAL

26 Sexkantsbult M12x80 1

27 Låsmutter M12 1

99 Låsring A Ø32 1

100 Hjullager 6201 1

101 Remskiva 1

102 Hylsa A 1

103 Fäste 1


	Inledning	
	Produktinformation
	Maskinens uppgift
	Säkerhetsinformation
	instruktioner för nödsituationer
	Personligt skydd
	omgivning
	före användning
	Miljö
	Användning
	EFTER ANVÄNDNING
	Underhåll och service
	Transportering och uppställning
	Återvinning 
	RISKER OCH FAROR SOM ÄR FÖRKNIPPADE VID ANVÄNDNING AV GRÖNYTEMASKINER
	Varningsdekaler
	Kemikalier
	Tillkoppling
	STARTA MOTORN
	KLIPPHÖJD
	STÄNGA AV MOTORN
	SMÖRJning
	Byte av Olja
	UNDERHÅLL AV KNIVAR
	SERVICE
	Reservdelar
	Monteringsanvisning




