
III.   ANVÄNDNING
• Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av 

koloxid kan samlas.
• Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artifi ciellt ljus. 
• Koppla från alla tillbehörskopplingar och lägg in växeln i 

neutralläge innan du startar motorn.
• Kör inte på mark som sluttar mer än 15°.
• Kom ihåg att det inte fi nns några “säkra” sluttningar. 

Körning över grässluttningar kräver speciell försiktighet. 
Skydda dig emot att traktorn välter genom att:
- inte starta eller stanna plötsligt medan du kör uppför 

eller nedför
- koppla in kopplingen långsamt, låt alltid en växel ligga 

i, speciellt vid körning i nedförsbacke;
- köra långsamt i sluttningar och i tvära svängar;
- var uppmärksam på förhöjningar och fördjupningar i 

marken samt andra dolda faror;
- kör aldrig tvärs över en sluttning.

• Var försiktig när du bogserar tungt lass eller använder 
tung utrustning.
- Använd endast godkända dragstångskrokar.
- Begränsa lasten till det du kan klara av på ett säkert sätt.
- Gör inga tvära svängar. Var försiktig när du backar.
- Använd motvikter eller hjulvikter när detta anges i 

handboken.
• Se upp för trafi ken när du korsar vägar eller uppehåller 

dig i närheten av en väg.
• Stanna knivbladen när du kör över annat underlag än 

gräs.
• När du använder tillbehör ska du se till att material inte 

slungas emot åskådare samt tillse att ingen befi nner sig 
i närheten av maskinen medan den är i gång.

• Kör aldrig maskinen om någon av säkerhetsskydden inte 
fi nns på plats eller är skadade.

• Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt 
för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet 
kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.

• Innan du lämnar förarplatsen ska du:
- koppla bort kraftuttaget och sänka ner tillbehör;
- lägga in växeln i neutralläget och dra åt handbromsen;
- stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln.

• Koppla bort driften av tillbehör, stanna motorn och avlägsna 
ledningarna till tändstiften eller ta ur tändningsnyckeln
- innan du rensar utkastet från material som fastnat;
- innan du kontrollera, rengör eller reparerar gräsklipparen.
- efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Un-

dersök gräsklipparen för att se om den har skadats och 
utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;

- om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket (kon-
trollera omedelbart).

• Koppla bort driften av tillbehör under transport eller när 
maskinen inte används.

• Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen 
- innan du fyller på bränsle;
- innan du avlägsnar gräsuppsamlaren;
- innan du justerar höjden såvida detta inte kan utföras 

från förarplatsen.
• Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar 

och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska 
du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

 1.  Säkerhetsföreskrifter 
Säker användning av traktorklippare

VIKTIGT: DENNA KLIPPARE KAN KLIPPA AV HÄNDER OCH FÖTTER SAMT SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÅTENHET ATT 
FÖLJA SÄKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

I. ÖVNING
• Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat 

dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.
• Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda 

med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala 
föreskrifter kan reglera förarens ålder.

• Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller 
husdjur uppehåller sig i närheten.

• Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyck-
stillbud som påverkar andra personer eller deras ägor 
och ägodelar.

• Passagerare får inte medtagas.
• Alla förare ska uppsöka och erhålla professionell och 

praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta 
och starkt betona:
- behovet av försiktighet och koncentration vid arbete 

med traktorer;
- att man inte kan återfå kontrollen över en maskin som 

glider i en sluttning genom att bromsa.
Huvudsakliga skäl till förlust av kontrollen över maskinen är:

a) otillräckligt fäste för hjulen;
b) fordonet har framförts vid allt för hög hastighet;
c) otillräckliga bromsar;
d) maskinen var olämplig för uppgiften;
e) underlåtenhet att uppmärksamma markens beskaf-

fenhet, speciellt sluttningar;
f) oriktig koppling av tillbehör och viktdistribution.

II. FÖRBEREDELSER
• För att minska brandrisken – före användning, vid på-

fyllning av bränsle och efter varje gräsklippningstillfälle 
– kontrollera och ta bort all ansamling av skräp/gräsavfall 
från traktorn, gräsklipparen och bakom alla skyddsanord-
ningar.

• Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning 
av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du 
använder utrustningen.

• Undersök noga omgivningen där utrustningen ska an-
vändas och avlägsna alla föremål som kan komma att 
slungas iväg av maskinen.

• VARNING - Bensin är ytterst lättantändligt.
- Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för 

detta ändamål.
- Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.
- Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig 

locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn 
är igång eller medan den fortfarande är varm.

- Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan 
rulla undan maskinen från området med den utspillda 
bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills 
dess att bensinen har dunstat.

- Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra 
behållare.

• Ersätt trasiga ljuddämpare.
• Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att 

knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller 
skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och 
bultar för att bibehålla balansen.

• Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med 
fl era blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra 
bladen roterar.



VARNING: BARN KAN SKADAS AV DENNA UTRUST-
NING.  The American Academy of Pediatrics (ung. 
Amerikanska barnläkarföreningen) rekommenderar 
att barn skall vara minst 12 år gamla innan de får 
köra en motorgräsklippare, och minst 16 år gamla 
för att köra en åkgräsklippare.

• Då du lastar på och av den här maskinen, se till att du inte 
överstiger rekommenderad maximal driftsvinkel om 15°.

• Använd korrekt personlig skyddsutrustning (Personal 
Protective Equipment, PPE) då du använder denna 
maskin. Utrustningen skall (minst) inkludera stadiga skor, 
skyddsglasögon och hörselskydd.  Använd inte gräsklip-
paren iklädd korta skor, eller skor med öppen tå.

• De vibrationsnivåer som rapporteras i handboken är 
inte inställda för den exponeringsgrad av vibrationer 
som arbetaren kan utsättas för. Arbetsgivaren bör därför 
kalkylera enligt 8-timmars exponeringsgradvärden (A (8)) 
och begränsa arbetarens exponering i enlighet med detta.

• Se till att det alltid fi nns någon som vet att du är ute och 
kör gräsklipparen.

IV. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
• Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt 

åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker 
att använda.

• Se till att det inte fi nns bensin i tanken om du förvarar 
utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld 
eller gnistor.

• Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt 
utrymme.

• Undvik brandrisk genom att se till att motorn,ljuddämparen, 
batterihållaren och bensinförvaringsutry- mmet är fritt från 
gräs, löv och överfl ödig smörjmedel.

• Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är sliten eller 
trasig.

• Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart 
bytas ut.

• Om du måste tömma bensintanken ska detta göras 
utomhus.

• Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med 
fl era blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra 
bladen roterar.

• När maskinen parkeras, förvaras eller lämnas obevakad 
ska knivbladen sänkas såvida inte ett positivt, mekaniskt 
lås används.

VARNING: Koppla alltid bort ledningarna till tänd-
stiften och placera dessa så att de inte kommer i 
kontakt med tändstiften, så att inte motorn startas 
av misstag under inställning, trans port, justering 
eller reparation.
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