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För din säkerhet 

Anvisningar om säkerhet 
och användning
Läs noga igenom denna bruks-
anvisning innan vertikalskäraren 
används första gången. Beakta alla 
säkerhetsanvisningarna under drift.
Se till att
– du själv känner till alla anvisningar
– att övriga som använder 

vertikalskäraren också känner till 
anvisningarna och förstår dem.

Beakta även trädgårdstraktorns 
säkerhets- och bruksanvisningar.

Säkerhetsanvisningar
Före alla åtgärder 
på maskinen
Skydda dig mot skador. Före alla 
åtgärder på gräsuppsamlaren:
– stäng av motorn
– dra ur startnyckeln
– Arretera parkeringsbromsen
– vänta tills alla rörliga delar står 

stilla, och motorn svalnat.
– Dra av tändkabeln på tändstiftet så, 

att motorn ej kan startas oavsiktligt

Under användning
Skaderisk – håll människor, 
särskilt barn, och djur på avstånd.

Säkerhetsanordning
Utkastarluckan A (se bild) är en 
säkerhetsanordning , som skyddar 
mot skador. Traktorn får endast tas 
i drift när utkastarluckan är 
monterat.

Obs
När gräsuppsamlaren stängs, trycks 
utkastarluckan inåt så, att gräs kan 
transporteras in i gräsuppsamlaren.

Avsedd användning

Denna maskin är avsedd som
– gräsuppsamlare för 

trädgårdstraktorer 
– på sätt som beskrivs i denna 

bruksanvisning samt i enlighet 
med de angivna säkerhets-
anvisningarna.

Varje annan användning gäller som 
icke avsedd. För skador som 
uppstår härigenom ikläder sig 
tillverkaren inget ansvar.
Ändringar av maskinen som utförs 
egenmäktigt för med sig att tillver-
karen inte har något ansvar för 
skador som uppstår p.g.a. 
ändringarna.

Uppackning/Montering

Montera grässamlaren enligt 
bilderna i början av bruksanvis-
ningen.

Handhavande

Montering av grässamlaren
Typ 1 och 2:

Häng grässamlaren i hållaren på 
traktorn och tryck den nedåt tills 
den snäpper fast.

Typ 1:

Typ 2:

Ta av gräsuppsamlaren
Typ 1 och 2:

Ta tag i båda handtagen och lyft 
av grässamlaren uppåt.

Töm gräsuppsamlaren
Stäng av klippaggregatet, dra åt 
parkeringsbromsen och töm 
gräsuppsamlaren när avklippt 
gräs ligger kvar på marken.

Typ 1:
dra spaken uppåt ur grässamlaren 
så långt det går,
Sväng spaken framåt, gräsupp-
samlaren öppnas.
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Typ 2:
Ta tag i grässamlaren båda 
handtag och sväng den framåt 
eller lyft av den uppåt.

Stänga gräsuppsamlaren
Typ 1 och 2:

Sväng gräsuppsamlaren nedåt 
tills den snäpper fast resp häng 
fast igen.

Klippning utan 
gräsuppsamlare
När gräsuppsamlaren tas av fälls 
utkastarluckan ner. Vid klippning 
utan gräsuppsamlare kastas det 
avklippta gräset ut direkt nedåt.

Körning med släpvagn
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Ta av gräsuppsamlaren.
Fäst och säkra släpvagnen 
på släpvagnskopplingen A.

Rengöring
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Rengöring är lättast direkt efter 
klippning.

Ta av och töm grässamlaren.
Gräsuppsamlarens säck och 
utkastarluckan kan sprutas rena 
med en trädgårdsslang.
Utkastarluckan kan dessutom 
borstas ren.
Låt grässamlaren torka ordentligt 
innan den används igen.

Garanti

För varje land gäller vår represen-
tants garantivillkor. Eventuella fel 
på maskinen repareras kostnadsfritt 
under garantitiden, såvida orsaken 
är material- eller tillverkningsfel. 
Kontakta återförsäljaren eller vår 
representant vid garantifall.

Felsökning

!

Fel Orsak Åtgärd

Det avklippta gräset transporteras 
inte längre till grässamlaren.

Utkastarluckan tilltäppt. Ta av gräsuppsamlaren och rengör 
utkastarluckan (se ”Rengöring”).

För hög körhastighet. Reducera hastigheten.

För låg klipphöjd. Ställ in högre klipphöjd.

Otillräcklig transport av det 
avklippta gräset till grässamlaren.

Säckens väv är tilltäppt så, att den inte 
längre är luftgenomsläpplig.

Ta av gräsuppsamlaren och rengör säcken 
(se ”Rengöring”).




