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ADVARSEL:
Undladelse af at følge sikkerhedsinstruktionerne
eller betjeningsanvisningerne kan føre til alvorlige
skader for operatøren eller andre personer. Det er
vigtigt, at maskinens ejer forstår betydningen af
disse instruktioner og kun tillader operatører, som
er uddannet på maskinen, og som forstår instruktionerne, at betjene maskinen. Operatøren skal
håndtere maskinen med sin komplette dømmekraft
og må ikke være påvirket af alkohol, narkotika
eller medicin, som påvirker dømmekraften.

Introduktion

Kapitel 1: Introduktion
Kære kunde
Tak, fordi du valgte en Husqvarna PT 26D. Husqvarna PT er konstrueret efter et enestående koncept med
frontmonteret klippeaggregat og Husqvarnas unikke styresystem på baghjulene. Maskinen er bygget med henblik
på højeste effektivitet på selv små og komplicerede plæner. Alle betjeningshåndtag og den hydrostatiske
transmission, som betjenes med pedaler, bidrager også til maskinens ydeevne.
Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge dens indhold (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan
du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg.
Når du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer.
Der ﬁndes en Servicejournal til maskinen. Sørg for at dokumentere service- og reparationsarbejder. God
journalføring nedsætter serviceomkostningerne for den sæsonafhængige vedligeholdelse og har indﬂydelse på
maskinens videresalgsværdi. Tag Servicejournalen med, når maskinen indleveres til service på værkstedet.

Kørsel og transport på offentlig vej
Kontroller gældende færdselsregler inden kørsel og transport på offentlig vej. Ved eventuel transport skal du altid
anvende godkendt fastspændingsudstyr og sørge for, at maskinen er godt fastspændt.

Bugsering
PT 26D er udstyret med hydrostatisk fremdrift, og ved bugsering skal omledningsventilen benyttes.

3

Introduktion

Anvendelse
Denne maskine er beregnet til at klippe græs på almindelige græsplæner og andre udendørs og jævne grundarealer
uden hindringer som sten, stubbe og lign. Alle andre former for anvendelse er fejlagtig. Producentens anvisninger
med hensyn til drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje, også selv om maskinen er udstyret med
specialtilbehør, der er leveret af producenten sammen med en brugsanvisning.
Maskinen må kun håndteres, vedligeholdes og repareres af personer med kendskab til maskinens speciﬁkke
egenskaber og til sikkerhedsinstruktionerne.
Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samt
færdselsloven skal altid overholdes.
Egenhændigt udførte ændringer af maskinens konstruktion kan medføre, at producenten fritages for ansvar ved
eventuelle tings- eller personskader, der kan opstå som følge af disse ændringer.
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God service
Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikres det, at
du som kunde får den optimale support og service. Inden levering er maskinen for eksempel blevet kontrolleret og
justeret af din forhandler, se attesten i Servicejournalen.
Hvis du får brug for reservedele eller support i forbindelse med service, garantireklamationer osv., kan du henvende
dig til:

Denne brugsanvisning hører til maskinen
med fremstillingsnummer:

Motor

Transmission
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Fremstillingsnummer
Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som er fastgjort på højre side under sædet. På skiltet
angives:
•

Maskinens typebetegnelse.

•

Vægt.

•

Producentens typenummer

•

Maskinens fremstillingsnummer.

•

Producent.

Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling.
Motorens fremstillingsnummer er angivet på motorblokken oven over indsprøjtningspumpen.
Oplys dette ved reservedelsbestilling.
Hydraulikpumpen og hydraulikmotorerne er forsynede med mærkeskilte, der angiver typebetegnelse og serie- eller
fremstillingsnummer.
Oplys disse ved reservedelsbestilling.
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Symboler og mærkater

Kapitel 2: Symboler og mærkater
Følgende symboler ﬁndes på maskinen og i brugsanvisningen. Symboler for betjeningselementer og
indikatorlamper vises i kapitlet ”Præsentation”, se side 42 og følgende sider.
Studér dem grundigt, så du ved, hvad de betyder.

Læs brugsanvisningen

Sluk
motoren

Advarsel

Brændstof

Anvend
høreværn

Hurtigt

Anvend beskyttelseshandsker

Langsom

Anvend beskyttelsesbriller

Giftigt!
Sundhedsfarligt

Klippehøjde
Startvejledning
Aktivér parkeringsbremsen.
Læs brugsanvisningen
Hydrostatpedaler i
neutral position

Ringtryk

CE-mærkning

Olieniveau

Fare. Hold hænder og
fødder væk

Støjemission til
omgivelserne i
henhold til EF-direktiv.
Maskinens emission
fremgår af kapitlet
TEKNISKE DATA og
af et mærkat.
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Parkeringsbremse

Tag aldrig
passagerer
med på
maskinen eller
på redskaber
544 39 16 - 01

Læs brugsanvisningen

Kun ved
Advarsel! monteret
Roterende klippeknive
aggregat

Stik aldrig en
hånd eller en
fod ind under
afskærmningen, når motoren kører

Pedal fremad

Pedal tilbage

Spærredifferentiale
Advarsel!
Risiko for,
at maskinen vælter
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Kør meget
forsigtigt
uden
klippeaggregat

Kør aldrig
på tværs
af en
skråning

Brug aldrig
maskinen,
hvis der er
personer
(især børn)
eller husdyr i
nærheden.

Symboler og mærkater

ADVARSEL:
Xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx

Benyttes i denne publikation for at gøre læseren opmærksom på, at der foreligger risiko for alvorlig personskade,
især hvis de givne instruktioner ikke følges.
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VIGTIG INFORMATION:
Xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx
xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xx
xxxx xxxx.

Anvendes i denne publikation til gøre læseren opmærksom på, at der er risiko for tingsskade, især hvis de givne
instruktioner ikke følges. Anvendes også, når det vurderes, at der er risiko for fejlbetjening eller fejlmontering.
Undgå at ramme mærkaterne ved højtryksspuling. Udskift beskadigede mærkater, inden maskinen anvendes.
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Sikkerhedsinstruktioner

Kapitel 3: Sikkerhedsinstruktioner
Disse instruktioner tjener til din sikkerhed. Læs dem
omhyggeligt.

Generel anvendelse
•

Læs alle instruktioner i denne brugsanvisning og
på maskinen, inden du starter den. Du bør sikre
dig, at du forstår dem, og derefter følge dem.

•

Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og
betjeningselementerne på en sikker måde, og lær,
hvordan man standser hurtigt. Du bør også lære
sikkerhedsmærkaterne at kende.

•

Når du kommer ud for en situation, hvor du er
usikker på den fortsatte anvendelse, skal du
spørge en ekspert til råds. Henvend dig til din
Husqvarna-forhandler, dit serviceværksted eller en
erfaren bruger. Undgå enhver anvendelse, som du
ikke føler dig tilstrækkeligt kvaliﬁceret til.

•

Kun voksne personer, som er fortrolige med
maskinen, må bruge den.

•

Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af
maskinen, når du starter motoren, kobler drevet
ind eller kører.

Læs brugsanvisningen, inden du starter maskinen
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•

Ryd området for genstande som sten, legetøj,
grene osv., der kan blive fanget af knivene og blive
slynget væk.

•

Vær opmærksom på udkastet bagud, og ret det
ikke mod nogen.

•

Stands motoren, og foretag sikring mod
motorstart, inden du renser klippeaggregatet.

•

Husk, at føreren er ansvarlig for risici eller ulykker.

Fjern alle genstande fra området inden klipningen

•

Medtag aldrig passagerer. Maskinen er kun
beregnet til at blive brugt af én person.

•

Se altid ned og tilbage før og under bakning. Vær
opmærksom på både store og små forhindringer.

•

Sæt farten ned, inden du drejer.

Medtag aldrig passagerer

12

Sikkerhedsinstruktioner
•

Frakobl knivene, når du ikke klipper. Knivene må
kun være i gang, når klippeaggregatet er foldet
ned og aktivt anvendes til klipning.

•

Vær forsigtig, når du runder faste genstande, så
knivene ikke rammer dem. Kør aldrig hen over
fremmedlegemer.

•

Kør ikke i nærheden af genstande eller andre
maskiner. Husk på, at ”Bremsepedalreﬂeksen” fra
bilkørsel får den modsatte virkning, hvis man
træder på frempedalen.

Frakobl knivene
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ADVARSEL:
Udstødningsgasserne fra maskinens motor, inklusive
visse stoffer deri, samt visse maskinkomponenter
indeholder eller udskiller kemikalier, som anses for at
være kræftfremkaldende eller at medføre fosterskader og andre reproduktive defekter. Motoren udvikler
kulilte, som er en farveløs, giftig gas. Brug ikke
maskinen i lukkede rum.
•

Brug kun maskinen i dagslys eller under forhold
med god belysning. Hold maskinen på sikker
afstand af huller og andre ujævnheder i jorden.
Vær opmærksom på andre tænkelige risici.

•

Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, har drukket
alkohol eller har indtaget andre euforiserende
stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan
påvirke dit syn, din dømmekraft eller din
koordinationsevne.

•

Hold øje med traﬁkken, når du arbejder i
nærheden af en vej eller krydser den.
Hold børn væk fra arbejdsområdet
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•

Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når
motoren er i gang. Frakobl altid knivene, træk
parkeringsbremsen, stands motoren, og tag
nøglen ud, inden du forlader maskinen.

•

Lad aldrig børn eller personer, som ikke er
instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller
vedligeholde den. Brugerens alder kan være
reguleret af lokale regler.

ADVARSEL:
Ved anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt
personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men
mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Kontakt
din forhandler for at få hjælp til valg af udstyr.
•

Brug høreværn for at minimere risikoen for
høreskader.

•

Bær godkendte beskyttelsesbriller eller
heldækkende visir under kørslen.
Personligt beskyttelsesudstyr
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•

Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid beskyttelsessko eller -støvler, helst med stålsnuder.

•

Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved
hånden, når du anvender maskinen.

Kørsel på skråninger
Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvor der
er størst risiko for, at føreren mister herredømmet, eller
maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige
personskader eller dødsfald. Alle skråninger kræver
ekstra forsigtighed. Lad være med at klippe
skråningen, hvis du ikke kan bakke op ad den, eller
hvis du føler dig usikker.

ADVARSEL:
Kør ikke ned ad skråninger med aggregatet løftet.
Styreevnen kan forringes pga. ændret tyngdepunkt.

Sådan gør du:
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•

Fjern alle forhindringer såsom sten, grene osv.

•

Klip opad og nedad, ikke på tværs.

Klip skråninger opad og nedad, aldrig på tværs.

Sikkerhedsinstruktioner
•

Benyt også spærredifferentialet på skråninger.

•

Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner mere
end 10°.

•

Undgå at starte eller standse på en skråning. Hvis
dækkene begynder at glide, skal du frakoble
knivene og køre langsomt ned ad skråningen.

•

Kør altid jævnt og langsomt på skråninger.

•

Foretag ingen pludselige ændringer af hastighed
eller retning.

•

Undgå unødvendige sving på skråninger, og hvis
det er nødvendigt, sving da langsomt og gradvist
nedad om muligt.

•

Hold øje med og undgå at køre over furer,
fordybninger og forhøjninger. Maskinen vælter
lettere i ujævnt terræn. Højt græs kan skjule
forhindringer.

•

Kør langsomt. Anvend små ratudslag.

•

Vær ekstra forsigtig, hvis der er monteret
ekstraudstyr, som kan ændre maskinens stabilitet.

•

Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter eller bakker.
Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kommer
ud over kanten af et hul eller en grøft, eller hvis en
kant giver efter.

•

Klip ikke vådt græs. Det er glat, og dækkene kan
miste grebet, så maskinen glider.

Vær ekstra forsigtig ved kørsel på skråninger.
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Sikkerhedsinstruktioner
•

Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte
foden ned på jorden.

•

Ved rengøring under maskinen må den aldrig
placeres i nærheden af en kant eller en grøft.

Børn
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•

Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er
opmærksom på børn i nærheden af maskinen.
Børn tiltrækkes ofte af maskinen og klippearbejdet.
Gå aldrig ud fra, at børn bliver stående, hvor du
sidst så dem.

•

Hold børn væk fra arbejdsområdet og under nøje
opsyn af en anden voksen.

•

Vær opmærksom, og stands maskinen, hvis der
kommer børn ind i arbejdsområdet.

•

Se bagud og nedad efter små børn før og under
bakning.

•

Lad aldrig børn køre med. De kan falde af og
komme alvorligt til skade eller forhindre risikofri
betjening af maskinen.

•

Lad aldrig børn betjene maskinen.

•

Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske,
træer eller andre genstande, der hæmmer
udsynet.

Lad aldrig børn betjene maskinen

Sikkerhedsinstruktioner

Vedligeholdelse
•

Stands motoren. Tag startnøglen ud, inden du
justerer noget eller udfører vedligeholdelse.

•

Påfyld aldrig brændstof indendørs.

•

Opbevar kun brændstoffet i rene beholdere, som
er godkendt til dette formål.

•

Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig
brændstof, mens motoren kører.

•

Lad motoren køle af, inden du påfylder brændstof.
Rygning er forbudt.

•

Vær forsigtig med olie, olieﬁlter, brændstof og
batteri af hensyn til miljøet. Overhold gældende
regler om genvinding.

•

Lad ikke trykluft komme i kontakt med huden.
Opsøg straks en læge, hvis der trænger trykluft ind
i huden.

•

Opsøg omgående en læge, hvis huden rammes af
brændstof, der står under højt tryk.

•

Det brændbare materiale i visse af motorens
komponenter (f.eks. visse pakninger) kan blive
meget farligt, hvis det brænder. Lad aldrig brændt
materiale komme i kontakt med huden eller
øjnene.

Påfyld aldrig brændstof indendørs
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Sikkerhedsinstruktioner
•

Fjern ikke tankdækslet eller nogen anden
komponent på kølesystemet, når motoren er varm,
og kølevæsken er under tryk, eftersom farlig varm
kølevæske kan sprøjte ud.

ADVARSEL:
Motoren, udstødningssystemet, kølesystemet og
hydrauliksystemets komponenter bliver meget
varme under drift. Risiko for forbrændinger ved
berøring. Anvend beskyttelseshandsker.
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•

Hvis der er opstået lækage i brændstofsystemet,
må motoren ikke startes, før dette er udbedret.

•

Maskinen og brændstoffet skal opbevares på en
sådan måde, at der ikke er risiko for, at lækkende
brændstof eller brændstofdampe kan forårsage
skader.

•

Kontrollér altid brændstofniveauet før brug, og sørg
for, at der plads til, at brændstoffet kan udvide sig,
da varmen fra motoren og solen ellers kan få
brændstoffet til at udvide sig, så det løber over.

Tank op med skueglas

Sikkerhedsinstruktioner
•

Undgå overfyldning. Hvis der er spildt brændstof
på maskinen, tørres dette op, inden motoren
startes. Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal du
skifte tøj.

•

Materiale, som er blevet forurenet med brændstof,
skal ﬂyttes til et brand- og miljøsikkert sted.

•

Lad maskinen køle af, inden du udfører arbejde i
motorrummet.

ADVARSEL:
Batteriet indeholder bly, blyforbindelser og kemikalier, som anses for at være kræftfremkaldende og medføre fosterskader eller andre reproduktionsdefekter.
Vask hænderne efter berøring af batteriet. Anvend
beskyttelsesbriller ved arbejde med batteriet.
•

Ved arbejde med batteriet og de store kabler i
startmotorkredsen kan der opstå gnister.
Dette kan forårsage batterieksplosion, brand eller
øjenskader.
Der kan opstå gnister i kredsen, efter at batteriets
strømkabel (normalt sort minuskabel) afmonteres.

Risiko for gnister.
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Sikkerhedsinstruktioner

VIGTIG INFORMATION:
Undgå gnister og følgerne heraf på følgende måde:

Anvend beskyttelsesbriller.
Kontrollér, at tankdækslet er monteret, og at der ikke
opbevares brandfarlige væsker i åbne beholdere.
Undlad at arbejde med startmotorkredsen i nærheden
af spildt brændstof.
Frakobl batteriets strømkabel (normalt sort
minuskabel) først, og tilslut det til sidst.
Vær forsigtig med værktøjet, så der ikke opstår
kortslutning.
Undgå at kortslutte startrelæets tilslutninger for at køre
startmotoren.
•
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Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre.
Syre på huden kan give alvorlige ætsningsskader.
Skyl straks med vand, hvis du spilder syre på
huden.

Sikkerhedsinstruktioner
•

Syre i øjnene kan medføre blindhed, søg straks
læge.

•

Vær forsigtig ved vedligeholdelse af batteriet. I batteriet udvikles eksplosive gasser. Foretag aldrig vedligeholdelse af batteriet, mens du ryger eller beﬁnder
dig i nærheden af åben ild eller gnister, da batteriet
kan eksplodere og give alvorlige personskader.

•

Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt spændt,
og at udstyret er i god stand.

•

Modiﬁcer aldrig sikkerhedsanordningerne. Kontrollér
regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen må ikke
anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesafskærmninger, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger.

•

Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen, og lad
ikke motoren køre ved for højt omdrejningstal. Hvis du
lader motoren køre ved for højt omdrejningstal, kan det
medføre maskinskader.

•

Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler uden
ventilation. Udstødningsgasserne indeholder kulilte,
som er en lugtfri, giftig og livsfarlig gas.

•

Stop, og kontrollér udstyret, hvis du påkører et
fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen,
inden du starter.

•

Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører.

Rygning er forbudt under vedligeholdelsesarbejdet

Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum
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Sikkerhedsinstruktioner
•

Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det udstyr,
som producenten har leveret eller anbefalet.

•

Knivene er skarpe og kan give snitsår. Vikl knivene ind,
eller anvend beskyttelseshandsker, når du skal arbejde
med dem.

•

Kontrollér regelmæssigt parkeringsbremsens funktion.
Juster og vedligehold efter behov.

•

Findelingsaggregatet skal kun anvendes, hvis der
ønskes klipning af bedre kvalitet og på kendte områder.

•

Nedsæt brandrisikoen ved at gøre maskinen ren
for græs, løv og andet materiale, som sætter sig
fast på den. Lad maskinen køle af, inden den
sættes ind i opbevaringsrummet.

•

Træk ikke motoren rundt med hånden uden at
forhindre motorstart, hvilket kan gøres på
forskellige måder:

a. Fjern glødestiften, ingen kompression, det er derfor
lettere at trække motoren rundt.
b. Løsn en trykrørstilslutning på hvert sprederrør
1/2 omdrejning.
c. Bind indsprøjtningspumpens stoparm i position til
nulfødning
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Rengør maskinen med jævne mellemrum

Sikkerhedsinstruktioner

Transport

VIGTIG INFORMATION:
Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til fastlåsning af maskinen ved transport. Sørg for at spænde
maskinen forsvarligt fast på transportvognen.

Maskinen er tung og kan medføre alvorlige
knusningsskader. Vær ekstra forsigtig, når den læsses
af eller på en bil eller en anhænger.
•

Anvend en godkendt anhænger til at transportere
maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, og spænd
maskinen fast med godkendt fastspændingsudstyr,
f.eks. spændebånd, kæder eller reb, under transport.

•

Undersøg og følg lokale færdselsregler inden
transport af eller kørsel med maskinen på
offentlige veje.
Ved kørsel på offentlig vej skal lovgivning og
forskrifter kontrolleres og overholdes. Der fås et
traﬁksæt som ekstraudstyr. Dette kan
eftermonteres på PT 26D.

Forreste fortøjningsøskener
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Sikkerhedsinstruktioner

Miljøbeskyttelse
Værn om miljøet. Specielt ved udførelse af vedligeholdelse på maskinen ﬁndes der ﬂere risikofaktorer for
miljøet. Det gælder navnlig håndtering af motorolie,
hydraulikolie, brændstof, olieﬁlter, hydraulikﬁlter og
brændstofﬁlter. Når du åbner et system, der indeholder
olie eller brændstof, skal du være forsigtig, så der ikke
opstår spild.
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•

Tør altid spildte rester op. Hvis du anvender klude,
savspåner eller oliesugende materialer, skal disse
håndteres som miljøfarligt affald. Følg de lokale
bestemmelser.

•

Vælg en plads, helst med betongulv, når du skal
håndtere eller opbevare olie og brændstof, så du
kan tørre evt. spild op, uden at det trænger ned i
jorden.

•

Undgå at spilde, anvend en tragt, og fyld forsigtigt
på.

•

Ved aftapning skal du sørge for at placere en tilstrækkeligt stor opsamlingsbeholder korrekt. Vær
opmærksom på, at strålen ikke altid løber lige ned.

•

Hæld spildolien over i en lukket beholder og
bortskaf den med henblik på destruktion. Husk at
følge de lokale bestemmelser. Som regel kan
spildolie aﬂeveres på værksteder eller
benzinstationer, der håndterer spildolie.

Sikkerhedsinstruktioner
•

Udskiftede olie- og brændstofﬁltre er miljøfarligt
affald og skal håndteres på samme måde som
spildolien.

•

Undgå at spilde brændstof, når du tanker. En liter
dieselolie kan iht. til det svenske Räddningsverket
(redningstjenesten) forurene op til en million liter
drikkevand. Spildt brændstof indebærer risiko for
brand.

•

Vask hænderne grundigt, når du er færdig med
arbejdet.

•

Kølevæske er sød, men giftig. Sørg for, at dyr ikke
kan komme til at åbne kar eller drikke af pytter.

•

Tænk på brandfaren, når du arbejder i tør
vegetation. Brug aldrig en maskine med ændret
eller beskadiget lyddæmper, da gnister fra
udstødningen kan antænde tørt græs.
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Sikkerhedsinstruktioner

Anvenderansvar
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•

Læs og anvend sikkerhedsinstruktionerne, se
”Sikkerhedsinstruktioner” på side 11.

•

Følg vedligeholdelsesskemaet til vedligeholdelse,
se ”Vedligeholdelsesskema” på side 71,
smøreskemaet, se ”Smøreskema” på side 111 og
anvisningerne til håndtering af maskinen, se
”Præsentation” på side 29 og ”Kørsel” på side 57.

•

Følg instruktionerne til vedligeholdelse, se
”Vedligeholdelse” på side 71, smörjning, se
”Smøring” på side 111 og opbevaring, se
”Opbevaring” på side 133.

Præsentation

Kapitel 4: Præsentation
Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt.
Denne brugsanvisning beskriver Husqvarna PT 26D.
Den er udstyret med en ﬁretakts 3-cylindret
dieselmotor fra Perkins med 26 hestekræfter.
PT 26D er udstyret med hydraulisk styring og redskabsløft. De trykforsynes fra en pumpe på motoren.

Maskinen er ﬁrehjulstrukket i modellen med lav
hastighed.

PT 26D

Kraftoverførslen fra motoren er hydrostatisk. Den
trykforsynes af en pumpe under førersædet. Pumpen
drives af en aksel med to ﬂeksible koblinger.
Gennemstrømning og retning styres med pedalerne,
så hastigheden fremad eller tilbage kan varieres
trinløst. Én pedal til fremadkørsel (1) og én til
bagudkørsel (2). Pumpen driver parallelt ﬁre
hydraulikmotorer, en til hvert hjul.
Kraftoverførslen anvendes også som fartbremse.
Til kørsel ﬁndes højt og lavt gear. Højt eller lavt gear
vælges med en strømafbryder.

Hastighedsregulering
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Maskinen er udstyret med en elhydraulisk
differentialespærre, som manøvreres med en pedal.
Differentialespærret fungerer kun langsgående, hvilket
betyder, at man kan dreje maskinen med aktiveret
diffentialespærre.
Differentialespærren fungerer ikke i højt gear.

Baglys, signalhorn, sideblink og roterende
advarselslys fås som ekstraudstyr (traﬁksæt).
Klippeaggregatet drives fra motoren med en elmagnetkobling, to kilerem, en kraftudtagsaksel,
en kardanaksel og et vinkelgear.
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Differentialespærrets pedal

Præsentation

Betjeningshåndtagenes placering

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hastighedsregulering til fremadkørsel side 34
Hastighedsregulering til bagudkørsel side 34
Parkeringsbremse side 35
Betjeningspanel side 32
Håndhjul til ryggstøtteskråning side 36
Spærre til nedlægning af sæde side 35
Håndhjul til nederste rygstøtte side 37
Håndtag til justering af sædet på langs side 36

9.
10.
11.
12.
13.

Håndhjul til affjedring af sædet side 36
Ratkonsol side 33
Pedal til differentialespærre side 38
Krumtappe til indstilling af klippehøjde side 38
Brændstoftankens dæksel side 39
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Betjeningspanel
21. Betjeningshåndtag hydraulik side 40
22. Strømafbryder drift af klippeaggregat side 42
23. Strømafbryder 2:a hydraulikfunktion (ekstra
tilbehør) side 42
24. Signalhornskontakt (ekstra tilbehør) side 43
25. Kørselsretningsviser (ekstra tilbehør) side 43
26. Startlås side 44
27. Kontakt til belysning side 44
28. Omdrejningstalsregulering side 45
29. Strømafbryder høj og lav hastighed side 45
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Strømafbryder til vægtoverførsel side 46
Roterende advarselslys (ekstra tilbehør) side 46
Parkeringslys (ekstra tilbehør) side 47
Beholder
El-udtag side 47
Strømafbryder, el-udtag side 47
Driftstimetæller side 48

Præsentation

Ratkonsol
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Indikatorlampe batteriopladning side 48
Indikatorlampe differentialespærre side 48
Indikatorlampe kølevæsketemperatur side 48
Indikatorlampe glødedannelse side 48
Indikatorlampe olietryksmotor side 48
Indikatorlampe klippeaggregatdrift side 48
Indikatorlampe parkeringsbremse side 48

47.
48.
49.
50.
51.

Indikatorlampe, højt gear side 48
Indikatorlampe, højre blinklys side 48
Håndtag til pejling af ratkonsol side 49
Indikatorlampe, langt lys side 48
Indikatorlampe, venstre blinklys side 48
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1-2. Hastighedsregulering
Maskinens hastighed reguleres trinløst med to
pedaler. Ved fremadkørsel anvendes pedal (1) og ved
bagudkørsel pedal (2).

ADVARSEL:
Sørg for, at ingen grene kan berøre pedalerne ved
klipning under buske.

Hastighedsregulering
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3. Parkeringsbremse
Aktiver parkeringsbremsen ved at føre håndtaget
fremad.
Slæk parkeringsbremsen ved af føre håndtaget
tilbage.

4. Betjeningspanel
På betjeningspanelet på førerens højre side er
håndtag og strømafbrydere, som anvendes ved
betjening af maskinen, samlet. Underdelen af panelet
er forsynet med en låge over maskinens sikringer og
relæer. Se ”21-37. Betjeningsenhed på
betjeningspanel” på side 40.

Parkeringsbremse

5-9. Sæde
Sædet er forsynet med et hængsel i forkanten og kan
vippes fremad.
6

For at folde sædet fremad skal ratkonsollen foldes
frem og spærret (6) til sædet påvirkes.

Sædets spærre
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ADVARSEL:
Juster ikke sædet indstilling under kørsel. Risiko for
usikker manøvrering.

Justering i længdefremføring og tilpasning af affjedring

Sædet kan også justeres i længderetningen:
•

Ved justering føres håndtaget (8) under sædets
venstre side til venstre, hvorefter sædet kan føres
fremad eller tilbage til den ønskede position.

•

Sædets affjedring kan tilpasses ved at dreje
knappen (9) under sædets forreste kant. En skala
viser indstillingen.

På siderne af rygstøtten ﬁndes to knapper:
•
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Rygstøtteskråningen indstilles med knappen (5) på
rygstøttens højre side.

Indstilling af rygstøtteskråning

Præsentation
•

Den nederste rygstøtte indstilles med en knap (7)
på rygstøttens venstre side.

10. Rat og ratkonsol

Indstilling af nederste rygstøtte

Ratpositionen kan justeres i højden. Ophænget til
styreenheden i ratstammen kan justeres i højden.
Tryk håndtaget (49) ned og vip ratkonsollen nedad for
lettere at tage plads i førersædet. Ratkonsollen kan da
justeres i længderetningen.

49

Se ”40-51. Indikatorlamper” på side 48.
Forlygten er indstillet med rattet i position nærmest
føreren. I andre positioner vil belysningens rækkevidde
være mindre.
Rat og ratkonsol
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11. Differentialespærre
Differentialespærren er elhydraulisk. Den manøvreres
med en pedalstyret strømafbryder. Differentialespærren fungerer kun langsgående, den sikrer drift på
mindst ét fremhjul og et baghjul. Dette betyder, at man
kan dreje maskinen med indlagt differentialespærre,
uden at der sker afbrydelser i kraftoverførslen eller
skader på græsplænen.
Eftersom differentialespærren ikke er mekanisk, skal
den lægges ind eller ud uden begrænsninger, selv når
maskinen ruller eller ved hjulspind. Når pedalen
slippes, går differentialespærren ud, uden at føreren
behøver at foretage andre manøvreringer.
Spærredifferentialet fungerer kun i lavgear og er aktiv
både op ad bakke og ned ad bakke.

Differentialespærrens pedal

12. Indstilling af klippehøjde
Med klippehøjdejusteringen kan klippehøjden reguleres i syv forskellige positioner 25,4-127 mm (1"-5").
For at få en jævn klippehøjde er det vigtigt, at indstillingerne står i samme position, og at luftrykket er
ens i forhjulet 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI og i klippeaggregatets pivothjul 150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI.
Når indstillingen er klar, bør drejeknapperne kobles fri
med tasterne i grebet og stilles i position, så de ikke
griber fat i buske og lign.
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Forreste klippehøjdeindstilling

Præsentation

13. Tankning
Brændstofniveauet i tanken vises i et skueglas.
Fyld ikke tanken helt op, men efterlad mindst 2,5 cm
(1") til udvidelse.
Fyld dieselolie i brændstoftanken, benzin må under
ingen omstændigheder anvendes.
Anvend brændstof med cetantal over 45. Maks.
RME-iblanding 5 % i mineraloliebaseret brændstof.
Flypetroleum (JP5, JP8 og Jet-A) kan anvendes, hvis
der anvendes olietilsætning, men startvilligheden kan
påvirkes. JP4 anbefales ikke. Ublandet RME kan
anvendes.

Tank op med skueglas

Ryg ikke, når du fylder brændstof i tanken.
Dieselolie er mindre brandfarligt end benzin ved normal temperatur, men bliver letantændeligt, hvis det varmes op
til ﬂammepunktet. Denne varierer afhængigt af dieselolietype, men er normalt højere end +50 ˚C (120 ˚F).
Overhold den størst mulige brændstofhygiejne. Dieselmotorens indsprøjtningssystem er meget følsomt og kan
beskadiges af forureninger, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Anvend kun rene beholdere
(lukket + støvfri tragt) Tør rent for støv, inden tankdækslet låses. For at beskytte indsprøjtningssystemet ﬁndes et
ﬁlter, men hvis det sættes ind igen, kan der opstå driftsforstyrrelser. Udbedring af skader, driftsforstyrrelse, ﬁlterskift
forårsaget af dårlig hygiejne er ikke garantireparationer.
Tænk på miljørisikoen. Se ”Miljøbeskyttelse” på side 26.
Tør et eventuelt spild op. Materiale, som forurenes med brændstof, skal ﬂyttes til et sikkert sted.
Hvis du får brændstof på tøjet, skal tøjet skiftes, ellers kan der opstå hudirritationer.
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Vinterbrændstof og paraffinudskilning
Ved kørsel i streng kulde kan der opstå
driftsforstyrrelser på grund af parafﬁnudskilning, hvis
man kører på standardbrændstof. For at modvirke
dette, sælges vinterbrændstof i aktuelle klimaområder;
dieselolie med tilsætning for at forhindre udskilning. I
visse områder sælges forskelligt brændstof sommer
og vinter, i andre områder sælges vinterbrændstof året
rundt. Spørg din brændstoﬂeverandør og brug kun
vinterbrændstof under 0 ˚C (+32 ˚F).

21-37. Betjeningsenhed på betjeningspanel
Betjeningspanelet er forberedt til ekstraudstyr, der
sælges som tilbehør til PT 26D. Derfor kan visse af
nedenstående betjeningsenheder mangle på din
maskine.

21. Betjeningshåndtag hydraulik
Håndtaget anvendes til at sætte klippeaggregatet i
transport- eller klippeposition, hvis der er hydraulisk
tryk.
Løft af aggregat (transportposition)
Stop knivene ved at trykke strømafbryderen ind til drift
af klippeaggregatet (22).
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Løft af klippeaggregatet med løftehåndtaget

Præsentation
Træk håndtaget tilbage for at indtage transportposition.
Så løftes aggregatet op.
Klippeaggregatet kan godt løftes lidt med knivene i
gang. Dette for at lette arbejdet ved klipning i ekstremt
højt græs eller ujævnt underlag. Maskinen er dog
udstyret med automatisk knivstop, som aktiveres, når
klippeaggregatet når transportpositionen. Hvis det
automatiske knivstop aktiveres, skal strømafbryderen
(22) trykkes ind og trækkes ud inden genstart.
Sænkning af aggregatet (klippeposition)
Skub løftehåndtaget fremad for at indtage
klippeposition. Så sænkes aggregatet ned. Håndtaget
behøver ikke at holdes tilbage, lad det fjedre tilbage til
position "0", når aggregatet sænkes.
Knivene startes med strømafbryderen til drift af
klippeaggregatet (22).
Vægtoverførsel kan aktiveres, hvilket betyder, at
klippeaggregatet bedre kan følge terrænets konturer
og græsplænens ujævnheder. Se ”Vægtoverførsel”
side 46.
Øvrige funktioner (ekstra tilbehør)

Klippeposition

Når håndtaget føres på tværs, manøvreres olietrykket
til den hydrauliske 2:a funktion, tilslutningerne ﬁndes
under fodpladelågen.
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22. Strømafbryder til drift af klippeaggregatet
Klippeaggregatet kan kun startes, når føreren sidder i sædet.
•

Træk strømafbryderen ud for at tilkoble driften af
klippeaggregatet.

•

Tryk strømafbryderen ind for at frakoble driften af
klippeaggregatet.

Hvis sikkerhedskredsen udløser klippeaggregatets
drift, skal strømafbryderen trykkes ind og trækkes ud
igen.
Sikkerhedskredsen udløses, og klippeaggregatet
stoppes:
Når klippeaggregatet løftes til øverste position.
Når føreren forlader sædet. En kort forsinkelse ﬁndes
for ikke at få stop, hvis føreren retter sig op i stolen.
Når der vælges højt gear.
Når startmotoren aktiveres.

Strømafbryder til drift af klippeaggregatet

23. Strømafbryder til ekstra hydraulikfunktion
(alternativt hydrauliksæt)
Strømafbryderen anvendes bl.a. ved styring af
drejeplov til individuel styring af venstre eller højre
plovvinge. Betjening af plovvingen sker siden med
betjeningshåndtaget (21).
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Strømafbryder til ekstra 12 volts udtag

Præsentation

24. Trykknap til signalhorn (ekstra tilbehør
trafiksæt)

Strømafbryder til signalhorn

25. Kørselsretningsviser (ekstra tilbehør
trafiksæt)
Tryk for henholdsvis venstre og højre blinklys.
Blinklysene slukkes automatisk efter ca. 30 sekunder
eller manuelt ved at trykke i samme retning. Trykker
man, efter at blinklyset er slukket, får man en ny
30 sekunders periode. Trykker man i modsat retning
under blinkning, tændes blinklyset i modsatte side i
30 sekunder.

Strømafbryder til køreviser
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26. Startlås
Tre positioner:
•

OFF
Alle funktioner slået fra. Motoren standses.
Parkeringslys kan tændes (ekstra tilbehør
traﬁksæt)

•

ON
Normal driftsposition.

•

Start og opvarmning
Hold strømafbryderen i glødeposition, når
glødningen er klar, tilkobles startmotoren. Under
glødningen lyser lampen (43) på indikatorpanelet.
Tilbagefjedrende til position ON. Ny drejning inden
for 2 sek. giver start uden glødning.

Startlås

27. Hovedforlygte
Tre positioner, med uret i denne rækkefølge:
•

Fra

•

Kort lys

•

Langt lys

Hvis strømafbryderen stilles i positionen kortlys, får
man automatisk kort lys, det korte lys tændes, når
motoren kører.
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Strømafbryder til hovedforlygte
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28. Omdrejningstalsregulator
Regulatoren styrer motorens omdrejningstal og
dermed også knivenes rotationshastighed.
Regulatoren føres henholdsvis fremad og tilbage for at
øge eller reducere motorens omdrejningstal.

Omdrejningstalsregulator

29. Høj fart
Ved aktiveret strømafbryder Med denne strømafbryder
vælger man enten høj eller lav hastighed.
Hastigheden skal sænkes til nul, inden maskinen
skifter til lav hastighed, hvis høj hastighed er aktiveret.
Hvis differentialespærren er aktiveret, skifter maskinen
ikke til høj hastighed, før pedalen slippes.
I høj hastighedsmodus opnås forhjulsdrift.
I lav hastighedsmodus opnås ﬁrehjulsdrift.
Differentialespærren og klippeaggregatet fungerer kun
i lav hastighedsmodus.

Høj fart
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30. Vægtoverførsel
Med strømafbryderen aktiveres vægtoverførsel (weight
transfer), med aktiveret vægtoverførsel overføres en
del af aggregatets vægt til maskinen. Dette medfører
højere terræntryk på maskinens forhjul og lavere
terræntryk på aggregatets pivothjul.
Det anbefales at anvende vægtoverførsel ved
græsklipning og fejning. Ved snerydning eller
udskiftning af redskab bør funktionen være slået fra,
så det er muligt at sænke løftearmene.
Denne funktion fungerer, når position sænk er valgt
med betjeningshåndtaget (21).

Vægtoverførsel

31. Roterende advarselslys (ekstra tilbehør
trafiksæt)
Iagttag eventuelle lokale traﬁkforskrifter for anvendelse
af advarselslys.

Roterende advarselslys
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32. Parkeringslys (ekstra tilbehør trafiksæt)
Kan tændes med strømafbryderen, selv om startlåsen
ikke er slået til. Batteriet tømmes da helt på ca.
20 timer.
Parkeringslyset tændes automatisk, når motoren
kører, selv om strømafbryderen ikke er slået til.

33. Beholder

34-35. El-udtag

Parkeringslys

Der kan f.eks. sluttes et varmesæde eller en
mobiltelefonoplader til el-udtaget (34). El-udtaget
tændes og afbrydes med kontakten (35) på
betjeningspanelet.
El-udtaget er afsikret med en egen sikring FU11
(maks. 10 A), som er placeret bag en låge på
ydersiden af betjeningspanelet.

El-udtag med strømafbryder
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36. Timetæller
Timetælleren viser motorens driftstid. Den eventuelle
tid, hvor motoren står stille, mens tændingen er
aktiveret, registreres ikke. Sidste ciffer viser en
tiendedel af en time (6 minutter).

40-51. Indikatorlamper
På ratkonsollen under rattet ﬁndes indikatorlamper
til batteriopladning (40), differentialespærre (41),
kølevæsketemperatur (42), glødning (43), olietryk (44),
klippeaggregatdrift (45), parkeringsbremse (46), højt
gear (47), langt lys (50) og blinklys (48, 51).

Driftstimetæller

Ved start tændes alle lamperne til funktionskontrol.
De vigtigste lamper er kølevæsketemperatur og
olietryk. Motoren standser automatisk, hvis en af disse
tændes.
Lampen til kølevæsketemperatur blinker ved ca.
100 ˚C og tændes ved ca. 110 ˚C, hvorved motoren
stoppes.
Reducer belastningen for at sænke temperaturen,
hvis lampen blinker.
Indikatorlamperne er lysdioder, som ikke kan skiftes
ud separat. Hele indikatorpanelet skiftes ud ved fejl.
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Indikatorlamper

Præsentation

49. Håndtag til ratkonsolvinkel
Når håndtaget aktiveres, kan ratkonsollens vinkel
ændres til en mere bekvem kørestilling eller til lettere
af- og påstigning til førerpladsen. Håndtaget er
tilbagefjedrende.

ADVARSEL:
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Indstilling af ratkonsolvinkel og rat

Juster ikke ratkonsolvinklen eller ratindstillingen
under kørsel. Risiko for usikker manøvrering.

Justering af ratstilling
Ophænget til styreenheden i ratstammen kan justeres
i højden. Løsn skruerne, der holder kåben, og fjern på
begge sider af ratstammen skruerne, der holder
ophænget fast i ratstammen. Juster ophænget til en
passende højde, skru ophænget fast i ratstammen, og
sæt kåben på igen.

Indstilling af ratstamme i højden
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Kølesystemtrin

VIGTIG INFORMATION:
Kølevæsken skal bestå af en blanding af 50 %
frostbeskyttelsesmiddel og af 50 % blødt vand.
Antikorrosionsmidlet i kølevæsken bliver fortyndet,
hvis der anvendes en lavere iblanding. En højere
iblanding kan påvirke afkølingsevnen i negativ
retning. Saltvand eller vand med højt kalkindhold
kan være årsag til korrosion eller give aflejringer i
kølesystemet.

Kølevæskepåfyldning

Motoren er væskeafkølet Hvis høj motortemperatur indikeres, skal kølevæskeniveauet kontrolleres som første
afhjælpning.
Kontrollér også, at kølergitteret bag førersædet ikke er genmonteret. Se “Kontrol af køler-gitter” på sidan 79.
Det rigtige kølevæskeniveau er vigtigt, for at kølesystemet kan fungere ordentligt. Derfor skal kølevæskeniveauet
kontrolleres med jævne mellemrum. Se advarsel på næste side. Kølevæsken skal være synlig, når påfyldningslåget
er fjernet.
Gentaget kølevæsketab tyder i første instans på lækage. I så fald bør kølesystemet kontrolleres af en fagmand. Det
er ikke nok bare at fylde kølevæske på. Hvis motoren koger, kan kølevæsken blive reduceret. Lad motoren køle af
inden påfyldningen.
Kølesystemet må ikke fyldes med saltvand, dette er årsag til korrosionsskader på motoren.
Skift kølevæsken ud, hvis den er misfarvet eller grumset. I så fald skal kølesystemet spules omhyggeligt rent.
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ADVARSEL:
Åbn ikke dækslet hurtigt ved varm motor uden først
at slippe overtrykket ud med dækslet delvist løsnet.
Risiko for forbrændinger. Anvend beskyttelseshandske og beskyttelsesbriller.
Kølevæskeaftapning motorblok

ADVARSEL:
Frostbeskyttelsesvæsken og kølevæsken er
sundhedsfarlige. Opbevar dem i afmærkede
beholdere og utilgængeligt for børn og dyr.

Ved tømning af kølesystemet skal begge aftapninger
åbnes.

Kølevæskeaftapning nederste slange
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VIGTIG INFORMATION:
Fyld aldrig kold kølevæske i en varm motor. Risiko
for omfattende motorskader.

Fyld kun frostbeskyttelsesmiddel og vand, som blandes i forholdet 50/50 inden påfyldningen.
Efterkontroller niveauet, når motoren er kørt nogle minutter efter påfyldning. Der kan have været luft i systemet, som
er sluppet ud.

Frostbeskyttelse
Anvend kun frostbeskyttelsesmiddel på glykolbasis, som er godkendt ifølge norm BS 6580:1992 eller ASTMD 330689 eller AS 2108-1977 (angivet på emballagen).
Frostbeskyttelsesmidlet skal være beregnet til letmetalmotorer.
Din Husqvarna-leverandør kan skaffe den rigtige type frostbeskyttelsesmiddel.
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VIGTIG INFORMATION:
Hvis man anvender den forkerte type eller blander
forskellige typer af frostbeskyttelsesmidler, kan der
opstå en kemisk reaktion, som giver anledning til
overopvarmning og alvorlige motorskader. Disse er
ikke dækket af garantien.

Anvend frostbeskyttelsesmidlet året rundt, også i
klimaer, som ikke indebærer en frostrisiko.
Frostbeskyttelsesmidlet indeholder tilsætninger, som
beskytter motorens kølesystem mod korrosion.

Glykol

Vand

Frysepunkt

60 %

40 %

- 47 ˚C

50 %

50 %

- 37 ˚C

40 %

60 %

- 25 ˚C

Blandingstabel
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Klippeaggregat
PT 26D kan udstyres med klippeaggregater af typerne
Combi 132 med 132 cm klippebredde eller Combi 155
med 155 cm klippebredde.
Klippeaggregatet drives af en kilerem, en
kraftudtagsaksel og en kardanaksel fra motoren. Det
kobles til af en el-magnetkobling, som er placeret foran
motorens svinghjul.
Combi-aggregatet fungerer som et BioClip-aggregat,
når der er monteret et BioClip-dæksel under
aggregatafskærmningen, men kan omstilles til
bagudkast ved at fjerne BioClip-dækslet.

Klippeaggregat Combi 155

BioClip-funktionen betyder, at aggregatet ﬁndeler
græsset ved at klippe det ﬂere gange, inden det kastes
ud på græsplænen igen som gødning. Bagudkast
betyder, at det afklippede græs kastes ud bag
klippeaggregatet uden ﬁndeling.
Klippeaggregatet Combi 155 kan monteres
sideforskudt 8 cm (3 1/8") i forhold til maskinen.
Ved behov kan klippeaggregatet drejes op til
serviceposition for eksempelvis at rengøre
afskærmningens underside.
Serviceposition
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Tilbehør
Tilbehøret er beskrevet i separate brugsanvisninger.
Kontakt din forhandler, hvis der er behov for tilbehør.
Eksempel på originalt tilbehør til Husqvarna PT26D:
•

Traﬁksæt; belysning med kørselsretningsvisere,
parkeringslys og roterende advarselslampe

•

Tillbehørshydrauliksæt; hydraulikventiler,
lynkoblinger, hydraulikslanger,
strømningsregulatorer og kabler

•

Rengøringsbørste

•

Drejeplov

•

ROPS

•

Skovl med hydraulisk tømning

•

Katalysator.

Bugsering
Bugsering skal undgås. Anvendes kun ved bjergning
eller lastning på køretøjer af skadede maskiner, som
ikke selv kan køre.
Ved bugsering skal omledningsventilen løsnes 2-4
omdrejninger. Løft førersædet, og skru
omledningsventilen løs. Husk at skrue ventilen i igen.

Løsn omledningsventilen ved bugsering
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Kørsel

Kapitel 5: Kørsel
Klippetips

ADVARSEL:
Brug høreværn.
Rens græsplænen for sten og andre genstande, som
kan slynges væk af knivene.

•

Find og markér planter, sten og andre faste
genstande for at undgå påkørsel.

•

Begynd med en stor klippehøjde, og nedsæt
denne, indtil det ønskede klipperesultat er opnået.

•

Klipperesultatet bliver bedst ved højt motoromdrejningstal (knivene roterer hurtigt) og lav hastighed
(maskinen bevæger sig langsomt). Er græsset ikke
alt for langt og tæt, kan kørehastigheden øges,
uden at resultatet bliver synligt dårligere.
Marker genstande efter behov
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ADVARSEL:
Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner mere
end 10°. Klip skråninger opad og nedad, aldrig på
tværs. Undgå pludselige retningsskift.

Maks. 10° i alle retninger
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•

Græsplænen bliver pænest, hvis den klippes ofte.
Klipningen bliver mere jævn, og det afklippede
græs fordeles mere jævnt over plænen.
Tidsforbruget bliver ikke større, da man kan køre
hurtigere, uden at klipperesultatet forringes.

•

Undgå at klippe, når græsset er vådt.
Klipperesultatet bliver da ringere, da det afklippede
græs lettere klumper sig sammen, og underlaget
bliver lettere beskadiget.

•

Rengør undersiden af klippeaggregatet efter hver
anvendelse. Ved rengøring bør klippeaggregatet
løftes op til serviceposition. Hvis der anvendes
vand, vip da klippeaggregatet ned og lad knivene
rotere i nogle minutter for at drive eventuelt vand i
lejer og remme ud.

Serviceposition

Kørsel
•

Ved klipning med ﬁndelingsfunktionen er det
særligt vigtigt med korte klippeintervaller.

•

Anvend differentialespærren, hvis der er risiko for
hjulspind. Differentialespærren skal lægges ind
under drift, og det er tilladt at svinge med indlagt
differentialespærre.

Før starten

VIGTIG INFORMATION:
Luftindsugningsgitteret bag førersædet må ikke
blokeres af f.eks. tøj, løv, græs eller snavs. Motorens
afkøling forringes. Risiko for alvorlige motorskader.

Differentialespærrens pedal

VIGTIG INFORMATION:
Startgas eller æter må ikke anvendes til denne motor.

•

Læs afsnittene ”Sikkerhedsinstruktioner” på
side 11 og ”Præsentation” på side 29.

Luftindsugning
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•

Udfør daglig vedligeholdelse i henhold til
”Vedligeholdelsesskema” på side 71.

•

Juster sædet i den ønskede stilling. Se ”5-9.
Sæde” på side 35.

•

Juster rattet og ratkonsollen i den ønskede stilling.

•

Se ”10. Rat og ratkonsol” på side 37.

•

Vælg den ønskede klippehøjde (1-7) med
klippehøjdeindstillingerne. Stil drejeknapperne
horisontalt, så de ikke hager sig fast i buske el.lign.
Klippehøjdeindstilling

Klippehøjdeindstillinger
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Start af motor
1. Aktiver parkeringsbremsen ved at føre håndtaget
fremad.
Motoren kan ikke startes, hvis parkeringsbremsen
ikke er aktiveret, eller hvis en kørepedal berøres.
Kontroller, at strømafbryderen til drift af klippeaggregatet er trykket ind. Hvis motoren startes med
strømafbryderen trukket ud, skal den trykkes ind
og trækkes ud igen, for at klippeaggregatet skal
kunne fungere.

Aktivér parkeringsbremsen

2. Før omdrejningstalsregulatoren til positionen for
maks. omdrejningstal, for at indsprøjtningspumpen
skal kunne indstilles i fuld fremføringsposition.

Omdrejningstalsregulering ved maksimal
omdrejningsposition
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3. Drej startnøglen til glødningsposition og hold den
der, indtil indikatorlampen på ratkonsollen slukkes,
og startmotoren tilkobles. Glødningstiden
afhænger af motortemperaturen. Vil man have
endnu en glødningsperiode, må man vente i
position OFF eller ON i 4 sekunder.
Hvis ikke glødningslampen tændes, og
startmotoen ikke tilkobles, skal det kontrolleres, at
parkeringsbremsen er aktiveret, og at
kørepedalerne ikke berøres. Start uden glødning
(varm motor) er mulig, hvis man drejer startnøglen
til glødningsposition, tilbage til ON og til glødning
igen inden for 2 sekunder.

Startnøgle, glødnings- og startposition

VIGTIG INFORMATION:
Lad ikke startmotoren køre i længere tid end ca.
15 sekunder ad gangen. Vent ca. 30 sekunder inden
næste startforsøg, hvis motoren ikke starter.

4. Når motoren starter, skal startnøglen straks
slippes, så den returnerer til mellemposition (ON).
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Startnøgle, mellemposition (ON)

Kørsel

ADVARSEL:
Lad aldrig motoren køre inden døre, i lukkede eller
dårligt udluftede rum. Motorens udstødningsgasser
indeholder giftig kulilte og cancerogene stoffer.

5. Indstil ønsket motoromdrejningstal (jævn tomgang)
med omdrejningstalsregulatoren.

Omdrejningstalsregulering i tomgangsposition

Lad motoren køre ved moderat omdrejningstal i 35 minutter, inden den belastes hårdt.

Start i kulde
Hvis motoren ikke starter på grund af kulde, gentages
glødningen, og der gøres et nyt startforsøg.
Startgas eller æter må ikke anvendes.
Startgas eller æter må ikke anvendes.
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Start med svagt batteri

ADVARSEL:
Blysyrebatterier udvikler eksplosive gasser. Undgå
gnister, åben ild og rygning i nærheden af batterier.
Brug altid beskyttelsesbriller i nærheden af batterier.

Hvis batteriet er for svagt til at starte motoren, skal det
oplades igen.
Ved brug af startkabler til nødstart skal nedenstående
fremgangsmåde følges:

VIGTIG INFORMATION:
Din plæneklipper er udstyret med et 12-volts system
med negativ jording. Det andet køretøj skal også have
et 12-volts system med negativ jording. Anvend ikke
plæneklipperens batteri til at starte andre køretøjer.
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Tilslutning af startkabler
•

Tilslut hver ende af det RØDE kabel til den
POSITIVE pol (+) på hvert batteri, og vær
omhyggelig med ikke at kortslutte nogen af
enderne mod chassiset.

•

Tilslut den ene ende af det SORTE kabel til den
NEGATIVE pol (-) på det batteri, der er fuldt
opladet.

•

Tilslut den anden ende af det SORTE kabel til en
god CHASSISJORDING på god afstand af
brændstoftanken og batteriet.

Fjern kablerne i omvendt rækkefølge:
•

Det SORTE kabel løsnes først fra chassiset og
derefter fra det fuldt opladede batteri.

•

Det RØDE kabel fjernes sidst fra begge batterier.
Starthjælp
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Kørsel af maskinen
1. Slæk parkeringsbremsen ved at trække håndtaget
op.

Parkeringsbremse

2. Vælg højt eller lavt gear med strømafbryderen på
betjeningspanelet.

Hastighedsvælger
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3. Tryk forsigtigt en af pedalerne ned, indtil den
ønskede hastighed opnås.
Ved fremadkørsel anvendes pedal (1) og ved
bagudkørsel pedal (2).

Kørepedaler

4. Sænk klippeaggregatet ned på jorden med
løftehåndtaget. Før løftehåndtaget frem.

Løftehåndtag i position sænk
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5. Aktiver vægtoverførsel, om ønsket, med
strømafbryderen (30) på betjeningspanelet. Ved
kørsel op ad skråninger skal vægtoverførselstilstanden altid være aktiveret, lige som den skal
være deaktiveret ved kørsel ned ad skråninger.
6. Start klippeaggregatet ved behov med strømafbryderen til kraftudtag (22) på betjeningspanelet.
Klippeaggregatet kan kun startes ved lavt gear.
Hvis strømafbryderen allerede er trukket ud, og
aggregatet ikke starter, trykkes den ind og trækkes
ud igen (Se sikkerhedskreds på side 42).
Strømafbryder til kraftudtag og vægtoverførsel.

Nedbremsning
Slip kørepedalerne. Maskinen bremses og stoppes derefter med
drivsystemet. Brug ikke parkeringsbremsen som kørebremse.
Hurtigere nedbremsning kan opnås, hvis man trykker på
kørepedalen til modsat kørselsretningen.
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Stop af motoren
Motoren må gerne gå i tomgang et minut for at få
normal arbejdstemperatur, inden den standses, hvis
den har været udsat for hård belastning.
1. Afspær klippeaggregatet, hvis det er i drift.
2. Løft klippeaggregatet med løftehåndtaget.

Spær klippeaggregatet af

3. Før omdrejningstalsregulatoren til position ”MIN”.
Drej startnøglen til ”OFF”.

Stopposition
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4. Når maskinen står stille, aktiveres parkeringsbremsen ved først at trække spærrehåndtaget (36) på
betjeningspanelet op og derefter trykke parkeringsbremsepedalen (3) ned.

Udluftning, hvis brændstoffet slipper op
Se kapitlet Vedligeholdelse ”Udluftning af
brændstofsystemet” på side 86.

Motorstop
Hvis motoren standser, har maskinen stadig
styreevne, men rattet er tungere at dreje. Eftersom
kraftoverførslen er hydrostatisk, standser maskinen
straks.
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Parkeringsbremse

Vedligeholdelse

Kapitel 6: Vedligeholdelse
Det er en god vane altid at søge efter lækage og løse dele efter hver anvendelse. Kontroller da også maskinen og lyt
efter mislyde. Ved ekstrem kørsel og ekstreme forhold bør serviceintervallerne være tættere på hinanden.
Kontroller kølesystemets frostbeskyttelse inden vintersæsonen.

Vedligeholdelsesskema
Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. For de punkter, som er
markeret med fodnote 4, opsøges et autoriseret serviceværksted.
● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.
❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse

Side

Daglig
vedligeholdelse
før efter

Kontrollér for eventuelle brændstof- og
olielækager

-

❍

Kontrollér sikkerhedsafbryder, sæde

92

●

Kontrollér pedalsystemets
sikkerhedsafbryder, neutral position

92

●

Kontrollér motorolieniveau (hver tankning)

117

●

ugentlig
vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval i timer

250

500

1000

2000

3000

●
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● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.
❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse

72

Side

Daglig
vedligeholdelse
før efter

ugentlig
vedligeholdelse

Kontroller hydraulikolieniveau

122

●

●

Kontrollér kølevæskeniveau

50

●

●

Kontrollér/rengør motorens køleluftindtag,
kølernettet og køleren

79

●

Kontrollér fastgørelseselementer (skruer,
møtrikker osv.)

-

❍

Start motor og knive, lyt efter mislyde

-

❍

Rengør under klippeaggregatet og
remafskærmningerne

101

●

Kontrollér for eventuelle skader

-

❍

Kontrollér dæktryk (100 kPa)

88

●

Rengør grundigt omkring motoren

-

❍

Rengør grundigt omkring transmissionen

-

❍

Vedligeholdelsesinterval i timer

250

●

●

●

●

500

1000

2000

3000

Vedligeholdelse
● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.
❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse

Side

Daglig
vedligeholdelse
før efter

ugentlig
vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval i timer

250

Smør ifølge smøreskema3

111

●

Rengør luftﬁlteret og tøm partikelfangeren

84

●

Kontrollér knive

104

●

Skift motorolie og ﬁlter1

118

●

Skift hydraulikolieﬁlter og kontrollér
olieniveauet4, 5

122

●

Kontroller remmenes spænding og tilstand
(generatorrem, kraftudtagningsrem,
klippeaggregatsrem)

80
105
107

●

Kontrollér batteriets tilstand, rengør efter
behov

89

●

Kontrollér olieniveauet i vinkelgearet,
fyld på ved behov

114

●

500

1000

2000

3000

●
●
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● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.
❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse

Side

Daglig
vedligeholdelse
før efter

ugentlig
vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval i timer

250

500

Kontrollér hjulmøtrikkerne

-

❍

Kontrollér parkeringsbremsen, justér ved
behov5

83

●

Kontrollér sikkerhedsfunktionen

92

●

Kontrollér / justér klippeaggregatets
indstillinger (vippevinkel)5

99

●

Skift luftﬁltret og rengør cyklonﬁltret

84

●

Skift remmene (kraftudtagningsrem og
klippeaggregatsrem)

-

●

Kontrollér hydraulikslangernes tilstand5

-

❍

Skift brændstofﬁlter og kontrollér slanger4

-

❍

Juster kraftudtagsremmene5
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1000

2000

3000

Vedligeholdelse
● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.
❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse

Side

Daglig
vedligeholdelse
før efter

ugentlig
vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval i timer

250

500

1000

2000

Justér ventilerne og kontrollér motorens
omdrejningstal4

-

❍

Skift pumpe- og generatorrem

81

●

Skift hydraulikolie og ﬁlter4

-

❍

Udskift olie i vinkelgearet.

114

Skift kølervæske4

50

Kontrollér alle slanger med koblinger til
motoren og motorens ophæng5

-

❍

Skift membranen til den lukkede
krumtaphusventilation4

-

❍

Kontrollér kabler og tilslutninger i elsystemet4

-

3000

●
●

❍
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● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.
❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.
Vedligeholdelse

Side

Daglig
vedligeholdelse
før efter

ugentlig
vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval i timer

250

500

1000

3000

Kontrollér generator og startmotor4

-

❍

Foretag en trykprøve af
brændstofsprederne4

-

❍

Kontrollér kølervæskepumpen4

-

❍

1. Første skift efter 25 timer. Skift motorolie efter hver 125 timer ved drift under tung belastning eller
ved høje omgivelsestemperaturer.
2. Under støvede forhold skal rengøring og udskiftning ske oftere.
3. Ved daglig brug af maskinen skal smøring foretages to gange om ugen.
4. Udføres af et autoriseret serviceværksted.
5. Efter de første 25 timer.
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ADVARSEL:
Der må kun foretages servicearbejde på motor eller
klippeaggregat, når:
•
Motoren er stoppet.
•

Parkeringsbremsen er trukket.

•

Startnøglen er taget ud.

Rengøring
Rengør maskinen umiddelbart efter brug. Det er
meget lettere at spule græsrester væk, før de er tørret
helt fast.
Oliesnavs kan opløses med koldaffedtningsmiddel.
Sprøjt et tyndt lag på og vent nogle minutter.
Spul med normalt vandtryk. Strålen må ikke rettes
mod elektriske dele eller lejer.
Spul ikke varme overﬂader som f.eks. motor eller
udstødningssystemet.

Rengør maskinen umiddelbart efter brug.
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VIGTIG INFORMATION:
Undgå højtryksspuling eller dampvask.
Smør maskinen ved behov efter rengøring.

Udfør gerne en eftersmøring, når lejerne har været
udsat for affedtningsmiddel eller er blevet renset med
vandstrålen. Dette medfører stor risiko for, at vand
trænger ind i lejer og el-forbindelser. Resultatet kan
blive korrosionsangreb, der fører til driftsforstyrrelser.
Tilsætning af rengøringsmiddel forværrer som regel
skaderne.
Kontrollér og rengør, hvis der samles snavs i rummet til
printplade og på printpladen. Rengør tørt med
støvsuger eller trykluft som hjælpemiddel.
Blæs ikke direkte på printpladen. Spul ikke med vand.
Der er risiko for, at printpladen bliver beskadiget.
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Afmontér maskinens afskærmninger
Motorafskærmning
1. Åbn motorhjelmene på begge sider.
2. Fjern skruerne, der holder motorafskærmningen
fast.
3. Løft motorafskærmningen af.
Monter i omvendt rækkefølge.

Motorafskærmningens monteringsskruer

Kontrol af køler-gitter
Rengør kølergitteret bag førersædet:
Vip førersædet op.
Kontrollér, at kølergitteret er fri for løv, græs og snavs.
Hvis kølergitteret er tilstoppet, forringes motorkølingen,
hvilket kan medføre motorskade.
Fjern kølergitteret ved behov og gør det rent.
Kontrollér, når gitteret er fjernet, om kølerens
cellepakke er snavset. Rengør efter behov.
Se ”Rengøring af kølerens cellepakke” på side 80.

Kølergitter

79

Vedligeholdelse

Rengøring af kølerens cellepakke
Fjern kølergitteret. Hvis snavset er blandet med olie,
sprøjt da først koldaffedtningsmiddel på og vent
ca. 5 minutter. Spul derefter køleren med vandstråle
fra motorrummet. Olieblandet snavs kan skyldes en
lækkende hydraulikoliekøler. Kontakt et autoriseret
serviceværksted for reparation.

Justering af pumpe- og generatorrem
1. Løsn justerskruen 1/2 omdrejning.

Kølerens cellepakke

2. Tag generatoren ud med en skruetrækker el.lign.,
indtil remmen kan trykkes ind ca. 1 cm (3/8") med
et moderat tryk mellem pumpe og generator. Løsn
ved behov generatorens nederste monteringsskrue lidt, hvis remmen ikke kan spændes.
Bemærk: Tryk ikke mod generatorhuset, men derimod mod lejeskjoldet, se billedet.
3. Skru justerskruen fast.
4. Kontroltræk generatorens monteringsskrue.

Justering af generatorrem
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Udskiftning af pumpe- og generatorrem
1. Slip remspændingen til pumpe- og generatorremmen helt og kræng remmen af. Løsn efter behov
generatorens nederste monteringsskrue lidt, hvis
generatoren sidder fast.
2. Kræng en ny rem på.
3. Juster pumpe- og generatorremmen som ovenfor
anført.

Kontrol og justering af
omdrejningstalshåndtag
Lav ikke om på stopskruerne på regulatorhuset,
motorens garanti kan blive ugyldig.
Kontakt et Husqvarna-serviceværksted i tvivlstilfælde.
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Kontrol af udstødningssystem
Kontrollér jævnligt, at lyddæmperen er hel, og at den
sidder godt fast. Kontrollér, at røret ikke har sprækker
eller lækage.
Temperatursvingninger og vibrationer kan betyde, at
tilspændingsmomentet for skruerne reduceres. For at
sikre det rigtige moment skal skruerne kontrolleres ved
hver service. Tilspændingsmomentet skal være ca.
20 Nm. Brug aldrig en defekt lyddæmper.

Lyddæmper

ADVARSEL:
Under samt et stykke tid efter anvendelsen er
lyddæmperen meget varm. Berøring kan forårsage
brandskader. Vær opmærksom på brandfaren.
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Justering af parkeringsbremse

R

Bremsejustering bør overlades til et Husqvarnaværksted.

L

ADVARSEL:
En dårligt justeret parkeringsbremse kan medføre
nedsat bremseevne.

Parkeringsbremsehåndtag

1. Løft maskinen, så hjulene kan snurre frit.
2. Kontrollér, når parkeringsbremsen er løsnet, at der
ikke sker en utilsigtet opbremsning af forhjulene.
3. Kontrollér, at bremsevirkningen er nogenlunde
jævn, og at hjulene standses ved normal tryk på
pedalen.
4. Kontrollér, at pedalen kan spærres i aktiveret stand
ved normal pedalkraft.
5. Justér ved behov kablernes strammeskruer
(R og L).
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Service af luftfilter
Hvis motoren føles svag eller går ujævnt, kan det skyldes, at luftﬁltret er tilstoppet. Ved kørsel med snavset
luftﬁlter kan motoren få luftunderskud, så miljøkravene
ikke er opfyldt, og motoren ikke giver fuld effekt.
Det er vigtigt at udskifte ﬁltret med jævne mellemrum
(Se ”Vedligeholdelsesskema” på side 71 for det rigtige
interval).
Tømning af partikelfangeren
Pres på, så gummiﬂigene åbnes og eventuelle
partikler kan ﬂyde ud.

Partikelfanger på luftfilter

Rensning af cyklonfilter
Fjern låget, som holdes fast af to sikringslåse, og gør
lågets inderside rent. Skal vaskes med sæbevand og
blæses med trykluft, når låget er taget af.

VIGTIG INFORMATION:
Når låget sættes på plads, er det vigtigt, at
partikelfangeren vendes lige nedad.
Cyklonfilter
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Udskiftning af luftfilter
Aftag låget, som holdes af to sikringslåse. Træk
luftﬁlterpatronen lige ud og tag den af.
Tør luftﬁlterhuset rent indvendigt. Ved behov skal
pudsekluden fuges med krystalolie eller brændstof.
Vand eller trykluft må ikke anvendes.
Sæt en ny luftﬁlterpatron på med hullet indad og tryk
den på plads. Når låget sættes på plads, er det vigtigt,
at partikelfangeren vendes lige nedad.

VIGTIG INFORMATION:

Luftfilterpatron

Anvend ikke trykluft til at rengøre papirfilteret.
Vask ikke papirfilteret.
Smør ikke papirfiltret med olie.
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Udluftning af brændstofsystemet
Hvis man er løbet tør for brændstof, skal brændstofsystemet luftes. Forenklet udluftning kan ske ved at
pumpe med håndpumpen. Fjern tankdækslet og kontrollér returbrændstoffet til tanken. Når luftfrit brændstof strømmer til tanken, kan motoren startes.
Fuldstændig udluftning sker på følgende måde:
1. Løsn udluftningsskruen på brændstofﬁlterholderen
mindst ∫ omdrejning.
2. Pump med håndpumpen, indtil rent brændstof,
uden luftbobler, kommer ud af drænhullet. Spænd
skruen lidt.

Håndpumpe

3. Løsn udluftningsskruen på indsprøjtningspumpen
mindst ∫ omdrejning. Pump med håndpumpen,
indtil rent brændstof, uden luftbobler, kommer ud
af drænhullet. Spænd skruen lidt.
4. Rotér motoren med startmotoren maks.
15 sekunder. Vent 30 sekunder inden næste
startforsøg.

Luftskrue på brændstoffilterholder
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Service af brændstoffilter

VIGTIG INFORMATION:
Alle indgreb i brændstofsystemet kræver størst
mulig renhed, så indsprøjtningspumpen ikke bliver
beskadiget. Brug en fagmand. Skader forårsaget af
mangelfuld hygiejne dækkes ikke af garantien.

Brændstofﬁlteret skal skiftes regelmæssigt, se vedligeholdelsesskemaet på side 71 for det rigtige interval,
eller hvis fremføringstrykket, på grund af at ﬁlteret er
fyldt op igen, er sunket under den tilladte værdi. Lavt
fremføringstryk kan også have andre årsager end
manglende brændstofhygiejne, f.eks. en defekt overstrømningsventil. Udskiftning af brændstofﬁlter bør
udføres af fagfolk, risikoen for skade på indsprøjtningspumpen er stor, hvis udskiftningen gøres forkert. Kontakt dit Husqvarna-værksted.

Brændstoffilter

Brugte brændstofﬁltre er miljøfarligt affald.
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Kontrol af dæktryk
Dæktrykket skal være 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI på
for- og baghjul.
Lufttrykket i klippeaggregatets pivothjul skal være
150 kPa / 1,5 bar / 21,8 PSI.

VIGTIG INFORMATION:
Forskelligt dæktryk i forhjulene eller pivothjulene
medfører, at knivene klipper græsset i forskellig
højde.
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Service af batteri
Maskinen er forsynet med et forseglet,
”vedligeholdelsesfrit” batteri. Batteriet er forsynet med
et servicevindue, som viser forskellige farver:
•

Grønt = OK.

•

Hvidt = Oplad batteriet.

•

Rødt = Udskift batteriet.

Batteri

ADVARSEL:
Afhjælpning ved kontakt med syre:
- Udvortes: Skyl med rigelige mængder vand.
- Indvortes: Drik store mængder vand eller mælk.
Søg læge så hurtigt som muligt.
- Øjne: Skyl med rigelige mængder vand.
Søg læge så hurtigt som muligt.
Batteriet afgiver eksplosive gasser. Gnister, ild og
cigaretter må under ingen omstændigheder findes i
nærheden af batteriet.
Rengør batteri og holder med sæbevand. Kasseret /
udskiftet batteri skal håndteres som miljøfarligt affald.
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Sikringer
Maskinens el-systemer er afsikrede med tre forskellige
typer af sikringer:
1. Automatsikringer; disse nulstilles automatisk, når
kortslutningen i kredsen er ophævet. Operatøren
behøver ikke at foretage yderligere afhjælpning.
2. Smeltesikring af typen med høj effekt; skiftes ud af
operatøren.
FU12 er placeret i en dåse på en konsol bag batteriet,
og FU13 i en dåse på oversiden af batteriets pluspol.
FU12 50 A Fremfødersikring til printplade.
FU13 125 A Hovodsikring.

Sikringer

Hvis FU12 udløser, fungerer kun indikatorpanelet.
Hvis FU13 udløser, bliver hele maskinen strømløs.
Udskiftning af sikring: Åbn dåsens låg og udskift
sikringen, som er fastgjort med to møtrikker.
3. Smeltesikringer af ﬂadsikringstypen. Udskiftes af
operatøren.
Disse sikringer er placeret på to steder. En sikring
ﬁndes bag batteriet:
FU3

10 A Rød

Manøvreringskreds (max 10A).

Hvis FU13 udløser, bliver hele maskinen strømløs.
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Kredssikringerne er placeret på kredskortet under et
låg på betjeningspanelets højre side. Hvis en af disse
sikringer udløser, bliver kun denne kreds strømløs.
FU1

10 A Rød

Kraftudtagets magnetkobling

FU1

10 A Rød

Magnetventiler hydrauliksystem

FU4

10 A Rød

Blinklys, signal, advarselslys

FU5

10 A Rød

Ekstra spændingsudtag 2

FU6

20 A Gul

Køleventilator

FU5

10 A Rød

Ekstra spændingsudtag 1

FU6

20 A Gul

Startmotorkobling

FU9

10 A Rød

Hovedforlygter

FU10 7,5 A Brun

Belysning traﬁksæt

FU11 10 A Rød

El-udtag 12 V

FU7

FU6

FU1

FU4

FU10

FU8

FU5

FU11

FU2

FU9

Kredssikringer, placering

Anvend ikke andre sikringer ved udskiftning.
En afbrændt bøjle angiver, at sikringen er udløst. Træk sikringen udad ved udskiftning. Værktøj ﬁndes på et kabel
bag ved låget.
Sikringer er beregnet til at beskytte systemet. Hvis den udløses igen kort tid efter udskiftningen, er det tegn på en
kortslutning, som skal afhjælpes, inden maskinen tages i brug igen.
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Kontrol af sikkerhedssystem
PT 26D er forsynet med et sikkerhedssystem, som
hindrer start eller kørsel under følgende
forudsætninger.
Motoren skal kun kunne startes, når parkeringsbremsen er trukket, og kørepedalerne ikke berøres. Hvis
klippeaggregatet er tilkoblet, kobles det fra og skal
genaktiveres.
Føreren behøver ikke at sidde på førersædet.
Motor og klippeaggregat skal stoppe, hvis føreren
forlader førersædet, når parkeringsbremsen ikke er
trukket, eller hvis en kørepedal er aktiveret. En mindre
forsinkelse ﬁndes for ikke at få stop, hvis føreren retter
sig op i stolen.
Hvis man forsøger at køre uden at slippe
parkeringsbremsen, stoppes maskinen.
Hvis sikkerhedssystemet udløser, skal strømafbryderen til klippeaggregatets drift trykkes ind og trækkes ud
igen, for at aggregatet skal kunne fungere.
Kontrollér dagligt, at sikkerhedssystemet fungerer, ved
at forsøge at starte motoren eller køre, når en af disse
forudsætninger for start eller drift ikke er opfyldt. Skift
forudsætning, og forsøg igen.
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Udskift glødelampe til lygte
Gælder for forlygten.
Yderligere oplysninger om pæretype ﬁndes under
”Tekniske data”.

VIGTIG INFORMATION:
Når plastkapperne løsnes, frigøres enheden med
indikatorlamper. Udvis forsigtighed, så den ikke
beskadiges.

1. Fjern plastkapperne (41+43) omkring ratkonsollen.
2. Frigør el-kablet (OBS plastkrog) og løft forsigtigt
enheden med indikatorlamper ud (39).
3. Tag lygtekonsollen (34) ud fra ratkonsollen, 4 stk.
skruer (Hvis lygteindsatsen løsnes fra sin
fastgørelsesramme, skal der udføres en ny
lysindstilling)
4. Frigør el-tilslutningen fra glødelampen.

Forlys, detaljer
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VIGTIG INFORMATION:
Rør ikke ved lampegloben med fingrene. Fingeraftrykket fordampes og afsættes på reflektoren.

5. Vip trådbøjlen til hovedlygten ned og skift
glødelampen ud.
6. Monter i omvendt rækkefølge.

Lysindstilling
Placer maskinen mindst 5 m fra en væg. Maskinen
skal stå plant.
Ratkonsollen skal være i bageste position.
Tænd forlyset.
Nærlysets øverste afgrænsningslinje skal falde 1 cm
for hver meters afstand til væggen, målt fra forlysets
centrum.
Juster med skruerne (36) efter behov. Disse er
tilgængelige, når den bageste plastkappe om
ratkonsollen afmonteres.
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Klippeaggregatets komponenter
De viste komponenter er:
•

A Låsestift

•

B Forbindelsesled

•

C Klippeaggregatets fæste

•

D Klippehøjdeindstillinger

•

E Kardanaksel med lynkoblinger

•

F Servicehåndtag

•

G Drivrem med kappe

•

H Vinkelgear

Klippeaggregatets komponenter

Montering og demontering af klippeaggregat

ADVARSEL:
Vær forsigtig. Risiko for klemningsskader. Anvend
beskyttelseshandsker.

Se ”Sideforskydning af klippeaggregat” på side 96.
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Sideforskydning af klippeaggregat
Klippeaggregatet Combi 155 kan sideforskydes 8 cm
til venstre eller sidde midt på maskinen.
1. Sluk motoren. Slå vægtoverførselskontakten fra.

VIGTIG INFORMATION:
Efterlad aldrig kardanakslen i maskinen med den
ene ende løsnet. Hvis motoren startes, kan der opstå
skader.
Tag kardanakslen af

2. Tag kardanakslen helt af. Træk i ringen, så frigøres
lynkoblingen, og kardanakslen kan trækkes ud af
akseltappen.
3. Start motoren og løft klippeaggregatet til
transportposition.
4. Sluk motoren.
5. Tag låsestifterne på begge sider af.
6. Sænk klippeaggregatet til klippeposition. Ved
slukket motor: Startlåsen i position ON, og
håndtag i sænkestilling inden for 3 sekunder,
ellers drejes startlåsen igen.
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7. Tag låsestifterne af akslerne og tag akslerne af
forbindelsesleddene.

8. Aftag skruerne til lejebukkene.
Frigør forbindelsesleddene

9. Tag justerskruen til vippevinkel af sit fæste. TIP!
Mål, hvor låsemøtrikken sidder på justerskruen.
10. Flyt klippeaggregatet sidelæns til den nye position.
11. Skru justeringsskruen til vippevinkel ind nogle
omgange. Venstreposition grøn, højreposition rød,
se billede.
12. Flyt lyddæmperne til en ny position.
Venstreposition grøn, højreposition rød, se billede.
13. Genmonter lejebukkene. Venstreposition grøn,
højreposition rød, se billede. Højre lejebuk skal
monteres i beslaget i kappen, så
bevægelsesfriheden ikke begrænses mod
undersiden af aggregatbeslagets arm.

Position Venstre grøn, Position Højre rød
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14. Fortsæt med at skrue justerskruen ind til
vippevinkel.
15. Sæt akslen til forbindelsesleddet på plads
sammen med dens låsestifter på begge sider.
16. Start motoren og løft klippeaggregatet til
transportposition.
17. Sluk motoren.

Justerskru vippevinkel

18. Sæt låsestifterne på plads på begge sider.
19. Sænk klippeaggregatet til klippeposition.
(Startlåsen, se punkt 6)
20. Sæt kardanakslen på plads.
21. Kontrollér og justér klippeaggregatets vippevinkel.
Se ”Vippevinkel” på side 100.
Sæt låsestifterne på plads på begge sider
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Indstilling af klippehøjde og vippevinkel
Ved montering af et nyt klippeaggregat skal
klippehøjden og vippevinklen justeres.
Justeringen skal foretages i nævnte rækkefølge.
Udgangsposition:
•

Kontrollér dæktrykket på 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI.
og 150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI til pivothjulene.

•

Klippeaggregatet skal være sænket ned på en
jævn overﬂade.

Højre klippehøjdeindstilling

VIGTIG INFORMATION:
Ved udskiftning af klippeaggregat skal vippevinklen
og højden justeres igen.

Klippehøjde
1. Løsn drejeknappen til klippehøjdeindstilling.
2. Indstil samme højde på alle tre indstillingspunkter.
Venstre klippehøjdeindstilling
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3. Træk drejeknappen til klippehøjdeindstilling med hånden.
4. Justér drejeknappen til klippehøjdeindstillingen. Kobl
drejeknappen fri ved at trykke knappen ind og dreje den
til vandret position, så den ikke hager sig fast i buske
el.lign.
Højdeintervallet er mellem 25-127 mm (1"- 5"), 7-positionen.
Vippevinkel
Maskinen skal stå på et jævnt underlag.
1. Kontrollér dæktrykket 100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI og
150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI til pivothjulet.
2. Mål afstanden mellem underlaget og aggregatets kant,
fortil og bagtil.

Bageste klippehøjdeindstilling

3. Klippeaggregatets bagkant skal ligge 6-9 mm
(1/4"-3/8") højere end aggregatets forkant.
4. Løsn låsemøtrikken og drej justerskruen. Forlæng
stangen for at løfte bakkanten på klippeaggregatet.
5. Træk derefter låsemøtrikken fast mod fæstet.
Terræntryk
Terræntrykket reguleres hydraulisk ved ﬂytteposition. Med
indkoblet vægtoverførsel opnås et lavere terræntryk på
aggregatets pivothjul og et øget terræntryk på maskinens
forreste hjul. Må kun justeres af et autoriseret værksted.
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Serviceposition for klippeaggregat
For at give nem adgang ved rengøring, reparation
og service kan aggregatet sættes i serviceposition.
I servicepositionen er aggregatet løftet op og spærret
i lodret position.

Placering i serviceposition
1. Klippeaggregatet skal være i nedvippet position,
og motoren skal være stoppet.
2. Løsn kardanakslens to lynkoblinger under
servicevinduet og fjern kardanakslen.

Serviceposition

VIGTIG INFORMATION:
Efterlad aldrig kardanakslen i maskinen med den
ene ende løsnet. Hvis motoren startes, kan der opstå
skader.

3. Start motoren og løft klippeaggregatet til
transportposition.
4. Sluk motoren.
Kardanaksel
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5. Fjern låsestifterne på begge sider.
6. Vinkl klippeaggregatet op.
7. Klippeaggregatet skal låses med låsestiften i
servicehåndtaget. Pas på splitten.
8. Klippeaggregatet er i serviceposition.

Tilbagestilling fra serviceposition
Billeder, se ”Placering i serviceposition”.
1. Tag låsestiften af servicehåndtaget og vip
klippeaggregatet ned.

Låsestift, højre side

2. Sæt låsestifterne fast på begge sider.
3. Sænk klippeaggregatet til klippeposition. Ved
slukket motor skal startlåsen være i position ON
og håndtaget i sænkeposition inden for 3
sekunder, ellers drejes startlåsen igen.
4. Sæt kardanakslen på plads og luk servicevinduet.
Sæt lågets skrue på plads.
Kardanakslens deling passer kun på én måde.

Sikring i serviceposition
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Klippeaggregatudførelser
PT 26D kan udstyres med to forskellige typer
klippeaggregat:
•

Combi 132

•

Combi 155

Cifrene angiver klippebredden i cm.
Ældre typer af klippeaggregater kan ikke monteres.
Combi 155 kan sideforskydes ca. 8 cm (3,1 1/8") i
forhold til maskinen.

Combi 132

Kontrollér, at knivenes monteringsskruer er spændt
med følgende momenter:
Combi 132 och 155: 75-80 Nm / 53-56 lbft.

Combi 155
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Kontrol af knive

ADVARSEL:
Beskyt hænderne med handsker ved arbejde med
knivene. Risiko for skæreskader.
Filning af kniv

For at sikre et optimalt klipperesultat er det vigtigt, at
knivene er intakte og velslebne.

VIGTIG INFORMATION:
Udskiftning eller slibning af knivene bør udføres på
et autoriseret serviceværksted.

Efter slibning af knivene bør disse afbalanceres.
Ved påkørsel af forhindringer, som forårsager havari,
bør beskadigede knive udskiftes. Lad serviceværkstedet vurdere, om knivene kan repareres/slibes, eller om
de skal kasseres.
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ADVARSEL:
Hvis en kniv har revnedannelser, som skyldes forkert
reparation eller anden skade, kan der forekomme
brud på kniven under drift. Sprukne og defekte
knive skal altid skiftes ud. Risikoen er større, hvis
kniven er forkert afbalanceret.

Udskiftning af drivremmene
Udskift altid remmene parvis.
1. Læg førersædet ned.
2. Fjern beskyttelsespladen over hydraulikpumpens
drivaksel.

2

3. Fjern nøglerne fra maskinen.
4. Løsn (1) drivakslen fra hydraulikpumpen, og fjern
afstandsringen (2) fra koblingen.

1

Drivakslens distancering
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5. Løn kontramøtrikken (3) og den nederste skrue (4)
til remstrammeren. Fjern remstrammeren.

6

6. Skru ikke midterskruen i drivakslen ud. Fjern det
bageste lejeoverfalds skruer (5), og tag
afstandsstykket væk (6).
7. Klip de gamle remme af.
8. Sæt de nye remme på gennem spalten mellem
afstandsringen og hydraulikpumpen og derefter
gennem spalten mellem lejeoverfaldet og fæstet.
Læg først den ene rem på pumperemskiven og
derefter på den nederste remskive. Gentag
proceduren med den anden rem.

5
Remstrammer og afstandsstykke

9. Monter afstandsstykket (6) til lejeoverfaldet og
afstandsringen mod remskiven med de tilhørende
skruer (5).
10. Monter remstrammerskruen med fjeder og sokkel.
Spænd skruen, indtil soklen rammer
rammefastgøringen (4). Spænd kontramøtrikken
(3).
11. Kontrollér remstramningen efter de første 25
timers drift efter remskiftet.

Justering af kraftudtagsremmene
Spænd skruen, indtil soklen rammer
rammefastgøringen (4). Spænd kontramøtrikken (3).
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Udskiftning af klippeaggregatets rem

ADVARSEL:
Beskyt hænderne med handsker ved arbejde med
knivene. Der er risiko for klemningsskader ved
arbejde med remmen.

Udskiftning af rem på Combi-aggregat

Aflastning af fjeder

På disse klippeaggregater med ”kollisionssikre” knive
drives knivene af en kilerem. Sådan udskifter du
kileremmen:
1. Afmonter klippeaggregatet. Se ”Sideforskydning af
klippeaggregat” på side 96.
2. Fjern skruerne til kapperne. Løft
beskyttelseskapperne væk fra remmene.
3. Kræng de gamle remme af remskiverne. Anvend
en løftestang ved behov for at aﬂaste fjederen og
slække på remspændingen.
Remtrækning
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4. Løsn to skruer og fjern de tre øvrige til gearhuset.
Drej gearhuset, så remmen kan føres ind under
remskiven.
5. Kontrollér, at anordningen til remspænding ikke
går trægt, og sæt fjederen tilbage.
6. Sæt den nye rem på plads og sæt gearhuset
tilbage.
7. Monter den nye rem.
Remtrækningsskema ﬁndes som mærkat på
klippeaggregatet under beskyttelseskappen.
8. Montér beskyttelseskapperne.
9. Monter klippeaggregatet på maskinen. Se
”Sideforskydning af klippeaggregat” på side 96.
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Gearhuset drejet
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Afmontering af BioClip-dæksel
For at ændre et Combi-aggregat fra BioClip-funktion til
klippeaggregat med bagudkast, afmonteres BioClipdækslet, som er fastgjort under aggregatet.
1. Sæt klippeaggregatet i serviceposition. Se
”Serviceposition for klippeaggregat” på side 101.
2. Fjern skruerne, som holder BioClip-dækslet, og
tag dækslet af.
Tip! Montér skruer med fuldt gevind M8x15 mm
i skruehullet for at beskytte gevindene.

Afmontering af BioClip-dæksel

3. Placer aggregatet i normalposition igen.
Montering af BioClip-dækslet sker i omvendt
rækkefølge.
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Kapitel 7: Smøring
Smøreskema
Ved daglig brug skal det ugentlige smøreprogram (40 h) gennemføres to gange om ugen.
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Generelt
Smøreskemaets positionsnummer refererer til
smøreanvisningerne på de følgende sider.

= Udskiftning af filter

Tag startnøglen ud for at undgå utilsigtede bevægelser
under smøringen.

= Niveaukontrol

= Olieskift

= Smør på med pensel

Ved smøring med oliekande bør oliekanden være fyldt
med motorolie. Ved smøring med fedt kan der
anvendes 503 98 96-01 eller andet chassis- eller
kuglelejefedt med god korrosionsbeskyttelse,
medmindre andet er angivet.

= Smørenippel
= Oliekande
Symboler i smøreskema

Ved daglig brug af maskinen skal smøring foretages to
gange om ugen.
Tør overﬂødigt smøremiddel af efter smøringen.

Smøring af kabler
Smør kablerne i begge ender, og sæt betjeningshåndtaget i slutposition ved smøring. Genmonter gummibeskyttelsen på kablerne efter smøringen. Kabler med
kappe kommer til at gå trægt, hvis de ikke smøres
regelmæssigt. Træghed i et kabel kan medføre driftsforstyrrelser, f.eks. hængende parkeringsbremser.

A. Kølergitter, Se ”Kontrol af køler-gitter” på side 79
B. Pumpe- og generatorrem, Se ”Udskiftning af
pumpe- og generatorrem” på side 81
C. Drivremme, Se ”Udskiftning af drivremmene” på
side 105
D. Kølevæske,Se ”Kølesystemtrin” på side 50
E. Klippeaggregatrem, Se ”Udskiftning af
klippeaggregatets rem” på side 107
F. Luftﬁlter, Se ”Service af luftﬁlter” på side 84
G. Brændstofﬁlter, Se ”Service af brændstofﬁlter”
på side 87
Vedligeholdelsespunkter i smøreskema
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Tilbehør
Smøring eller anden vedligeholdelse af ekstraudstyr
eller tilbehør, se ”Tilbehør” på side 55 beskrives ikke i
denne brugsanvisning. Dette udstyr skal naturligvis
også vedligeholdes. Se vejledningen i
brugsanvisningerne for det respektive tilbehør.

Smøring ifølge smøreskema
Tallene i de følgende overskrifter henviser til
smørepunkterne, som fremgår af ”Smøreskema” på
side 111 og ”Generelt” på side 112.

Pivothjulslejer

1. Pivothjulslejer
4 nipler (hjul og pivotakselleje), smør med
smøresprøjte, til smøremidlet kommer frem.

2. Drejeknap til klippehøjdeindstillingen
Smør den forreste og bageste drejeknap med
oliekanden.

Ved klippehøjdeindstilling
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3. Klippeaggregatets vinkelgear
Skueglas sidder i dækslet på vinkelgearets forside.
Kontrollér niveauet, når klippeaggregatet er i nederste
position. Ved påfyldning løftes klippeaggregatet til
transportniveau, og dækslet med skueglasset tages af.
Fyld på med transmissionsolie SAE 80.
Olieskift
Tøm vinkelgearet gennem skueglasset med en
sugesprøjte forsynet med en plaststang, som når helt
ned til gearets bund.

Klippeaggregatets vinkelgear

Alternativt fjernes klippeaggregatet og plastkapperne.
Stil klippeaggregatet på højkant og tøm vinkelgearet
gennem en prop.
Fyld 0,6 liter olie på vinkelgearet.

4. Kardanakslens knuder
Kardanakslens knuder har 2 nipler, en nippel på henh.
forreste og bageste knude. Tag kardanakslen af (Se
”Sideforskydning af klippeaggregat” på side 96) og smør
med en smøresprøjte, til smøremidlet trænger ud.
Smør også teleskopsammenføjningen på kardanakslen
med smøremiddel
Kardanakslens knuder
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5. Løftecylinder
2 nipler, en i hver ende af cylinderen. Smør med
smøresprøjte, indtil smøremidlet trænger ud.

Løftecylinder

6. Kraftudtagsakslens forreste støtteleje
Smør med smøresprøjte, indtil smøremidlet trænger
ud.

Kraftudtagsakslens forreste støtteleje
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7. Motorolie
Viskositet og kvalitet
Anvend motorolieviskositet ifølge billedet, klasse API
CH4 eller ACEA E5 eller højere.

0W
5W 20
10W 30

Motoren rummer 2,5 liter olie ekskl. ﬁlter (inkl. ﬁlter
2,7 liter).

15W 40
20W 50
20
30
40

-30
-22

-20 -10
-4 -14

Viskositetsdiagram
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Smøring
Kontrol af olieniveau
Kontrollér olieniveauet i motoren, når maskinen står vandret
med slukket motor.
Træk målepinden op, og tør den af. Før derefter
målepinden ned igen.
Tag derefter målepinden op og aﬂæs olieniveauet.

Motorens oliepind

Olieniveauet skal ligge mellem mærkerne på
målepinden. Hvis niveauet nærmer sig ”ADD”-mærket,
nederste afmærkning, skal der fyldes olie op til ”FULL”mærket, øverste afmærkning, på målepinden.

Mærkning på oliepind
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Påfyldning af motorolie
Oliepåfyldningen sidder på ventilkappen. Fyld aldrig
over ”FULL”-mærket (øverste afmærkning på
målepinden)
Påfyld langsomt olie. Sæt målepinden tilbage, inden
motoren startes. Start motoren, og lad den køre i
tomgang i ca. 30 sekunder. Sluk motoren. Vent 30
sekunder, og kontrollér olieniveauet. Påfyld olie ved
behov, så niveauet går op til ”FULL”-mærket på
målepinden.
Skift af motorolie
Motorolien skal skiftes første gang efter 25 timers drift.
Derefter skal den skiftes for hver 250 timers drift.

ADVARSEL:
Motorolien kan være meget varm, hvis den aftappes
lige efter standsning. Lad derfor motoren køle af
først.
Skift olien, når motoren er lidt varm, så eventuel snavs
lettere kan løbe ud.
118
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VIGTIG INFORMATION:
Brugt motorolie er sundhedsskadelig og må ikke
hældes ud på marken eller i naturen, men skal
overlades til værkstedet eller det anviste sted til
håndtering.
Undgå at få motorolie på huden, og vask med vand
og sæbe ved eventuelt spild.
1. Stil hjulene i komplet venstredrejning.
2. Placer en beholder under motorens
aftapningsprop.

Aftapningsprop

3. Fjern målepinden. Fjern aftapningsproppen på
olietanken og lad olien løbe ud i beholderen.
4. Rengør og montér derefter aftapningsproppen og
skru den fast.
5. Skift olieﬁlter efter behov. Se ”7. Motorens olieﬁlter,
udskiftning” på side 120.
6. Påfyld olie ifølge ”Påfyldning af motorolie” på
side 118.
7. Kør motoren varm, kontrollér, at der ikke er nogen
lækage ved olieproppen eller olieﬁlteret.
8. Kontrollér olieniveauet, efterfyld om nødvendigt.
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7. Motorens oliefilter, udskiftning

ADVARSEL:
Risiko for stænkning og brandskader. Motorens
oliefilter kan være meget varmt lige efter et stop. Lad
derfor motoren køle af først.
Motorens oliefilter

VIGTIG INFORMATION:
Det brugte filter skal afleveres på værkstedet eller
andet anvist sted til håndtering.
Undgå at få olie på huden, vask med vand og sæbe
ved eventuelt spild.

1. Afmontér olieﬁltret. Anvend om nødvendigt en
ﬁlteraftrækker.
2. Rengør olieﬁltrets holder.
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3. Påfør ny, ren motorolie på den nye ﬁlterpakning.
4. Montér ﬁltret med håndkraft til udgangsposition
+3/4 omdrejning.
5. Kør motoren varm, kontrollér derefter, at der ikke
lækker olie omkring olieﬁlterets pakning.
6. Kontrollér olieniveauet i motoren, efterfyld om
nødvendigt. Olieﬁlteret rummer 0,2 liter olie.

8. Hydraulikolie
Viskositet og kvalitet
Hydraulikolie ISO VG.
Viskositet 46 cSt.
Lokale bestemmelser kan påvirke valg af hydraulikolie
af miljømæssige grunde, konsultér dit lokale
Husqvarna-værksted.
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Kontrol af olieniveau
Åbn højre motordæksel, og kontrollér niveauet i forhold
til niveaumarkeringen. Niveauet skal ligge imellem
MAX- og MIN-stregen.
Påfyldning af hydraulikolie
Afmonter motorhjelmen. Se ”Motorafskærmning” på
side 79. Fyld op til ca. 60 mm (2,1/4") under siens
overkant med hydraulikolie.
Påfyldning af hydraulikolie

VIGTIG INFORMATION:
Brugt hydraulikolie er sundhedsskadelig og må ikke
hældes ud på jorden eller i naturen.
Det brugte filter skal afleveres på værkstedet eller
andet anvist sted til håndtering.
Undgå kontakt med huden, vask med vand og sæbe
ved eventuelt spild.

Udskiftning af hydraulikolie eller ﬁlter bør udføres af et
autoriseret Husqvarna-værksted.
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8. Hydraulikoliefilter, udskiftning
Udskiftning af hydraulikolieﬁlter bør udføres af et
autoriseret Husqvarna-værksted.

9. Klippeaggregatfæste
Smør kugleled og aksler med oliekanden.

Klippeaggregatfæste

10. Løftearmenes bageste lejer
2 nipler, en på hver side. Smør med smøresprøjte,
indtil smøremidlet trænger ud.

Bageste leje
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11. Førersæde
Vip sædet op.
Smør mekanismen til længdejusteringen med
oliekanden.
Smør glideskinnerne til længdejusteringen med fedt.
Træk sædet frem og tilbage, og smør på begge sider.

12. Parkeringsbremsekabler

Førersæde

Se ”Smøring af kabler” på side 112.
Smør kablernes øverste ender.

R

Træk kablets gummibeskyttelse (R og L) ned under
smøringen.

L

Smør kablet med oliekanden, aktivér
parkeringsbremsen nogle gange, og smør igen.

Parkeringsbremsekabler
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13. Styrecylinder
2 nipler, en i hver ende af cylinderen, smør med
smøresprøjte, til smøremidlet trænger ud.

Styrecylinder
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Kapitel 8: Fejlsøgningsskema
Kontrollér maskinen ud fra dette skema, inden du kontakter dit serviceværksted.
Problem

Årsag

Motoren vil ikke starte

•

Der mangler brændstof i tanken

•

Forkert brændstof påfyldt

•

Luft i brændstofsystemet

•

Glødesystemet ude af funktion (Sikring FU7)

•

Alvorlig motorskade

•

Giver ingen glødning

•

Pedalerne er påvirket

•

Bremsen er deaktiveret

•

Hydrostatpedalerne er ikke i neutral position

•

Batteriet er ﬂadt

•

Dårlig kontakt ved batteripolernes kabeltilslutninger,
startlåsen eller startmotoren

•

Sikring på eller ved batteriet defekt (kontrollér 3 stk.)

•

Startlåsen defekt

•

Fejl ved startmotoren

Startmotoren tørner ikke motoren
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Problem

Årsag

Motoren går ujævnt

•

Luft i brændstofsystemet

•

Defekt overstrømningsventil

•

Tilstoppet brændstofﬁlter

•

Lavt fremføringstryk

•

Luftﬁltret er tilstoppet

•

Brændstoftankens ventilation er tilstoppet

•

Løsnet brændstoftrykrør (sprederrør)

•

Defekt indsprøjter

•

Defekt indsprøjtningspumpe

•

Defekt fremføringspumpe

•

Forkert brændstof påfyldt

•

Alvorlig motorskade

Fejlsøgningsskema
Problem

Årsag

Unormal udstødningsgas

•

Sort røg:
Forkert brændstofmængde fra indsprøjtningspumpe
Defekt indsprøjter
Forkert timing af indsprøjtningspumpe
Luftﬁltret er tilstoppet

•

Blå røg:
For højt motorolieniveau
Alvorlig motorskade

•

Hvid røg:
Defekt pakning til cylinderlåg
Revnet cylinderlåg
For højt motorolieniveau
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Problem

Årsag

Motoren virker svag

•

Luft i brændstofsystemet

•

Luftﬁltret er tilstoppet

•

Brændstofﬁlteret er tilstoppet.

•

Defekt overstrømningsventil

•

Lavt fremføringstryk

•

Defekt fremføringspumpe

•

Forkert timing af indsprøjtningspumpe

•

Alvorlig motorskade

•

Motoren er overbelastet

•

For lavt kølevæskeniveau

•

Luftindtag eller køler tilstoppet af græs eller snavs

•

Ventilatoren beskadiget eller ude af funktion

•

For lidt eller ingen olie i motoren

•

Defekt kølerlåg

•

Kølevæskepumpens drivrem knækket

Motoren bliver overophedet
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Problem

Årsag

Batteriet oplades ikke

•

En eller ﬂere battericeller er defekte

•

Dårlig kontakt ved batteripolernes kabeltilslutninger

•

Defekt generator

•

Generatorremmen knækket eller glider

•

Afbrudt tilførsel til generatoren

•

Mangelfuld vedligeholdelse af batteriet

•

Batteriet sulfateret

•

Knivene sidder løst

•

Beskadiget kardanknude

•

Motoren sidder løst

•

Hydraulikpumpen sidder løst.

•

Beskadiget støtteleje til kraftudtagsaksel

•

Vinkelgear sidder løst.

•

Motoren kører ikke på alle cylindre

•

Remskive løs eller slidt leje i klippeaggregatet

•

En eller ﬂere knive i ubalance, forårsaget af skade
eller dårlig afbalancering efter slibning

Maskinen vibrerer
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Problem

Årsag

Ujævnt klipperesultat

•

Knivene er sløve

•

Klippeaggregatet er forkert indstillet.

•

Langt eller vådt græs

•

Græsophobning under afskærmningen

•

Forskelligt dæktryk i højre og venstre side

•

Forskelligt dæktryk i pivothjulet

•

For høj kørehastighed

•

For lavt motoromdrejningstal

•

Remmen i klippeaggregatet glider

•

Kraftudtagsremmen glider

•

For lav klippehøjde

Opbevaring

Kapitel 9: Opbevaring
Vinteropbevaring
Ved klippesæsonens afslutning skal maskinen straks
gøres klar til opbevaring, og det samme gælder, hvis
den skal stå ubenyttet hen i længere tid.
Risikoen for korrosionsskader nedsættes, hvis
maskinen er rengjort og opbevares i et tørt miljø.
Dieselolie er stabil og kan opbevares til næste sæson.
Fyld brændstoftanken op for at forhindre kondens.
Hvis maskinen skal anvendes om vinteren til f.eks.
snerydning, bør den tankes op med vinterbrændstof.
Sørg for, at eventuelt lækkende brændstof eller olie
ikke kan løbe ned i gulvbrædder.
Sørg for, at kølesystemet har tilstrækkelig
frostbeskyttelse. Hvis kølesystemet tømmes, skal man
sørge for, at både motorblok og køler ikke indeholder
vand, hvor der foreligger en fryserisiko.
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ADVARSEL:
Anbring aldrig en motor med brændstof i tanken i
dårligt ventilerede rum, hvor brændstofdampe kan
komme i kontakt med åben ild, gnister eller
pilotflammer som i et fyr, varmtvandsbeholdere,
tørreskabe osv. Håndter brændstoffet forsigtigt.
Uforsigtig anvendelse kan volde svære person- og
ejendomsskader. Brug aldrig benzin til rengøring.
Brug i stedet affedtningsmiddel og varmt vand.

Følg denne fremgangsmåde, når du skal gøre
maskinen klar til opbevaring:
1. Rengør maskinen omhyggeligt, især under
klippeaggregatet. Få repareret lakskader for at
undgå rustangreb.
2. Kontrollér maskinen for slidte eller beskadigede
dele, og spænd eventuelt løse skruer og møtrikker
fast.
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3. Skift olie i motoren, og bortskaf spildolien.
4. Smør alle smørenipler, led og aksler.
5. Afmonter batteriet. Rengør, oplad og opbevar det
køligt. Vedligeholdelsesladning anbefales. En
forkert oplader ødelægger batteriet. Kontakt
Husqvarna-forhandleren for valg af oplader.
6. Opbevar maskinen rent og tørt, og dæk den til som
ekstra beskyttelse.
Et beskyttelsesdække ﬁndes som tilbehør og
sælges af din Husqvarna-leverandør.

Service
Lavsæsonen er det bedste tidspunkt at udføre service
eller eftersyn af maskinen for at sikre høj
driftssikkerhed i højsæsonen.
Ved bestilling af reservedele skal maskinens
anskaffelsesår samt model-, type- og serienummer
angives.
Der skal altid bruges originale reservedele.
En årlig kontrol eller gennemgang på et autoriseret
serviceværksted er en god måde at få din maskine til
at give maksimalt udbytte næste sæson.
Klar til næste sæson?

135

Opbevaring
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El-system

Kapitel 10: El-system
1. Hovedforlygte
2. Indikatorpanel
3. Betjeningspanel
4. Printplade
5. Kredssikringer
6. Startmotor
7. Generator
8. Følere motortemperatur (2 stk.)
9. Følere olietryk (skjult)
10. Sikringer og hovedrelæ
11. Hovedsikring
12. Batteri
13. Magnetkobling til kraftudtag

El-system, komponentplacering
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Hydrauliksystem

Kapitel 11: Hydrauliksystem

Hydrauliksystem, komponentplacering

1.
2.
3.
4.
5.
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Lynkoblinger, se skema
Løftecylinder
Styrecylinder
Styreenhed
Ventilblok arbejdshydraulik

6.
7.
8.
9.

Ventilblok transmission
Hjulmotorer
Hydraulikpumpe Styre- & løftesystem
Hydraulikpumpe Drivsystem

10.
11.
12.
13.

Sugesi
Hydraulikkøler
Hydraulikﬁlter
Hydrauliktank

Hydrauliksystem

Hydraulikskema
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Hydrauliksystem
Hold hydrauliksystemet rent. Husk:
•

at rengøre omhyggeligt, inden påfyldningslåget
åbnes, eller en tilslutning løsnes.

•

at anvende rene beholdere ved påfyldning af olie.

•

at der kun må påfyldes ren olie, som opbevares i
lukkede beholdere.

•

at aftappet olie ikke må påfyldes igen.

•

at olie- og ﬁlterskift skal følge de intervaller, som er
angivet i ”Vedligeholdelsesskema” på side 71.

Hvis et hydrauliksystem skal fungere uden
driftsforstyrrelser, skal systemet være frit for
urenheder. Under drift af systemet produceres
partikler, som kan resultere i såvel slitageskader som
fejlfunktion. For at udskille disse partikler er systemet
forsynet med ﬁltre. Filtrene er dimensionerede til at
opfange de partikler, der produceres, men tilstoppes
hurtigt og fungerer ikke efter hensigten, hvis systemet
tilføres snavs udefra. Hvis der er snavs i systemet,
produceres der yderligere urenheder, og der opstår en
ond cirkel. Dette resulterer i driftsforstyrrelser og
kræver en stor arbejdsindsats, når systemet skal
rengøres.
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Brændstofsystem

Kapitel 12: Brændstofsystem
Brændstofsystem med pumpe har en meget god driftssikkerhed under forsudsætning af, at brændstoffet holdes rent. Hvis der fyldes forurenet brændstof på, eller
der sker indgreb i systemet på en ikke professionel
måde, er der stor risiko for driftsforstyrrelser eller slitage/skader på indsprøjtningspumpen. Urenhederne
kan være støvpartikler eller i væskeform, f.eks. vand
eller benzin.
Brændstoffet i tanken suges op af fremføringspumpen
og trykkes gennem brændstofﬁltret til indsprøjtningspumpens brændstoftank. Fremføringspumpen leverer
større mængder af brændstof, end indsprøjtningspumpen behøver. På indsprøjtningspumpen ﬁndes derfor
et overløbsrør, som fører overskudsbrændstoffet væk
og holder fremføringstrykket i brændstoftanken. Overskuddet føres via indsprøjternes lækolierør tilbage til
tanken.
På brændstofﬁlteret ﬁndes en håndpumpe, som
bruges til at udlufte brændstofsystemet.
Indsprøjtningspumpen pumper brændstof til
indsprøjterne, som åbnes af trykket og sprøjter
brændstoffet ind i forkamrene, hvor det antændes af
kompressionsvarmen.

Håndpumpe
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Brændstofsystem

Brændstofsystem
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Tekniske data

Tekniske data
Data

PT 26D

Dimensioner

Ekskl. klippeaggregat

Længde, basismaskine

2070 mm / 6,79 ft

Bredde, basismaskine

1170 mm / 3,83 ft

Højde

1300 mm / 4,26 ft

Belastet vægt, basismaskine

600 kg / 1322 lb

Akselafstand

1180 mm / 3,87 ft

Dækstørrelse

20x10,0-10

Ringtryk, maskine

100 kPa / 1,0 bar / 14,5 PSI

Ringtryk, pivothjul

150 kPa / 1,5 bar / 21,7 PSI

Motor

Forkammerdiesel, 3-cylindret hjulmotor

Fabrikat

Perkins

Model

403D-11

Effekt

26/19,7 hk/kW @ 3000 rpm
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Tekniske data
Data

PT 26D

Slagvolumen

1.131 cm3

Brændstof

min. 45 Cetan
2,0-4,5 cSt @ 40 ˚C
0,835-0,855 kg/l
Svavel < 0,2 w%

Tankvolumen

37,5 liter/ 9,9 US gallon

Olie

Viskositet se side 116
Klasse API CH4 eller ACEA E5

Olievolumen

2,5 liter / 2,6 US qt

Olievolumen inklusive ﬁlter

2,7 liter / 2,9 US qt

Start

El-start

Kølesystem

Væskekøling

Volumen

ca. 5 liter

Frostbeskyttelsesvæske

BS6580-1992, ASMD3306-89, AS2108-1977

El-system
Type
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12 V, stel minus

Tekniske data
Data

PT 26D

Batteri

12 V/40 Ah

Hovedsikring

125 A

Fremfødersikring printplade

50 A

Sikring Gul

Fladsikring 20 A

Sikring Rød

Fladsikring 10 A

Sikring Brun

Fladsikring 7,5 A

Pære hovedlygte

12 V H4

Hydrauliksystem
Maks. arbejdstryk

210 bar / 3050 PSI

Servostyringskreds, maks. arbejdstryk

120 bar / 1740 PSI

Transmission

Hydrostatisk

Fabrikat og type

Pumpe Danfoss LPV25 25 cc variabel
aksialstempel
Fram Sauer-Danfoss OEMV 160 cc
Bak Sauer-Danfoss OEMV 125 cc

Olie

Statoil HydraWay HVXA 46
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Tekniske data
Data

PT 26D

Olievolumen totalt inkl. hydrauliksystem

13 liter

Maksimal hastighed
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Fremad, højgear

18 km/t

Fremad, lavt gear

13 km/t

Bak, lavt gear

13 km/t

Maks. hældning, alle retninger

10°

Klippeaggregat

Combi 155

Klippebredde

1550 mm / 61"

Klippehøjder

25,4-127 mm / 1"-5"

Knivlængde

560 mm / 22"

Bredde

1610 mm / 5,28 ft

Vægt

113 kg / 248 lb

Maskinens længde med aggregat

ca. 2800 mm / 9,19 ft

Vinkelgear, oliemængde

0,6 liter

Klippeaggregat

Combi 132

Tekniske data
Data

PT 26D

Klippebredde

1.300 mm / 51,2"

Klippehøjder

25,4-127 mm / 1"-5"

Knivlængde

490 mm / 19,3"

Bredde

1.340 mm / 52,8"

Vægt

ca. 100 kg / 29,3lb

Maskinens længde med aggregat

ca. 2730 mm / 8,96 ft

Vinkelgear, oliemængde

0,6 liter

Støjemissioner med aggregat C155
Målt lydeffekt

103 dB (A)

Garanteret lydeffekt

104 dB (A)

Støjemissioner med aggregat C132
Målt lydeffekt

102 dB (A)

Garanteret lydeffekt

102 dB (A)
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Tekniske data

VIGTIG INFORMATION:
Når dette produkt er nedslidt og ikke længere kan
anvendes, skal det afleveres til nærmeste forhandler
eller genbrugsstation.

VIGTIG INFORMATION:
Specifikationer og konstruktion kan ændres uden
separat varsel med henblik på forbedringer.
Der gøres opmærksom på, at ingen retlige krav kan
gøres gældende på grundlag af informationerne i
denne brugsanvisning.
Anvend kun originale dele ved reparation. Garantien
bortfalder, hvis andre dele anvendes.
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Konstruktionsnormer

Konstruktionsnormer
EG-overensstemmelseserklæring (gælder kun Europa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed, at plænetraktorer
Husqvarna PT 26D fra 2006 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et
efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:
-

af den 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA.
af 15. december 2004 “vedr. elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EF.
af den 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Oplysninger om støjemissioner og klippebredde fremgår af kapitlet Tekniske data.
Følgende harmoniserede standarder opfyldes: EN292-2, EN836.
Udpeget organ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala Sverige har
udarbejdet rapporter med nummer:
01/901/ 079, 01/901/080 om bedømmelse af overensstemmelse ifølge bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af den
8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EG.
Husqvarna, 7. januar 2009

Claes Losdahl, Udviklingschef/Commercial Lawn and Garden
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Konstruktionsnormer
Øvrige konstruktionsnormer
El-systemet er konstrueret til at opfylde forsikringsselskabets krav vedrørende brandrisiko. El-systemet har elektrisk
hovedafbryder og maks. 10 a i manøvreringskredsen. Alle elektriske kabler er beskyttet med beskyttelsesslanger.
El-systemet bør ikke ændres, da dette kan tilsidesætte forsikringsselskabets krav.
El-systemet er konstrueret til at overholde forsikringsselskabets krav til maskiner med en pris på over 2 basisbeløb.
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Indeks

A

D

Æter 57
Aftapningsprop 117
Anvendelse 2, 9
Anvenderansvar 26
Automatisk kortlys 42

Dæktryk 86
Dieselolie 37, 131
Differentialespærre 23, 28, 36, 46
Driftstimetæller 46

B
Batteri 87
Batteriopladning 46
Batterisyre 20
Beskyttelsesudstyr 13
Betjeningspanel 33
BioClip 52
BioClip-dæksel 107
Blandingstabel 51
Børn 16
Brændstof 17, 37
Brændstoffilter 24, 85, 139
Brændstofhygiejne 37
Brændstofniveau 37
Brændstofsystem 18, 84, 139
Bugsering 1, 53

C
Cellepakke 78
Cetantal 37
Combi 101
Combi-aggregat 52
Cyklonfilter 82

E
EG-forsikring 147
Ekstrasmøring 76
Elmagnetkobling 28
El-system 135
El-udtag 45

F
Filter 138
Findeling 22, 57
Førersæde 120, 122, 139
Forhandler 3
Fremføringspumpe 139
Fremføringstryk 85
Fremstillingsnummer 4
Frostbeskyttelse 131
Frostbeskyttelsesmiddel 50
Fryserisiko 131

G
Generatorrem 78
Glødelampe 91
Glødning 42, 46
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Indeks
Glødningsposition 60
Glykol 50, 131
Gnistdannelse 19

H
Håndpumpe 84, 139
Hastighedsregulering 32
Høj fart 43
Højt gear 46
Hovedforlygte 42
Hovedsikring 88
Hydraulikolie 119
Hydraulikoliefilter 121
Hydrauliksystem 136, 137
Hydraulisk løft 38
Hydrostatisk 27

I
Indikatorlamper 46
Indsprøjtere 139
Indsprøjtningspumpe 139

K
Kabler 110
Kardanaksel 28, 94
Kardanakslens knuder 112
Kilerem 28
Klippeaggregat 40, 52, 93, 121
Klippeaggregatdrift 46

152

Klippeaggregatrem 105
Klippeaggregatudførelser 101
Klippehøjde 36, 55
Klippehøjdeindstilling 36, 97, 111
Klippeposition 39
Klipperesultat 55, 102
Klippetips 55
Køleluftindtag 77
Kølergitter 77
Kølesystem 18, 48
Kølevæskeaftapning 49
Kølevæskeniveau 48
Kølevæskepåfyldning 48
Kølevæsketemperatur 46
Kørepedal 32, 65
Kørsel 64
Kørselsretningsviser 41
Kraftoverførsel 27
Kraftudtagningsremmene 103
Kraftudtagsaksel 28, 113
kraftudtagsremmene 104
Kredssikringer 89
Kulde 61

L
Langt lys 46
Løftecylinder 113
Luftfilter 82, 83
Luftfilterpatron 83

Indeks
Luftindsugningsgitter 57
Lufttryk 86
Lyddæmper 80

Omdrejningstalsregulator 43
Opbevaring 131
Overstrømningsventil 139

M

P

Mærkater 5
Målepind 115
Miljøbeskyttelse 24, 119
Miljøfarligt affald 87
Miljøfarligt! 85
Modificering 2
Motorafskærmning 77
Motorens driftstid 46
Motorolie 114
Motoromdrejningstal 61
Motorstart 59
Motortemperatur 48

Påfyldning af hydraulikolie 120
Parallelitet 98
Parkeringsbremse 33, 46, 81
Parkeringsbremsekabler 122
Parkeringslys 45
Partikelfanger 82
Passagerer 10
Pedal 32
Pivothjulsleje 111

N
Nedbremsning 66
Nødstart 62

O
Olieblandet snavs 78
Oliefilter 24, 118
Olieniveau 115, 120
Oliepåfyldning 116
Oliesnavs 75
Olietryk 46
Omdrejningstalshåndtag 79

R
Rat 35
Ratkonsol 35
Ratkonsolvinkel 47
Remtrækningsskema 106
Rengøring 75
Reservedele 133
Reservedelsbestilling 4
Ringtryk 86
Rygstøtteskråning 34

S
Sæde 33
Serviceposition 99
Servicevindue 87
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Indeks
Sideforskydning 94
Signalhorn 41
Sikkerhed 9
Sikkerhedskreds 40
Sikkerhedssystem 90
Sikringer 88
Skråninger 14, 56
Skueglas 37
Slibning af knive 102
Smøreskema 109
Snavs 138
Spærre 33
Spildolie 24
Start 59
Startgas 57
Startkabler 63
Startlås 42
Stop 67
Støtte til nederste del af ryggen 35
Støtteleje 113
Strømafbryder til klippeaggregat 40
Styrecylinder 123
Svagt batteri 62
Symboler 5

T
Tankning 37
Terræntryk 98
Tilbehør 53, 111
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Tomgang 67
Trafiksæt 28
Transport 1, 23
Transportposition 38
Typebetegnelse 4

U
Udluftning 84
Udluftningsskruen 84
Udskiftning af rem 105
Udstødningssystem 80
Urenheder 138

V
Vedligeholdelse 17
Vedligeholdelsesarbejde 24
Vinkelgear 28, 112
Vinterbrændstof 38, 131
Vinteropbevaring 131
Viskositet 114, 119

115 15 26-06

