Brugsanvisning

SG13
Læs vejledningen grundigt, og sørg for at forstå
indholdet, før du tager maskinen i brug.

Dansk

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering af
forbedringer.
Vær opmærksom på, at der ikke kan afledes nogen form for retlige krav af oplysningerne i denne
vejledning.
Brug kun originale reservedele ved reparationer. Brug af andre reservedele vil tilsidesætte garantien.
Enheden må ikke modificeres eller forsynes med udstyr, der ikke er standardudstyr, uden samtykke
fra producenten. Modifikationer på enheden kan medføre faremomenter i forbindelse med driften
eller beskadige enheden.

Når produktet er nedslidt og ikke længere kan bruges, bør det returneres
til forhandleren eller en anden part med henblik på genvinding.

©2010 HTC. Alle rettigheder forbeholdes.
Beatrice, NE. Trykt i USA.
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INDLEDNING
Tillykke

Forsikring af din maskine

Tak, fordi du har valgt at købe en Husqvarnastubfræser. Du har valgt et produkt af meget høj
kvalitet, som du kan regne med.
Denne vejledning er et værdifuldt dokument. Den
beskriver din nye Husqvarna-maskine. Læs den
omhyggeligt, før du bruger maskinen. Ved at
følge instruktionerne (vedrørende brug, service,
vedligeholdelse etc.) kan du øge maskinens levetid
betragteligt og også øge gensalgsværdien. Henvend
dig til din forhandler for at få yderligere oplysninger.
Hvis du sælger din Husqvarna-maskine, skal du sørge
for at give brugsanvisningen til den nye ejer.

Kontakt forsikringsselskabet for at undersøge
forsikringsdækningen på din nye maskine. Du bør
have fuld ansvarsforsikring samt forsikring mod
brand, skade og tyveri.

Brug

God service
Husqvarnas produkter sælges verden over
udelukkende i specialbutikker med fuld service. På
den måde får du som kunde den bedste support
og service. Inden maskinen blev leveret, blev den
efterset og justeret af din forhandler. Hvis du har
brug for reservedele eller support i forbindelse med
servicespørgsmål, garantianliggender osv., kan du
henvende dig til:

Stubfræseren bruges til at fjerne stubbe med. Ved
at bevæge fræseskiven sidelæns med fejende
bevægelser over stubbens top og forside fræses
stubben gradvist væk. Læs kapitlet ”Sikkerhed”, før
maskinen bruges første gang.

Denne reservedelsvejledning tilhører maskinen med
følgende serienummer:

Serienummer
Serienummeret er trykt på den plade, som sidder på
rammen foran motoren. På pladen er der følgende
oplysninger:
• Maskinens typebetegnelse (MODEL).
• Maskinens serienummer (S/N).
Angiv typebetegnelse og serienummer, når du
bestiller reservedele.
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Motor

Motorens serienummer er stanset ind i krumtaphuset
under oliestandssikringen.
Motortypen er angivet på krumtaphuset til højre for
oliestandssikringen, men fremgår også af mærkaten
på starteren.
Angiv disse oplysninger ved bestilling af reservedele
til motoren.

SYMBOLER OG MÆRKATER
ADVARSEL!

VIGTIG INFORMATION

Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx.

Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx.

Anvendes i nærværende publikation for at gøre
læseren opmærksom på, at der er risiko for
personskade, især hvis læseren IKKE følger
anvisningerne i vejledningen.

Anvendes i nærværende publikation for at gøre
læseren opmærksom på, at der er risiko for tingskade,
især hvis læseren IKKE følger anvisningerne i
vejledningen. Anvendes endvidere, hvis der er risiko
for misbrug eller forkert samling.

Mærkater og instruktioner monteret på maskinen
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Manglende eller ulæselige mærkater skal udskiftes, inden maskinen tages i brug.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Husqvarna-logo
Husqvarna-logo
Generelle sikkerhedsforskrifter
Bær høre- og øjenværn
Advarsel vedr. udstødningsgasser
Motorkontakt på styret
FARE! Risiko for skade fra fræseskiven

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Startprocedure
Gashåndtag
Justering af styret
Træd ikke her
SG13
CE-overensstemmelsesmærkning. Kun på det
europæiske marked.
14. Modelnummer
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SYMBOLER OG MÆRKATER
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8064-008

Mærke 3

Mærke 5

Vigtige oplysninger
Læs brugervejledningen, og sørg for, at du forstår
den, før brug eller vedligeholdelse af maskinen.
Du kan få en ny brugervejledning ved at kontakte
forhandleren.
Overhold samtlige sikkerhedsinstruktioner, da du
ellers kan skade dig selv eller andre.
Kontrollér, at maskinen er klar til brug inden
anvendelse.
Stands motoren, og vent, til al bevægelse er ophørt
på maskinen, inden service, justering eller rengøring.
Start ikke motoren på steder med dårlig udluftning.
Sørg for, at der ikke befinder sig nogen tæt på
maskinen inden start og under brug.
Undgå skråninger, der er for stejle til sikker brug af
maskinen.
Fjern eventuelle fremmedlegemer inden brug.

Advarsel
Motorudstødningsgasser, nogle af disses bestanddele
og bestemte maskinkomponenter indeholder eller
afgiver kemikalier, som i Californien anses for at
forårsage kræft, fosterskader eller andre reproduktive
defekter. Motoren udleder kulilte, som er en farveløs,
giftig gas. BRUG IKKE maskinen i lukkede rum.

Mærke 4
Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller samt
høreværn under brug af maskinen.
6

Mærke 6
Fræseskiven udgør en FARE for fødderne.
Mærke 9
Hare = højt omdrejningstal. Kobling koblet ind.
Skildpadde = lavt omdrejningstal. Kobling koblet ud.
Mærke 10
Justering af styret.
Mærke 11
Træd ikke her.
Mærke 12
O = slukket, I = tændt

SIKKERHED
Almindelig brug
Brug denne vejledning som en hjælp til at bruge
Husqvarna-maskinen sikkert og som en kilde til
oplysninger om vedligeholdelse af maskinen.
Læs vejledningen omhyggeligt, og sørg for, at
du forstår den, før du tager maskinen i brug eller
udfører vedligeholdelse. Hvis brugeren ikke kan læse
vejledningen, er det maskinejerens ansvar at forklare
indholdet for brugeren.
Hvis du efter at have læst brugervejledningen stadig
er usikker på de sikkerhedsrisici, der er ved brug af
maskinen, bør du undlade at bruge den. Henvend dig
til forhandleren for at få yderligere oplysninger.
Disse sikkerhedsanvisninger dækker kun
grundlæggende sikker brug. Sikkerhedsanvisningerne
kan ikke beskrive alle de faresituationer, som kan
opstå ved brug af maskinen. Du kan dog undgå
ulykker ved brug af sund fornuft.
Du kan få flere eksemplarer af brugervejledningen
ved henvendelse til forhandleren.

ADVARSEL!
Maskinens oprindelige design
må under ingen omstændigheder
ændres uden producentens
skriftlige godkendelse. En sådan
ændring påvirker maskinens
ydeevne og holdbarhed og
kan desuden indebære en
sikkerhedsrisiko for brugere og
andre i nærheden. Uautoriserede
ændringer af maskinens design kan
fritage producenten for ansvaret
for følgeskader på personer eller
genstande. Ændring af maskinen
uden skriftlig godkendelse fra
producenten kan gøre garantien
ugyldig.

VIGTIG INFORMATION
Brug ikke maskinen, før du har læst
brugervejledningen nøje og forstår
anvisningerne. Al vedligeholdelse eller
justering, som ikke beskrives heri, skal
udføres af et autoriseret Husqvarna-værksted.

ADVARSEL!
Stubfræseren kan være farlig,
hvis den bruges forkert eller uden
passende omtanke. Dette kan
medføre alvorlige ulykker, der i
værste fald kan være livstruende.
Det er meget vigtigt, at du læser
brugervejledningen og forstår
instruktionerne, inden du bruger
maskinen.

8011-208b

Læs vejledningen grundigt inden start af maskinen.
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Følg sikkerhedsanvisningerne. Hvis dette ikke
gøres, kan det medføre personskade på dig selv
eller andre.
Bestemmelser om forhindring af ulykker, øvrige
generelle sikkerhedsbestemmelser og trafikregler
skal altid følges.
Alle brugere skal trænes i brugen af maskinen.
Ejeren er ansvarlig for at træne brugerne.
Service og reparationer, der ikke er beskrevet i
denne vejledning, skal udføres på et autoriseret
Husqvarna-værksted.
Husqvarnas originale reservedele er udviklet
og specificeret til at sikre høj kvalitet og korrekt
pasform og give optimal holdbarhed og levetid. Af
sikkerhedsmæssige årsager bør der udelukkende
anvendes originale Husqvarna-reservedele.
Lær at bruge maskinen og kontrolfunktionerne
sikkert, og lær, hvad sikkerhedsmærkaterne
betyder.
Brug kun maskinen til at fjerne træstubbe. Den er
ikke beregnet til anden brug.
Kontrollér, at maskinen er efterset inden brug. Se
Vedligeholdelse.
Du må kun bruge maskinen i dagslys eller under
gode lysforhold. Hold maskinen på sikker afstand
af huller eller andre ujævnheder i jorden. Hold øje
med eventuelle andre risici.
Maskinen må kun bruges af voksne, der er
fortrolige med brug af den.
Lad aldrig personer, der ikke er trænet i brug af
maskinen, udføre service på den.
Lad aldrig børn eller personer, som ikke er trænet
i brug af maskinen, bruge den. Lokal lovgivning
kan stille krav til brugerens alder.
Personer og dyr kan distrahere dig, så du mister
kontrollen over maskinen. Derfor skal du altid
koncentrere dig og fokusere på opgaven.
Efterlad ikke maskinen uden opsyn, mens
motoren kører.
Sørg for, at der er andre personer i nærheden, når
du bruger maskinen, så du kan tilkalde hjælp i
nødstilfælde.
Maskinen er kun testet og godkendt med det
medfølgende originaludstyr eller udstyr, som
anbefales af producenten.

ADVARSEL!
Motoren kan blive meget varm. For
at undgå forbrændinger skal du
slukke for motoren og vente på, at
alle dele afkøles, inden du rører ved
motoren.

ADVARSEL!
Længere tids udsættelse
for vibrationer kan medføre
skader på kredsløb eller nerver,
navnlig hos personer med
kredsløbsforstyrrelser.
Kontakt lægen, hvis du oplever
symptomer, som kan skyldes
længere tids udsættelse
for vibrationer. Eksempler
på almindelige symptomer
er følelsesløshed, smerter,
muskelsvækkelse, bleg hud eller
en ubehagelig ”kildren”. Disse
symptomer forekommer oftest i
fingre, hænder eller håndled.

VIGTIG INFORMATION
Brug aldrig en stubfræser, der er
beskadiget eller forkert justeret. Brug aldrig
stubfræseren, hvis en eller flere dele mangler,
eller hvis den ikke er klargjort korrekt.
Kontrollér, at fræseskiven holder op med at
rotere, når du tager gassen af. Hvis du er i en
situation, hvor du ikke er sikker på, hvad du
skal gøre, skal du altid søge eksperthjælp.
Forsøg IKKE at løse et problem, du ikke er
kvalificeret til at løse.

SIKKERHED
Forberedelser
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Kontrollér, at der er førstehjælpsudstyr ved
hånden, når maskinen bruges.
Sørg for, at ingen opholder sig i nærheden af
maskinen, når du starter motoren, aktiverer drevet
eller bruger maskinen.
Sørg for, at dyr og mennesker er på sikker afstand
af maskinen.
Kontrollér, at dødemandsfunktionen og samtlige
afskærmninger er monteret og fungerer korrekt.
BRUG IKKE maskinen, hvis den ikke fungerer
korrekt.
Sørg for, at tøj, langt hår eller smykker ikke kan
sidde fast i maskinens bevægelige dele.
Kontrollér, at alle sikkerhedsmærkater er på plads.
Se afsnittet ”Symboler og mærkater”.
Brug ansigtsbeskyttelse, beskyttelseshandsker
med godt greb samt beskyttelsestøj, der ikke
hæmmer din bevægelsesfrihed. Brug også
sikkerhedsbukser for at beskytte mod gnister og
udslyngede genstande fra fræseskiven.
Brug aldrig maskinen med bare fødder. Brug altid
skridsikre beskyttelsessko eller -støvler, helst med
stålsnude.
Brug en hjelm med fuldt ansigtsværn eller
netansigtsværn samt beskyttelsesbriller. Brug
godkendt høreværn ved brug af maskinen.
Forhandleren kan give dig yderligere oplysninger
om godkendte beskyttelsesbriller og høreværn
samt anbefalede hjelme.

8011-198

Ryd arbejdsområdet, inden arbejdet påbegyndes.

8011-189

Brug egnet udstyr.

ADVARSEL!
Brug altid godkendt beskyttelsestøj
og godkendt beskyttelsesudstyr ved
brug af maskinen. Beskyttelsestøj
og -udstyr kan ikke fjerne
risikoen for ulykker, men brug
af korrekt beklædning og udstyr
reducerer omfanget af en eventuel
personskade i tilfælde af en
ulykke. Forhandleren kan give dig
yderligere oplysninger om godkendt
beskyttelsestøj og -udstyr, som
anbefales af Husqvarna.

9

SIKKERHED
Betjening
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Brug ikke maskinen på skråninger, der hælder
mere end 10°.
Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, har
drukket alkohol eller indtaget stoffer, eller hvis
du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din
dømmekraft eller din koordinationsevne.
Brug ikke maskinen indendørs eller på steder
med dårlig udluftning.
Sørg for at stå godt fast ved brug af maskinen,
navnlig når du bakker. Gå, løb ikke. Arbejd aldrig
på vådt græs. Det dårlige fodfæste kan få dig til
at glide.
Hold hænder og fødder på sikker afstand af de
bevægelige dele.
Hold hænder og fødder på sikker afstand af
fræseskiven.
Brug aldrig fødderne eller andre kropsdele til at
udøve et større tryk på stubben.
Rygning, åben ild eller gnister i nærheden af
maskinen er strengt forbudt. Benzin er særdeles
brændbart, og uforsigtig håndtering kan føre til
personskade eller brand.
Brug aldrig maskinen med en defekt lyddæmper.
I meget varme eller tørre klimaer kan brug af
stubfræseren forårsage skovbrande.
Stop og efterse udstyret, hvis du kører over eller
ind i noget. Udfør reparation efter behov, inden du
fortsætter.
Parker maskinen på et jævnt underlag, slå drevet
fra, aktivér bremsen, sluk motoren, og vent, til
alle bevægelige dele er standset, før du forlader
betjeningspositionen bag ved maskinen.

8011-209c

Motorens udstødning er giftig. Motoren må ikke være tændt
indendørs.

8011-091

Hold hænder og fødder på sikker afstand af de bevægelige
dele.

ADVARSEL!
Motorudstødningsgasser, nogle af
disses bestanddele og bestemte
maskinkomponenter indeholder
eller afgiver kemikalier, som anses
for at forårsage kræft, fosterskader
eller andre reproduktive defekter.
Motoren udleder kulilte, som er en
farveløs, giftig gas. Maskinen må
ikke bruges i lukkede rum.

8011-291c

Rygning i nærheden af maskinen er strengt forbudt.
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SIKKERHED
Flytning/transport
•
•
•
•
•
•
•

For at dreje og styre maskinen skal du trykke
styret ned og dreje maskinen på baghjulene.
Sluk motoren, og lad den afkøle i mindst to
minutter inden transport.
Klap styret sammen, hvis maskinen er udstyret
med sammenklappeligt styr.
Brug sikker løfte- og flytteteknik ved læsning/
losning af maskinen.
Det anbefales, at to personer løfter maskinen.
Aktivér parkeringsbremsen under transport.
Fastgør maskinen forsvarligt med godkendt
fastspændingsudstyr, f.eks. remme, kæder eller
reb. Kontrollér altid, at gældende trafikregler
overholdes, inden transport af maskinen.

8011-278c

Løft maskinen i grebene på siderne.

Opbevaring
•
•
•

•

Lad motoren køle af inden opbevaring. Opbevar
ikke maskinen i nærheden af åben ild.
Opbevar maskinen med lukket benzinventil.
Opbevar maskinen og brændstoffet, så der ikke
er risiko for, at eventuelt lækket brændstof eller
dampe kan komme i kontakt med åben ild eller
gnister fra elektriske maskiner, elmotorer, relæer,
afbrydere, oliefyr eller lignende.
Opbevar maskinen på et aflåst sted utilgængeligt
for børn og voksne, der ikke er trænet i brugen af
maskinen.

Børn
Der kan ske alvorlige ulykker, hvis du ikke er
opmærksom på børn i nærheden af maskinen. Gå
aldrig ud fra, at børnene bliver dér, hvor du sidst har
set dem.
• Hold børn på afstand af maskinen.
• Hold børn på afstand af arbejdsområdet og under
konstant overvågning af en anden voksen.
• Sluk maskinen, hvis børn kommer ind i
arbejdsområdet.
• Tillad aldrig børn at bruge maskinen.
• Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske,
træer eller andre genstande, som kan spærre dit
udsyn.

8011-207c

Hold børn på afstand af maskinen.

8011-206c

Tillad aldrig børn at bruge maskinen.
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SIKKERHED
ADVARSEL!
Benzin og benzindampe er giftige
og særdeles brændbare. Vær
særlig forsigtig ved håndtering af
benzin, da uforsigtighed kan føre til
personskade eller brand.

Brændstofsystem
Opbevar kun brændstof i beholdere, der er godkendt
til formålet.
Du må aldrig fjerne tankdækslet og fylde tanken op,
når motoren kører.
Stop altid motoren inden brændstofpåfyldning.
Rygning er forbudt ved fyldning af benzintanken, og
der må ikke påfyldes benzin i nærheden af gnister
eller åben ild.
Påfyld ikke benzin indendørs.
Inden start af maskinen efter brændstofpåfyldning
skal den flyttes mindst tre meter væk fra
påfyldningsstedet.
Afbryd brændstoftilførslen inden opbevaring eller
transport.
Hvis der opstår lækager i brændstofsystemet, må
motoren ikke startes, før problemet er løst.
Kontrollér brændstofstanden inden hver brug. Der
skal være plads til, at brændstoffet kan udvide sig.
Varme fra motoren og solen kan få brændstoffet til at
udvide sig og løbe over.
Fyld ikke for meget på. Hvis du spilder benzin på
maskinen, skal du tørre benzinen op og vente, til den
er fordampet, før motoren startes. Skift tøj, hvis du
spilder benzin på tøjet.

8011-205b

Påfyld ikke benzin indendørs.

8060-024b

Luk brændstofventilen.

8011-222a

Brændstofpåfyldning indebærer altid en risiko.
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SIKKERHED
Vedligeholdelse
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Udfør aldrig justeringer, mens motoren kører.
Stop drevet, sluk motoren, og vent, til alle
bevægelige dele står helt stille, før du laver
justeringer, foretager vedligeholdelse eller rengør
maskinen.
Fjern kablet fra tændrøret, inden du påbegynder
reparationsarbejde.
Hold alle dele efterset, og sørg for, at alle
møtrikker, bolte og andre komponenter er
tilspændt. Udskift slidte eller beskadigede
mærkater.
Vær forsigtig ved kontrol af skæreskiven.
Brug handsker ved udførelse af
vedligeholdelsesarbejde.
Lad ikke personer, som ikke er trænet i brugen af
maskinen, udføre service på den.
Parker altid maskinen på et jævnt underlag, inden
der foretages vedligeholdelse eller justeringer.
Adskil ikke motoren. Det kan gøre motorgarantien
ugyldig. Kontakt forhandleren, hvis du har
spørgsmål om service eller garanti. Følg
vedligeholdelsesanvisningerne.
Du må ikke ændre indstillingen af begrænserne,
og lad ikke motoren køre ved for høje
omdrejninger. Hvis motoren køres for hurtigt, kan
det beskadige maskinens dele.
Du må ikke ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér
jævnligt, at det fungerer korrekt. Maskinen må ikke
køre med defekt eller afmonteret sikkerhedsudstyr.
Lyddæmperen er designet til at holde støjen på
et godkendt niveau og holde direkte udstødning
på afstand af brugeren. Udstødningsgasserne
fra motoren er meget varme og kan indeholde
gnister, som kan forårsage brande eller give
brugeren forbrændinger.
Brug aldrig maskinen med en defekt lyddæmper.
Reducer brandrisikoen ved at fjerne græs, blade
og andet affald, som kan være indfanget af
maskinen.

8011-027

Fjern kablet fra tændrøret.

ADVARSEL!
Vent, til alle bevægelige dele
står helt stille, før du udfører
vedligeholdelse på maskinen.
Sluk motoren, og fjern kablet fra
tændrøret.

8011-210c

Hold maskinen ren.
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BESKYTTELSESUDSTYR
Personligt beskyttelsesudstyr
Rådfør dig med Husqvarna-forhandleren
ved valg af personligt beskyttelsesudstyr.
Forhandleren har et bredt sortiment af udstyr
til fagfolk (f.eks. skovarbejdere) og stor viden
om de krav, arbejdsmiljøet stiller, og forskellige
beskyttelsesniveauer.
Inden stubfræseren bruges, kan det være nødvendigt
at skære objektet til med en motorsav. Det er derfor
praktisk at bruge personligt beskyttelsesudstyr, der
opfylder kravene til arbejde med både stubfræsere og
motorsave.
Den væsentligste forskel er, at du skal anvende
beskyttelsesbriller ved brug af stubfræseren, mens
det er tilstrækkeligt at bruge et netansigtsværn ved
brug af en motorsav. Når du bruger stubfræseren,
anbefales det derfor at beskytte ansigtet med både
netansigtsværn og beskyttelsesbriller. Ansigtsværn af
plexiglas kan også bruges, men de ridses let og bliver
let snavsede og tilduggede.
Du skal bruge følgende personlige
beskyttelsesudstyr:
1. Beskyttelseshjelm
2. Høreværn
3. Ansigtsværn
4. Sikkerhedsbukser
5. Beskyttelsesbriller
6. Åndedrætsværn (til støvede arbejdsmiljøer)
7. Beskyttelseshandsker
8. Førstehjælpssæt
9. Beskyttelsessko eller sko med stålsnude
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1
2

3

5

6

7
4

8

9

8011-189a

Personligt beskyttelsesudstyr

1. Fjern kassens top og sider.
2. Tag den øverste del af styret ud, og læg den til
side.
3. Åbn posen med løsdele.
4. Monter den øverste del af styret på den nederste
med fire (4) skruer, skiver og møtrikker.
BEMÆRK! Styret sidder stramt. Brug en syl,
dorn eller stjerneskruetrækker som en hjælp til at
justere hullerne, så de er ud for hinanden.
5. Fastgør positionsjusteringsstangen på beslaget
på den øverste del af styret ved hjælp af de skiver
og hårnålesplitter, der sidder over beslaget.
Fastgør den nederste del af justeringsstangen på
enheden med en hårnålesplit.

1

2

5
4
3
1.
2.
3.

6. Monter kompressionsfjederen, to (2) skiver og
gaflen på bremsestangen.
7. Skru gaflen på stangen, til enden af stangen
flugter med hullet i gaflen eller er helt gennem
gevinddelen af gaflen, ca. 6,35 mm.

Øverste del af styret 4.
5.
Justeringsstang
Nederste del af styret

8064-027

Hårnålesplitter
Skiver

4

1

2
4
3
1.
2.

3.
4.

Møtrik
Fjeder

8060-039

Gaffel
Skive

8. Monter bremsestangen på bremsehåndtaget på
den øverste del af styret.

1

2

8060-040

1.
2.

Bremsestang
Bremsehåndtag
15

KLARGØRING
Fastgør gaflen på det øverste monteringshul på
bremsen ved hjælp af gaffelbolten og hårnålesplitten.
BEMÆRK! Bremsen skal justeres, inden
hårnålesplitten isættes. Bremsen aktiveres ved at
trække håndtaget tilbage, til bremsestangen går ”over
kippunktet” og låser bremsen i aktiveret position.
Når gaflen drejes med uret, forkortes stangen,
hvilket øger det tryk, bremseklodserne udøver
på bremseskiven. Hvis stangen drejes mod uret,
mindskes bremsekraften. Bremsen er justeret korrekt,
hvis hjulet kan skride, men ikke dreje, når håndtaget
har passeret kippunktet, og hvis hjulet drejer frit, når
bremsehåndtaget frigives.

1

2
8060-041

1.
2.

Gaffelbolt
Hårnålesplit

1. Afmonter luftfilteret og den dobbelte
ledningsklemme på motoren.

8060-042

2. Før ledningen fra motoren samt gaskablet
gennem holderen og tværvangen på styret.
3. Forbind ledningen på styret med ledningen på
motoren – gul til gul og sort til sort.
4. Skub gashåndtaget på betjeningspanelet helt
frem. Træk gashåndtaget på motoren så langt
tilbage som muligt.

1

2

8060-043

1.
2.
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Ledning og gaskabel
Holder

5. Sæt den nederste ende af gaskablet i det yderste
hul på gashåndtaget på motoren.

1

2

FREMAD
8060-044

1.
2.

Gashåndtag på motoren
Gaskabel

6. Monter gaskablet på motoren ved hjælp af den
dobbelte ledningsklemme, der blev afmonteret i
trin 1.
7. Test gasreguleringen ved at trække gashåndtaget
på betjeningspanelet helt tilbage. Gashåndtaget
på motoren skal skubbes helt frem. Kablet må
ikke glide i klemmen under denne test.
8. Kontrollér, at ledningen er lang nok, ved at trække
i styrjusteringsgrebet og løfte og sænke styret så
meget som muligt. Ledningen må ikke strammes.
9. Monter luftfilteret på motoren igen.
10. Kør enheden ned fra pallen.
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KONTROLFUNKTIONER
Komponenter og kontrolfunktioner

5

7

8

9

10

6

4

5

8

3

11

2

1

8064-005

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styr
Bøjle med dødemandsfunktion
Parkeringsbremse
Remafskærmning
Forreste løftegreb
Fræseskive

* Se motorproducentens vejledning for at få
oplysninger om brug og vedligeholdelse af motoren.

18

7.
8.
9.
10.
11.

Motor*
Bageste løftegreb
Styrjusteringsgreb
Gashåndtag
Motorkontakt

KONTROLFUNKTIONER
Gashåndtag på motoren
Gashåndtaget på motoren bruges normalt ikke.
Det er forbundet med gashåndtaget på styret. Hvis
kablet sidder fast eller knækker, kan du som en
nødforanstaltning reducere gassen ved hjælp af
gashåndtaget på motoren, så motoren går i tomgang,
og fræseskiven standses.

8011-034a

Startaggregat
Startaggregatet har startsnor og returfjeder. Hvis
returfjederen eller startsnoren skal udskiftes, skal du
henvende dig til et autoriseret serviceværksted.
VIGTIG INFORMATION
Lad ikke startsnoren løbe tilbage af sig
selv. Dette kan beskadige snoren eller
startaggregatet.

Starthåndtag
Forkert brug af starthåndtaget kan beskadige
startaggregatet. Vikl aldrig startsnoren rundt om
hånden.
Træk langsomt håndtaget ud, til tandhjulene går i
indgreb. Træk ikke startsnoren helt ud, og slip ikke
starthåndtaget, når snoren er trukket ud.

8011-127

ADVARSEL!
Motoren må ikke køre indendørs,
i lukkede rum eller på steder med
utilstrækkelig udluftning. Motorens
udstødningsgasser indeholder giftig
kulilte.
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KONTROLFUNKTIONER
Benzinventil
Benzinventilen åbner og lukker forbindelsen
mellem tanken og karburatoren. Illustrationen viser
benzinventilen i lukket position. Drej håndtaget helt til
højre for at åbne den. Der er ingen mellemposition.
Luk ventilen, når motoren ikke er i brug, så
karburatoren ikke druknes. Benzinventilen er forsynet
med oliekop.
ADVARSEL!
Motoren må ikke køre indendørs,
i lukkede rum eller på steder med
utilstrækkelig udluftning. Motorens
udstødningsgasser indeholder giftig
kulilte.

8060-024b

Choker
Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i
karburatoren. Den bruges kun til start af en kold
motor.
Hvis motoren er varm, skal chokeren stå helt til højre.
Hvis motoren er kold, skal chokeren flyttes helt eller
delvist mod venstre. Når motoren er startet, skal
chokeren sættes i højre position igen. Hvis du har
glemt at sætte chokeren tilbage, kan det ses ved, at
motoren går ujævnt og udleder sort røg.
Dette øger også brændstofforbruget.

8060-024b
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KONTROLFUNKTIONER
Brændstoftank
Under tanken sidder der et brændstoffilter ved
benzinventilen. Brændstoftankens kapacitet er
6,5 liter.

Brændstofpåfyldning
Læs sikkerhedsinstruktionerne inden påfyldning af
brændstof.
Hold brændstof og brændstoftank rene. Undgå at
fylde snavset brændstof på maskinen. Sørg for, at
tankdækslet sidder fast, og at pakningen ikke er
beskadiget, navnlig inden vask af maskinen.
Brug blyfri benzin med mindst oktan 86. Brug ikke
benzin blandet med totaktsolie. Følgende gælder for
ethanol- og methanolbrændstof:
Maks. tilladt ethanol: 10 % (volumen).
Maks. tilladt methanol: 5 % (volumen).
Maks. tilladt MTBE (methyltertiærbutylæter): 15 %
(volumen).
Hvis motoren hakker ved normal belastning, kan den
tage skade. Skift brændstof. Kontakt et autoriseret
serviceværksted, hvis dette ikke hjælper.
Fyld ikke tanken helt op. Der skal være plads til, at
brændstoffet udvider sig, når det bliver varmt.

8011-222b

Brug rent, frisk brændstof

ADVARSEL!
Benzin er særdeles brændbart.
Udvis forsigtighed, og
fyld tanken udendørs (se
sikkerhedsanvisningerne).

Centrifugalkobling
Motoren er udstyret med en centrifugalkobling,
der har forbindelse til krumtapakslen. Når
motorens omdrejningstal øges, indkobles drevet
til fræseskiven automatisk. Centrifugalkoblingen er
vedligeholdelsesfri, og brugeren kan ikke justere den.

8011-247
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KONTROLFUNKTIONER
Bøjle med dødemandsfunktion
Motoren kan kun køre, så længe bøjlen holdes
ind mod styret. Hvis bøjlen slippes, kortsluttes
tændingssystemet, og motoren stoppes.

ADVARSEL!
Tilsidesæt aldrig sikkerhedssystemet
ved at binde bøjlen til styret.

8064-010

Gashåndtag
Håndtaget kontrollerer motorens omdrejningstal.
Når håndtaget er i nederste position, går motoren i
tomgang. Dette er startpositionen.
Når motorens omdrejningstal øges, indkobler
centrifugalkoblingen automatisk fræseskiven.

8064-011

Motorkontakt på betjeningspanel
Motorkontakten kan bruges til at stoppe motoren.
Illustrationen viser kontakten i OFF-position (det
elektriske system er kortsluttet).
Bøjlen med dødemandsfunktion aktiverer en anden
kontakt med samme funktion.
Når motoren skal startes, skal kontakten på
betjeningspanelet være i ON-position, og bøjlen skal
holdes ind mod styret.

8064-012
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KONTROLFUNKTIONER
Bremse
Når håndtaget trækkes bagud, aktiveres en
skivebremse på venstre hjul. Bremsen skal altid være
aktiveret, når stubfræseren er parkeret, transporteres
eller er i brug.

ADVARSEL!
Brug ALDRIG maskinen med en
defekt bremse.

8064-013

ADVARSEL!
Træk IKKE i justeringsgrebet, når
fræseskiven roterer, da du derved
risikerer at miste kontrollen over
maskinen.

Styrjusteringsgreb
I takt med, at stubben fræses væk, skal styrets
position justeres. Træk grebet bagud, og indstil
styret i en passende arbejdshøjde. Låsestængerne
er fjederbelastede, så de låser automatisk, når de
slippes, men kontrollér altid, at boltene er låst fast
efter justering.

8064-014
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BETJENING
Klargøring
•

•
•

Grav jorden væk omkring stubben, og
fjern eventuelle sten, der kan komme i
vejen for arbejdet. Kontrollér, at der ikke er
fremmedlegemer på underlaget, f.eks. elkabler,
pigtråd etc.
Tilskær stubben efter behov med en motorsav.
Gennemgå alle maskinens sikkerhedsmærkater.

8011-141

•

Brug hjelm, høreværn og øjenværn. Et
netansigtsværn alene giver ikke tilstrækkelig
beskyttelse. Det skal suppleres med
beskyttelsesbriller.

8011-191

•

•
•
•

•
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Sørg for at være fortrolig med de regler
vedrørende generel sikkerhed og
afbrydelsesprocedurer, der tidligere er beskrevet i
brugervejledningen.
Kontrollér, at alle afskærmninger er på plads og i
god stand.
Kontrollér, at fræseskive og tænder er monteret
korrekt og i god stand.
Kontrollér, at arbejdsområdet og stubfræseren er
fri for metalgenstande, f.eks. wire eller søm, der
kan beskadige maskinen eller blive slynget ud og
kvæste personer i nærheden.
Kontrollér, at alle holder en afstand på mindst
15 meter til maskinen. Dette gælder også børn
og dyr. Små genstande kan blive slynget ud og
kvæste mennesker og dyr.

8011-193

BETJENING
Start af motoren
Kontrollér, at der er udført daglig vedligeholdelse som
beskrevet i vedligeholdelsesplanen. Kontrollér, at der
er tilstrækkelige mængder brændstof i tanken.
Benzinventil
Åbn benzinventil. Skub håndtaget helt til højre.

8060-024b

Choker
Ved start af en varm motor skal chokeren være i højre
position. Se illustrationen.
Ved start af en kold eller delvist varm motor skal
chokeren være helt eller delvist til venstre. Når
motoren er startet, skal chokeren sættes i højre
position igen. Når motoren er kold, bør chokeren
flyttes tilbage trinvist. Find en position, hvor motoren
går jævnt.

8060-024b

Gashåndtag
Sæt gashåndtaget på styret i positionen SLOW
(START) /DISENGAGE.

8064-011
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BETJENING
Motorkontakt på styret
Sæt kontakten i positionen ON.
ON/OFF-kontakt på motor
Kontakten på motoren er afbrudt. Brug
motorkontakten på styret.

8064-012

Bøjle med dødemandsfunktion
Hold bøjlen med dødemandsfunktion ind mod styret.

8060-029

Starthåndtag
Bøjlen med dødemandsfunktion skal holdes ind mod
styret, når motoren startes.
Forkert brug af starthåndtaget kan beskadige
startaggregatet. Vikl ALDRIG startsnoren rundt om
hånden.
Træk langsomt håndtaget ud, til tandhjulene går i
indgreb. Træk derefter hårdt i starthåndtaget. Træk
IKKE startsnoren helt ud, og slip IKKE starthåndtaget,
når snoren er trukket ud. Sæt håndtaget tilbage i
oprulningsposition.

Gashåndtag
Lad gashåndtaget stå i tomgangsposition. Når
gassen øges, begynder fræseskiven at rotere.
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8011-127

BETJENING
Fremgangsmåde
ADVARSEL!
Lad ALDRIG fræseskiven røre
jorden, før skiven er holdt op med at
rotere.
1. Anbring fræseskiven tæt på træstubbens top.
2. Lås bremsen.

8011-201c

3. Indstil gashåndtaget til SLOW (START)
DISENGAGE.

8064-011

4. Indstil motorkontakten på styret til ON.

8064-012
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BETJENING
5. Drej maskinen på hjulene, og løft fræseskiven fra
jorden.
6. Hold bøjlen med dødemandsfunktion inde, og
start motoren.
7. Lad motoren varme op i to minutter i tomgang
inden fræsning.

8011-200

8. Indstil gashåndtaget på styret til FAST for at
aktivere koblingen. Gashåndtaget skal altid være
i positionen FAST under fræsningen. Koblingen
kan tage skade, hvis motorens omdrejningstal
sænkes.

8060-027

9. Anbring fræseskiven, så dens midtpunkt er cirka
2,5 cm over og 2-4 cm inde over stubben.
10. Sænk fræseskiven ned i stubbens forkant. Drej
fræseskiven fra side til side, og sænk den cirka
2,5 cm for hver passage. Fortsæt, til stubbens
forkant er fræset væk.

VIGTIG INFORMATION
Hvis fræseskiven kommer for langt ned,
kan maskinen begynde at ”klatre” hen over
stubben og blive ustabil.
8011-203a
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BETJENING
11. Inden maskinen bevæges fremad, skal du sikre
dig, at fræseskiven er over jorden og er på den
ene side af stubben. Flyt maskinen fremad ved
at udløse bremsen, skubbe maskinen fremad,
aktivere bremsen igen og gentage trin 9 og 10.
12. Gentag trin 9 til 11, til den øverste del af stubben
er fræset væk. Fræs IKKE dybere end til
jordniveau på dette tidspunkt.
13. Sæt gashåndtaget i positionen SLOW/(START)
DISENGAGE, og vent, til fræseskiven holder op
med at rotere.
14. Udløs bremsen, og træk maskinen væk fra
stubben.
15. Det kan være nødvendigt at fjerne træspåner fra
området omkring stubben.
16. Hvis du ønsker at fræse under jordniveau, kan
det være nødvendigt at justere styrets position for
at opnå en bedre arbejdsstilling for hænder og
arme. Træk i styrjusteringsgrebet, og indstil styret
i den ønskede position.
17. Gentag trin 6 til 10, til den ønskede dybde er nået.
18. Sluk motoren, når du er færdig.

8064-013

Anvendelse på skråninger
Vær meget forsigtig ved brug af stubfræseren på
skråninger, da maskinen kan glide eller bevæge sig
uventet.
Brug ALDRIG maskinen på skråninger med en
hældning på 10° eller derover.

8064-014

Transport
Husqvarna-stubfræseren kan transporteres på en
lastvogn eller anhænger, i en varevogn eller i en stor
SUV (Sport Utility Vehicle). Stubfræseren er udstyret
med fire løftegreb (to på hver side), så to personer
kan løfte maskinen efter behov.
Forsøg IKKE at løfte maskinen alene. Brug sikker
løfteteknik, og overskrid IKKE dine egne fysiske
begrænsninger.
Fastgør maskinen med fastsurringsremme, kæder
eller andre godkendte materialer.

8064-014

Løftegrebene kan også bruges til fastgøring af maskinen
inden transport.
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BETJENING
Normal standsningsprocedure
Gashåndtag
Indstil gashåndtaget til SLOW/DISENGAGE.
Hvis motoren har kørt ved maksimale omdrejninger,
skal den køre i tomgang og uden belastning i
30 sekunder til et minut.
Lad IKKE maskinens forende røre jorden, før du er
sikker på, at fræseskiven er holdt op med at rotere.

8064-011

Motorkontakt
Vent mindst 20 sekunder, til fræseskiven er stoppet.
Sæt kontakten i positionen OFF.
Kontrollér, at fræseskiven er stoppet helt og hviler
mod jorden, før du fortsætter.
Bremse
Aktivér bremsen ved at trække håndtaget bagud.

8064-012

Benzinventil
Luk benzinventilen. Drej håndtaget helt til venstre.

Nødstandsningsprocedure
Slip bøjlen med dødemandsfunktion. Vent, til
fræseskiven stopper.
Kontrollér, at fræseskiven er stoppet helt og hviler
mod jorden, inden du fortsætter.
8060-024b
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Vedligeholdelsesplan
ADVARSEL!

Nedenfor vises en oversigt over det
vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på
maskinen. Hvis et emne ikke er beskrevet i
vejledningen, skal du kontakte et autoriseret
serviceværksted.

Der må ikke udføres service på
maskinen eller enheden, medmindre:
•

Motoren er standset.

•

Tændkablet er fjernet fra
tændrøret.

•

Maskinen er parkeret sikkert, så
den ikke kan vælte eller begynde
at trille.

VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER – MÅNEDER/TIMER
Hver dag

-/10

1/25

3/50

6/100

12/300

VEDLIGEHOLDELSE
Kontrollér oliestanden i motoren
Skift motorolie

l
l

1)

Kontrollér luftfilteret
Rens luftfilteret

l
l

2)

Udskift luftfilterbeholderen

l

2)

Rengør oliekoppen til brændstofsystemet

l

Efterse og rengør tændrøret

l

Udskift tændrøret

l

Kontrollér motorkontaktens funktion 3)

l

Kontrollér tomgangshastigheden

l

Kontrollér og juster ventilspillerummet
Rengør brændstoftanken

l

4)

l

4)

Kontrollér og udskift brændstofslangerne efter behov
Kontrollér gashåndtaget og kablet

l

3)

Kontrollér fræseskiven og tænderne

l

4, 5)

n

3)

Kontrollér mærkater og advarselsskilte

u

3)

Kontrollér slitage og spænding af drivremmen

3)

n

Kontrollér chassis, bolte og holdeskruer
Smør fræseskivens lejer (brug højtemperaturfedt, f.eks.
Mobilith SHC 220 eller tilsvarende) 6)

u
n

Smør hjulene (almindeligt litiumbaseret fedt)
Kontrollér lufttrykket i dækkene (maks. 25 psi)

n
n

l Se vejledningen fra motorproducenten
n Beskrevet i denne vejledning
u Ikke beskrevet i denne vejledning
1)
4)

Første skift efter 20 timer. 2) I støvede omgivelser skal dette gøres med kortere intervaller. 3) Inden hver brug.
Udføres på et autoriseret serviceværksted. 5) Gøres hvert andet år. 6) Smøres efter hver 4 driftstimer.
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VEDLIGEHOLDELSE
Drivrem
1. Afmonter remafskærmningen ved at løsne de
tre hættemøtrikker og skiver på forsiden af
remafskærmningen.

ADVARSEL!
Undgå utilsigtet start af motoren ved
at fjerne tændkablet fra tændrøret.

8011-226a

2. Kontrollér, at remmen er tilstrækkeligt stram, ved at
trykke den sammen. Remmen skal kunne trykkes
ca. 86-10 mm ned fra sin oprindelige position.
3. Løsn de skruer, der holder dækpladen fast på
bagpladen på remafskærmningen.

8011-227

4. Løsn de to skruer på hver side af
fræseskiveafskærmningen.

1

2
8060-006

1.
2.
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Dækplade
Skruer

5. Løsn låsemøtrikkerne (A) på de to strammebolte.
6. Drej de to strammebolte (B) mod uret for at løsne
remmen eller med uret for at stramme den.

B

A

VIGTIG INFORMATION
Hvis remskiven på skærehovedet skal flyttes,
SKAL holdeskruerne afmonteres helt. Påfør
ny Loctite 242® på gevindene, og tilspænd til
11,30 - 12,43 Nm.

8011-228

7. Kontrollér, at remskiven og koblingen flugter ved
hjælp af en lineal langs indersiden af koblingen
og remskiven. De skal flugte med hinanden
(være på linje). Variationen eller forskydningen
må højst være 15,7 mm. Juster ved hjælp
af strammeboltene efter behov. Kontrollér
remspændingen igen.
8. Spænd alle skruer og møtrikker, når justeringen er
udført. Kontrollér, at dækpladen ikke gnider mod
fræseskivens aksel.
9. Monter remafskærmningen igen.
ADVARSEL!
Tænderne kan løsne sig fra
fræseskiven, hvis boltene ikke er
strammet tilstrækkeligt. Følgende
anbefalede momentindstillinger bør
følges.

8011-229a

Kontrollér, at koblingen og remskiven flugter indvendigt

Fræseskive
Tilspænd skruerne til 40,67 Nm.
BEMÆRK! Tænderne på fræseskiven har tre
skærende sider. De enkelte tænder kan flyttes to
gange, før de skal udskiftes.

8064-015

Fræseskive med karbidtænder
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VEDLIGEHOLDELSE
Afmontering/montering af hjul

6

Venstre hjul
Det venstre hjul (1) afmonteres fra stubfræseren
ved at afmontere låsekraven (2), ¼"-skruerne (3),
¼"-sekskantmøtrikkerne (3), fjedrene (4) og
bremseklodsen (5). Hjulet kan nu tages af akslen.

7

Højre hjul
Det højre hjul (6) afmonteres ved at fjerne
låsekraven (7) og tage hjulet af akslen.

HØJRE
FORENDE
3

VENSTRE
4

5
3

2
1
8011-217c

Justering af bremse
Bremsen aktiveres med kiphåndtaget.
Løsn gaffelbolten fra bremsen, og roter den med uret
for at stramme bremsen eller mod uret for at løsne
den.
Bremsen skal tilspændes, så håndtaget vipper ned,
når det er låst, men let kan låses op ved at bevæge
det fremad. Bremsen er justeret korrekt, når hjulet
ikke kan dreje, når du forsøger at skubbe eller trække
enheden.

1

2
8060-041

1.
2.
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Gaffelbolt
Hårnålesplit

Tominuttersreglen
Maskinen må vippes forover eller om på siden for
at lette adgangen i forbindelse med rengøring eller
service, men ikke længere end i to minutter.
Hvis maskinen holdes i denne position for længe,
kan motoren tage skade, fordi der løber benzin ind i
krumtaphuset. Hvis dette sker, skal der foretages et
ekstra olieskift på motoren. Fjern tændrøret, og drej
motoren et par omgange med starthåndtaget, inden
motoren startes igen.

8064-007

Rengøring
Jævnlig rengøring og vask øger maskinens levetid.
Gør det til en vane at rengøre maskinen efter brug,
inden snavset sætter sig fast.
Kontrollér inden skylning, at benzindækslet sidder på
plads, så der ikke kan komme vand i tanken.
Vær forsigtig ved brug af højtryksrenser, idet
det kan beskadige advarselsmærkaterne,
vejledningssymbolerne og motoren. Vandtrykket må
ikke overstige 1.000 psi/70 bar ved rengøring.
Smør maskinen efter rengøring. Det er navnlig vigtigt,
hvis maskinen skal opbevares.

8011-210c
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SMØRING

* Se motorproducentens vejledning for at få
oplysninger om vedligeholdelse af motoren.
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8064-026

SMØRING
Højre hjul
På visse modeller skal det højre hjul smøres. Brug en
fedtsprøjte til at smøre, til fedtet løber ud af en nippel.
Brug MP-fedt af god kvalitet. Fedt fra kendte
producenter (olieselskaber etc.) er i reglen af god
kvalitet.

8011-231

Leje til fræseskive
Smør lejet med fedtsprøjte: ét pumpeslag efter hver
brug.
Brug MP-fedt af god kvalitet. Fedt fra kendte
producenter (olieselskaber etc.) er i reglen af god
kvalitet.

8011-231
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FEJLFINDING
PROBLEM

ÅRSAG

HANDLING

Brugerfejl

Lukket benzinventil
Åbent chokerspjæld
Motorkontakt i OFF-position

Åbn benzinventilen
Luk chokeren ved kold motor
Indstil motorkontakten til ON

Brændstofsystem

Tom brændstoftank
Maskinen opbevares uden
overholdelse af gældende
procedure i kapitlet ”Opbevaring/
vinteropbevaring”
Urenheder, vand eller is i
brændstofsystemet
Karburatorproblemer

Fyld brændstof på
Rengør tanken og oliekoppen, og
tøm karburatoren. Fyld tanken med
frisk brændstof.
Rengør tanken og oliekoppen, og
tøm karburatoren. Fyld tanken med
frisk brændstof.
Kontakt et autoriseret
serviceværksted

Tændrør

Forkert tændrørstype
Belægning på elektroderne,
kortslutning
Benzin eller olie på tændrøret

Udskift tændrøret
Kontrollér elektrodeafstanden, og
rengør eller udskift tændrøret
Rengør tændrøret, udluft motoren,
start ved fuld gas

Ingen gnist efter kontrol af tændrør

Fejl i motorkontakt, kabel eller
tænding

Kontakt et autoriseret
serviceværksted

Lav kompression

Alvorlig indre motorfejl eller defekte
ventiler

Kontakt et autoriseret
serviceværksted

Motoren vil ikke starte

Motoren mangler kraft eller kører ujævnt
Luftfilter

Tilstoppet luftfilter

Rengør eller udskift luftfilteret

Brændstofsystem

Maskinen opbevares uden
overholdelse af gældende
procedure i kapitlet ”Opbevaring/
vinteropbevaring”

Rengør tanken og oliekoppen, og
tøm karburatoren. Fyld tanken med
frisk brændstof.

Blå eller kraftig
blåhvid udstødning

Urent eller forkert brændstof

Rengør tanken og oliekoppen, og
tøm karburatoren. Fyld tanken med
det korrekte brændstof

Sort udstødning

Choker stadig aktiveret
Tilstoppet luftfilter
Karburatorproblemer

Åbn chokerspjældet
Rengør eller udskift luftfilteret
Kontakt et autoriseret
serviceværksted

Tændingssystem

Forkert tændrørstype
Belægning på elektroderne,
kortslutning
Fejl i tændingsaggregat

Udskift tændrøret
Kontrollér elektrodeafstanden, og
rengør eller udskift tændrøret
Kontakt et autoriseret
serviceværksted

Lav kompression

Alvorlig indre motorfejl eller defekte
ventiler

Kontakt et autoriseret
serviceværksted
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PROBLEM

ÅRSAG

HANDLING

Remskiven og koblingen flugter
ikke
Remspændingen er for lav

Juster remspændingen

Remmen løsner sig

Remmen indkobles for sent eller skrider
Stram remmen som beskrevet i
brugervejledningen
Reducer arbejdsdybden
Remmen holder ikke spændingen efter justering
Beskadiget aksel, remskive eller
kile

Udskift defekte dele
Kontrollér, at holdeskruerne er
tilspændt korrekt

Motorhastigheden er ikke høj nok til
at aktivere centrifugalkoblingen
Remspændingen er for lav
Koblingen er slidt

Kontrollér, at gaskablet fungerer
korrekt
Juster remspændingen
Udskift sko, fjedre og/eller
koblingslejer

Fræseskiven roterer ikke

Fræseskiven bliver ved med at rotere
Motorens omdrejningstal er
ikke under 1.000 o/min, hvilket
er nødvendigt for at udkoble
centrifugalkoblingen

Undersøg, om der er skader på
gaskablet
Kontrollér, at gaskablet er monteret
korrekt på gashåndtaget
Undersøg fjedrene på
koblingsskoene. Hvis spændingen
på koblingsskoene ikke er
tilstrækkelig til at trække skoene
tilbage, skal fjedrene og skoene
udskiftes.

Parkeringsbremsen skrider
Juster bremsespændingen som
beskrevet i
brugervejledningen
Undersøg, om der er skader på
bremsestangen eller håndtaget
Kontrollér, om bremseklodserne er
slidte, og udskift dem efter behov
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OPBEVARING
Vinteropbevaring
Når sæsonen er slut (eller hvis maskinen ikke skal
bruges i mere end 30 dage), skal maskinen gøres
klar til opbevaring. Brændstof, som får lov at stå
i længere tid (30 dage eller længere), kan danne
klæbende bundfald, som kan tilstoppe karburatoren
og forringe motorfunktionen.
Brændstofstabilisatorer er en accepteret løsning til
at reducere klæbende aflejringer under opbevaring.
Hvis der anvendes alkylatbenzin (Aspen), er det ikke
nødvendigt med stabilisatorer, fordi brændstoffet
er stabilt. Undgå dog at skifte mellem almindelig
benzin og alkylatbenzin, idet det kan hærde
følsomme gummikomponenter. Tilsæt stabilisator til
brændstoffet i tanken eller opbevaringsbeholderen.
Brug altid det blandingsforhold, der specificeres
af producenten af stabilisatoren. Lad motoren køre
i mindst 10 minutter efter tilførsel af stabilisator,
så stoffet når frem til karburatoren. Tøm IKKE
brændstoftanken og karburatoren, hvis du har tilført
stabilisator.

Service
Ved bestilling af reservedele skal købsår, model, type
og serienummer angives.
Brug kun originale Husqvarna-reservedele.
Et årligt eftersyn på et autoriseret serviceværksted er
en god metode til at sikre, at maskinen kører bedst
muligt i den kommende sæson.
Maskinen klargøres til opbevaring som følger:
1. Rengør maskinen omhyggeligt, især chassis og
fræseskive. Reparer lakskader for at undgå rust.
2. Efterse maskinen for slidte eller beskadigede
dele, og spænd møtrikker eller bolte, som har
løsnet sig.
3. Udskift motorolien, og bortskaf den brugte olie
korrekt.
4. Smør alle smørenipler, samlinger og kabler i
henhold til afsnittet Smøring.
5. Opbevar maskinen rent og tørt, og tildæk den for
at opnå ekstra beskyttelse.
6. Giv fræseskiven og tænderne et tyndt lag olie for
at undgå rust.
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ADVARSEL!
Opbevar ALDRIG motoren med
brændstof i tanken indendørs eller
på et sted med dårlig udluftning,
hvor brændstofdampene kan
komme i kontakt med åben ild,
gnister eller vågeblus, f.eks. i et
oliefyr, en varmvandsbeholder, en
tørretumbler, etc. Brændstof skal
håndteres forsigtigt. Det er særdeles
brændbart, og uforsigtig anvendelse
kan føre til alvorlig person- og
tingskade. Tøm brændstoffet i en
godkendt beholder udendørs og
på sikker afstand af åben ild. Brug
ALDRIG benzin til rengøring. Brug i
stedet affedtningsmiddel og varmt
vand.

SG13HB CE / 966042701
Motor
Producent

Honda

Cylindervolumen

337 cc

Effekt
Moment
Tomgangshastighed
Oliekapacitet inkl. filter
Tændrør
Brændstoftankvolumen

13 hk (9,2 kW ved 3.600 o/min)*
23,5 Nm ved 2.500 o/min
1.250-1.550 o/min
2,1 l
NGK BP6ES eller BPR6ES
6,5 l

Chassis
Dæk
Bremse

4.10-6 (12" luftfyldte)
Håndtagsaktiveret skivebremse

Drev

Direkte

Rem

Dayco dobbelt V-rem

Kobling
Fræseskive
Arbejdsdybde

Amsbeck eller Noram centrifugalkobling
14" diameter x 3/8" tyk skive (157,5 mm x 9,5 mm)
Ca. 25,4 cm

Dimensioner
Længde

157-185 cm afhængigt af styrets position

Bredde

69 cm

Højde

61-109 cm afhængigt af styrets position

Vægt

112,9 kg

Vibrationer
Daglig påvirkning
Hånd/arm - A(8)

2,81 m/s2

Tilsvarende vibration
Hånd/arm - ahv,eq

3,97 m/s2

Standardafvigelse
Hånd/arm - ahv,eq

0,4 m/s2

*Den angivne nominelle motoreffekt er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk

produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproducerede motorer kan afvige fra
denne værdi. Den faktiske effekt af den motor, som er monteret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden,
driftsmiljøet og andre variabler.
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OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKATER
Krav i USA
Der er påsat mærkater på motoren og/eller i
motorrummet med angivelse af, at maskinen
opfylder gældende krav. Dette gælder også
i tilfælde af særlige krav i bestemte delstater
(emissionsregulativer i Californien etc.). Mærkaterne
må ikke fjernes. Der kan endvidere medfølge
certifikater ved levering af maskinen, eller de kan
være gengivet i motorvejledningen. Opbevar dem
omhyggeligt, da de udgør værdifuld dokumentation.

CE-krav
Overensstemmelseserklæringen medfølger som tillæg
til brugervejledningen.
Stubfræser
Maskinen opfylder:
2006/42/EF
2004/108/EF
2000/14/EF

Firmanavn og adresse:
Husqvarna Turf Care
401 North Commerce
Beatrice, NE 68310, USA
Udpeget organ:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
D-80686 München, Tyskland
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STRØMSKEMA

ON/OFFKONTAKT

SIKKERHEDSAFBRYDER

ON/OFF-KONTAKT PÅ
MOTOREN
(AFBRUDT)
TÆNDRØR
TRANSISTORTÆNDING
OLIESTANDSSIKRING
8064-008

LEDNINGER PÅ MOTOREN

LEDNINGER PÅ BETJENINGSPANELET

ON/OFF-KONTAKT PÅ
MOTOREN
(AFBRUDT)

FARVEKODE
Y - GUL
B - SORT

TRANSISTORTÆNDING

TÆNDRØR
ON/OFFKONTAKT
MODUL

SIKKERHEDSAFBRYDER

OLIESTANDSSIKRING

8060-030
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SERVICEHÆFTE
Handling

Dato, stempel, underskrift

Leveringsservice
1. Åbn emballagen, og kontrollér, at maskinen ikke er blevet beskadiget
under transporten.
2. Monter tilhørende dele efter behov.
3. Kontrollér, at maskinens design passer til kundens bestilling.
4. Kontrollér, at der er den rette mængde olie i motoren og transmissionen.
5. Kontrollér og juster lufttrykket i dækkene (maks. 25 psi).
6. Kontrollér, at fræseskiven er korrekt indstillet.
7. Kontrollér, at remskive og kædehjul er justeret korrekt.
8. Kontrollér, at remme og kæder er justeret korrekt.
9. Smør maskinen i henhold til smøreplanen.
10. Fyld brændstoftanken op, og start motoren.
11. Kontrollér, at maskinen og fræseskiven ikke bevæger sig i frigear.
12. Kontrollér alle betjeningsinstrumenter.
13. Kontrollér mærkater og information på enheden.
14. Kontrollér motorens omdrejningstal (o/min). Se de tekniske data.
15. Undersøg, om der er lækager.
16. Orienter kunden om følgende:
Nødvendigheden af og fordelene ved at følge serviceplanen.
Nødvendigheden af og fordelene ved at indlevere maskinen til service
efter hver 300 driftstimer.
Den betydning, service og et korrekt udfyldt servicehæfte har for
maskinens gensalgspris.
17. Udfyld salgspapirer etc.
Leveringsservice er
udført.
Ingen yderligere bemærkninger.
Certificeret:

Efter de første 20 timer
1.

Skift motorolie.

2.

Skift olie i reduktionsgearet (hvis relevant).

3.

Kontrollér, at remme og kæder er korrekt justeret.

4.

Spænd skruerne og møtrikkerne.
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SERVICEHÆFTE
Handling

Dato, stempel, underskrift
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SERVICEHÆFTE
Handling

46

Dato, stempel, underskrift

Originale instruktioner
115 15 19-06
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