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0.1 Säkerhet

När du använder jordbruksredskap är det viktigt att vara medveten om att mekaniska delar med linjära och roterande rörelser kan
orsaka allvarliga personskador och stora materiella skador.

Användaren bör alltid tänka på följande:

• Använd inte klipparen på olämpligt sätt.

• Manipulera inte säkerhetsanordningarna.

• Ta inte bort säkerhetsanordningarna utom i samband med underhåll. Montera alltid tillbaka säkerhetsanordningarna efter utfört
arbete.

• Utför regelbundet underhåll.

• Montera alltid originalreservdelar. Det är särskilt viktigt för klipparens säkerhetskomponenter.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att tänka på följande:

• Se till att drifts- och underhållsinstruktionerna alltid finns till hands.

• Läs denna handbok noggrant och följ alla anvisningarna i den.

• Förvara handboken väl, så att den alltid finns tillgänglig.

0.2 Personal som ansvarar för klipparen

Den personal som ansvarar för klipparen kan, beroende på erfarenhet och ansvar, delas in i följande:

FÖRARE - Person som inte nödvändigtvis är teknisk expert, utan endast utbildad i att använda klipparen, det vill säga starta,
stoppa och utföra grundläggande underhåll (rengöring, småskador), samt justera klipparens inställningar.

UTBILDAD TEKNIKER- Behövs för de svåraste underhålls- och reparationsåtgärderna.

Det är viktigt att föraren inte utför några åtgärder som ligger utanför förarens kompetens och ansvarsområde.

0.3 Varningsdekaler på klipparen

Ge noga akt på varningsdekalerna som finns på klipparen och som beskrivs nedan:

Bild A Smörjställen som regelbundet bör smörjas med spruta. Se avsnitt 8 “Underhåll”.

Bild B Läs alltid igenom Drifts- och underhållshandboken innan du startar klipparen.

Bild C Allmän fara, gå inte i närheten av klipparen när den är igång.

Bild D Smörjställen som regelbundet bör smörjas med spruta. Se avsnitt 8 “Underhåll”.

Bild E Klämningsrisk!

Bild F Använd alltid hörselskydd (öronproppar eller hörselkåpor).

Bild G Använd alltid ögon- och ansiktsskydd om traktorn inte har sluten hytt.

Bild H Klipparens lyftpunkter.
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0.4 Instruktionsbok

Denna instruktionsbok har redigerats enligt EU-riktlinjerna för harmonisering av säkerhetsregler och för att gynna frihandel inom
EU (Rådets direktiv 2006/42/EG, som kallas Maskindirektivet).
Denna handbok ger FÖRAREN och DEN UTBILDADE TEKNIKERN nödvändig information för att säkert kunna installera, starta,
använda och underhålla klipparen. Du kan få mera information från din auktoriserade AGRIMASTER-återförsäljare.

Beteckningar

I denna handbok används vissa symboler för att uppmärksamma personalen på viktiga funktioner, som har betydelse för att und-
vika personskador och maskinskador.

Denna text varnar för allvarliga risker som kan innebära fara för liv.

Denna text hänvisar till särskilda procedurer som måste följas för att undvika personskador.

Denna text hänvisar till särskilda procedurer som måste följas för att undvika allvarliga skador på klipparen.

Denna text hänvisar till viktiga punkter som bör uppmärksammas.

FARA!

FÖRSIKTIGHET

VARNINGAR

ANMÄRKNING
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Inledning

Detta kapitel innehåller information för identifikation av tillverkaren och klipparen. Den personal som ansvarar för klipparen bör
läsa det följande: FÖRARE och UTBILDAD TEKNIKER.

Innehåll

1.1 Om tillverkaren och
klipparen ................................................................ 1-3

1.2 För din säkerhet..................................................... 1-4
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Fig. 1-1 Märkskylt
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1.1 Om tillverkaren och klipparen

Det finns en märkskylt på sidan av remdrivningens kåpa på klipparens chassi (bild 1-1) som innehåller följande information:

1 Information om tillverkaren 

2 Klipparmodell. 

3 Tillverkningsår 

4 Serienummer 

5 Maximal klipparvikt med alla tillbehör. 

6 EEC-märke som intygar att klipparen överensstämmer med EEC-riktlinjerna 2006/42/EG. 

7 Ljudnivå. 

1.2 För din säkerhet

• Ta aldrig bort säkerhetsskydden medan klipparen rör sig.

• Vi rekommenderar att hålla ett säkerhetsavstånd på 70 m vid körning av klipparen.

• När klipparen körs får slagorna aldrig beröra marken.

• Ha aldrig passagerare på klipparen under drift eller transport.

• Försök inte att stoppa in eller ta bort material med verktyg, och särskilt inte med händerna eller fötterna, när rotorn är igång.

• Lyft inte upp klipparen mer än 20 cm över marken när rotorn rör sig.

• Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd om traktorn inte har en sluten hytt.

KLIPPARENS SLAGOR FÅR ALDRIG KOMMA I KONTAKT MED MARKEN. OM DE GÖR DET, KAN KLIPPMATERIALET
ELLER ANDRA FRÄMMANDE FÖREMÅL (TILL EXEMPEL STENAR) KASTAS UPP OCH TRÄFFA FÖRAREN, TRAKTORN,
ANDRA PERSONDER, DJUR ELLER EGENDOM.

FARA!
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Inledning

Detta kapitel ger en allmän beskrivning av klipparna i serien ELP: till exempel driftmöjligheter, prestanda och ljudnivåer.
All personal som ansvarar för klipparen bör läsa det följande: FÖRARE och UTBILDAD TEKNIKER.

Innehåll

2.1 Allmän beskrivning ................................................ 2-3

2.2 Standardutrustning ................................................ 2-5

2.3 Specifikationer ....................................................... 2-7

2.3.1 Ljudnivå ................................................................. 2-7

2.4 Medar .................................................................... 2-9
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Fig. 2-1  Klippare ELP
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2.12.1 Allmän beskrivning

• Klipparna i serie ELP (Bild 2-1) är idealiska för små traktorer, de är konstruerade för varierande markrensningstillämpningar.
Denna modell är lämpligast för klippning av plana ytor, bankar och diken, samt skötsel av häckar, parker och allmänna
grönområden.

Denna klippare ska anslutas till traktorns lyftarmar med trepunktsfästet.
Rotorn drivs med en väl skyddad remtransmission.
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Fig. 2-2 Standardutrustning ELP
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2.2 Standardutrustning

• Trepunktsfäste kategori 1 och 2. 1

• Sidoförskjutning med hydraulisk parallellogram. 2

• Stort urval knivar och slagor 3

• Bakre rulle Ø140. 4

• Pneumatisk ackumulator 5
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Tab. 2-1 Specifikationer

ELP 125 A: Montering framtill ELP 125 P: Montering baktill

Modell

Minimum
traktor
vikt

Minimum
volym
olja

max “CP” “SG”

kg kW Arbetsford
on l/min kg Antal Antal

ELP 125 A 1800 29–33 40–45 45 590 40 30

ELP 125 P 1800 29–33 40–45 45 590 40 30

92 cm 100 cm

192 cm

95
 c

m
10

2 
cm

28
 c

m

max 165 cm

10
5 

cm

60
°

90°

max 288 cm

min 166 cm

335 cm
92 cm 243 cm

85 cm 365 cm

450 cm

10
2 

cm
99

 c
m

126 cm
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2.3 Specifikationer

Se tabell 2-1

Klipparen är inte gjord för markbearbetning, och slagorna får aldrig röra marken under arbetet. Om detta skulle inträffa, innebär
det en kraftig överbelastning på drivsystemet och klipparen kan skadas av skadliga vibrationer.

2.3.1 Ljudnivå

Bullertester har gjorts med en traktor Massey Fergusson 375, 54 KW vid 2200 rpm. Testet gav följande ljudnivåer (ekvivalent
kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå):

• 73 dB (A) vid slagning av gräs. 

• 90 dB (A) vid slagning av vinranksskott och kiwi .

2.4 Medar

2.4.1 Montering

Personal som krävs: En förare

• Bestäm medarnas höjdläge enligt kapitel 6.2.

• Installera medar 1 (Bild 2-3) på sidorna av klipparens chassi med skruvarna 2 och muttrarna 3. 

VARNINGAR
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Inledning

Detta kapitel innehåller information om hur klipparen ska flyttas på rätt sätt.
Det följande är avsett för UTBILDAD TEKNISK PERSONAL med tillräckliga kunskaper om användning av gaffeltruck, travers
och annat som kan behövas för arbetet.

Innehåll

3.1 Lyft ......................................................................... 3-3
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3.13.1 Lyft

KONTROLLERA FÖRE LYFTET ATT DE LYFTSTROPPAR OCH KEDJOR SOM ANVÄNDS KLARAR KLIPPARENS VIKT (SE
TABELL 2-1 PÅ SIDAN 2-6).

• Personal som behövs: Enoperatör med tillräckliga kunskaper om användning av gaffeltruck, travers och annat som kan
behövas för arbetet.

• Koppla en kedja eller en lyftstropp mellan lyftkroken och klipparens tredje lyftpunkt på armsystemet.

• Vid lyft av klipparen ELP ska två lyftstroppar användas 2 och 3, bild 3-1)

NÄR KLIPPAREN SKA LYFTAS, MÅSTE DEN VARA I HELT HOPFÄLLT LÄGE  ENLIGT BILD 3-1.

FÖLJ INSTRUKTIONERNA OVAN. OM LYFTET GÖRS PÅ ANNAT SÄTT, KAN DET LEDA TILL PERSONSKADOR ELLER
SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN.

FARA!

FARA!

FARA!
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Inledning

I detta kapitel finns information för installation och anslutning av klipparen. Den del av informationen som behandlar första
anslutning och bestämning av kraftöverföringsaxelns längd berör främst UTBILDADE TEKNIKER, medan den del som handlar
om normal användning av klipparen främst berör FÖRAREN.

Innehåll

4.1 Anslutningar........................................................... 4-3

4.1.1 Traktoranslutningar................................................ 4-3

4.1.2 Hydraulisk anslutning
till traktorn .............................................................. 4-3
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Fig. 4-1 Traktoranslutningar
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Fig 4-3 Felaktig anslutning

EN FELAKTIG HYDRAULISK ANSLUTNING ELLER 
FELAKTIG ANVÄNDNING AV KLIPPAREN KAN 
INNEBÄRA ATT GARANTIN INTE GÄLLER.

VARNINGAR
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4.14.1 Anslutningar

4.1.1 Traktoranslutningar

Ställ upp klipparen på plan mark.

Personal som krävs:
Första anslutning – 1 UTBILDAD TEKNIKER
Följande anslutningar – 1 FÖRARE

Anslut klipparens tre anslutningspunkter till traktorn enligt följande (bild 4-1):

• Anslut anslutningspunkter till traktorns lyftarmar.

• Anslut den tredje punkten till traktorn.

Se till att trepunktsfästet är rätt anslutet till traktorn. Det är viktigt att bultarna är låsta med låspinnar efter monteringen.

• Anslut hydraulcylinderns slangar till traktorns uttag.

När slangarna anslutits, se till att slangarna:

• är tillräckligt långa,

• inte påverkar traktorns lyftanordning,

• alltid styr samma rörelse.

• Skruva fast och dra åt den tredje lyftarmen (bild 4-2).

• Anslut inte klipparen enligt bild 4-3.

4.1.2 Hydraulisk anslutning till traktorn

• Anslut snabbkopplingarna till hydraulmotorns rör i traktorns hydraulsystem (tryckrör ø1/2”, returrör ø3/4”).

• Den fördelare som styr hydrauliken ska ha en styranordning med spak.

VARNINGAR

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING
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Inledning

I detta kapitel finns information om säkerhetssystemen och tillbehör som gör det säkrare att använda klipparen.
Det är inte tillåtet att ta bort eller manipulera några säkerhetsanordningar.
Följande information är avsedd för FÖRARE och för UTBILDADE TEKNIKER.

Innehåll

5.1 Säkerhetsanordningar ........................................... 5-3
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Fig. 5-2 Säkerhetsanordningar

Fig. 5-1 Traktoranslutningar
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5.1 Säkerhetsanordningar

Anslutning för lyft och tredje punktens anslutning (bild 5-1):

Lyftarmarna monteras med pinnar, låsta med saxpinnar med säkerhetskedja för att undvika att saxpinnarna försvinner.

Föraren måste kontrollera att saxpinnarna sitter som de ska innan klipparen startas.

Remdrivning (bild 5-1 och 5-2):

Remdrivningen finns i ett hölje med ett lock 1 som sitter fast med skruvar.

Förarskydd (bild 5-1 och bild 5-2):

Klipparen är utrustad antingen med ett bakre skydd 3 eller med spridare 2, så att delar av produkten inte kan träffa operatören.

När klipparen är igång bör inga personer vistas närmare än 70 m från klipparen.

FÖRSÖK INTE ATT SÄTTA IN ELLER TA BORT MATERIAL I KLIPPAREN MED NÅGOT VERKTYG ELLER MED DINA
HÄNDER ELLER FÖTTER NÄR KLIPPAREN ÄR IGÅNG.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

FARA!
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Inledning

I detta kapitel beskrivs hur klipparen ska ställas in innan arbetet påbörjas. Följande steg kan utföras av FÖRAREN som ansvarar
för klipparen eller av UTBILDAD TEKNISK  PERSONAL.

Innehåll

6.1 Att komma igång.................................................... 6-3

6.2 Justering av arbetshöjden ..................................... 6-3

6.3 Innan arbetet påbörjas........................................... 6-4

FÖRSIKTIGHET
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6.16.1 Att komma igång

Innan klipparen startas, se till att rotorbladen inte berör marken. Om bladen eller slagorna berör marken kan följande inträffa:

• Skadliga vibrationer uppkommer i klipparen.

• Slagorna slits ut snabbt.

• Överbelastning i kraftöverföringen.

6.2 Justering av arbetshöjden

Personal som krävs: En förare

Gör så här för att justera arbetshöjden (bild 6-1):

• Anslut klipparen till traktorn enligt de instruktioner som anges på sidan 4-3.

• Justering av medar:
Justera båda medarna 2 med skruvarna 1.

• Justering av rullen:
Justera höjden för rullen 3 med skruvarna 4, som fäster stödet 5 i klipparens sidor 6. Utförs på båda sidorna.

När alla justeringar har gjorts, men innan klipparen startas, kontrollera att alla justeringsskruvar är ordentligt låsta

6.3 Innan arbetet påbörjas

• Anslut cylindrarnas slangar till traktorns anslutningar, två för sidoförskjutningen och två för lyftrörelsen.

När slangarna anslutits, se till att slangarna:

- är tillräckligt långa,

- inte påverkar traktorns lyftanordning,

- alltid styr samma rörelse.

• Lyft klipparen från marken, dra in stödfoten och sätt låspinnen i det lägsta hålet.

• Sänk ner klipparen så att hjulen, rullen eller medarna berör marken.

• Ställ in körhastigheten så att den är lämplig för det material som ska klippas och för den önskade finfördelningsgraden.
Rekommenderad körhastighet är 3 km/h.

• Om du behöver svänga brant, lyft klipparen något från marken.

VARNINGAR

VARNINGAR

ANMÄRKNING
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• Om det finns små ojämnheter i marken, lyft klipparen för att komma över dem. När ojämnheten passerats, sänk ner klipparen
igen för normal drift.
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Inledning

I detta kapitel finns en felsökningsguide för problem som uppkommer vid användning av klipparen.

Innehåll

7.1 Att hitta problemets orsak ...................................... 7-2
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7.17.1 Att hitta problemets orsak

När du stöter på ett problem, stanna omedelbart klipparen, och vänta tills rotorn har stannat. Sök sedan efter orsaken till
problemet med hjälp av tabellerna på sidorna 7-3 och 7-4.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd Personal

Oljud under drift. Dålig smörjning av rotorns
kullager.

Materialrester lindade kring
rotorn.

Smörj enligt punkt 8.3.

Ta bort de främmande
föremålen

FÖRARE

FÖRARE

Kraftiga vibrationer. Olika vikt på motstående
slagor.

Slagorna slits för fort och
ojämnt.

Trasiga slagor.

Kontrollera att vikten ligger
inom toleransen 2 %.

Byt ut trasiga slagor parvis
(även slagan på motsatt
sida ska bytas).

Byt ut trasiga slagor parvis
(även slagan på motsatt
sida ska bytas).

UTBILDAD TEKNIKER

UTBILDAD TEKNIKER

UTBILDAD TEKNIKER

Hydraulcylindrarna rör
sig inte.

Slangarna inte anslutna.

Slangarna trasiga.

Traktorpumpen ger ingen
olja.

Anslut slangarna.

Byt ut trasiga slangar.

Kontakta auktoriserad
verkstad.

FÖRARE

UTBILDAD TEKNIKER
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Problem Möjlig orsak Åtgärd Personal

Ojämnt snitt. Skadade eller trasiga sla-
gor.

Dåligt spända remmar.

Klipparens stöd är i fel läge.

Felakt igt  ol jef löde i
hydraulkretsen.

Byt ut trasiga slagor parvis
(även slagan på motsatt
sida ska bytas).

Spänn remmarna.

Kontrollera att stöden är
rätt inriktade.

Kontrollera oljetillförseln.

UTBILDAD TEKNIKER

UTBILDAD TEKNIKER

FÖRARE

UTBILDAD TEKNIKER

Överhettning av drivrem-
marna.

Remmarna är för löst eller
för hårt spända.

Hög körhastighet med
hänsyn till materialet som
ska klippas.

Kontrollera remspänningen
enligt 8.4.1.

M inska  t rak to rns
körhastighet.

UTBILDAD TEKNIKER

FÖRARE

Slagorna slits snabbt. Slagorna rör vid marken. Justera klipphöjden med
k l ippa rens
stödanordningar, se punkt
6.2.

FÖRARE
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Inledning

Detta kapitel innehåller information om underhållsintervall och arbetsgång.

Använd endast originalreservdelar från AGRIMASTER. Om originaldelar inte används, upphör garantin att gälla.

Åtgärderna som beskrivs i detta kapitel, innebär den minsta möjliga skötseln för att klipparen ska fungera effektivt. Ytterligare
åtgärder kan behövas, beroende på användarens erfarenhet, på arbetsbelastning, på klipparens arbetsförhållanden och på vilket
slags material som ska klippas.

Tänk på följande när underhållet utförs:

• Klipparen ska stå på marken eller på lämpliga stöd.

• Traktorns parkeringsbroms ska vara åtdragen.

Innehåll

8.1 Före ett arbetspass................................................ 8-3

8.2 Efter de två första arbetstimmarna ........................ 8-3
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Fig. 8-1 Kontroll av drivremmens spänning

Tab. 8-1  Remspänningsvärden

Klipparmodell
P

kg

f

mm

ELP 125 A 5 9

ELP 125 P 5 9

= =

f

P
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8.1 Före ett arbetspass

Personal som krävs: En förare

• Kontrollera slagorna. Om de är kraftigt slitna, ska en UTBILDAD TEKNIKER byta ut dem.

• Kontrollera att muttrar, skruvar, anslutningar och klämmor är åtdragna.

• Kontrollera skicket på hydraulsystemets slangar. Om slangarna är slitna, byt ut dem mot motsvarande.

8.2 Efter de två första arbetstimmarna

Personal som krävs: En utbildad tekniker

Kontrollera drivremmarnas spänning (bild 8-1). Lägg på trycket “P” vid pilen (tabell 8-1) och kontrollera att remmens intryckning
motsvarar värdet  “f” i tabellen 8-1.

Detta ska utföras på varje rem.

8.3 Var 8:e arbetstimme

Personal som krävs: En förare

• Rengör klipparen och ta bort all smuts (jord, klipprester m m). Tvätta vid behov med högtryckstvätt, och låt torka.

Undvik direkt vattensprutning mot område A (bild 8-2-A).

• Smörj med ROLOIL "ISOMOV-MS/2" eller motsvarande i smörjpunkterna (bild 8-2).

Oljan och dess biprodukter är är hälsofarliga, sprid inte ut dem i miljön. Följ gällande regler.

8.4 Drivremmar

8.4.1 Åtdragning

Personal som krävs: En utbildad tekniker

Kontrollera remmarnas spänning efter 30 minuter, därefter var 100:e arbetstimme.

Gör så här för att spänna remmarna:

• Ta bort remskyddets lock.

• Lossa muttrarna 1 (bild 8-3).

• Dra åt muttern 2.

• Dra åt den tidigare lossade muttern 1.

• Återmontera remskyddets lock.

VARNINGAR

VARNINGAR

FÖRSIKTIGHET
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Fig. 8-2 Smörjställen
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8.4.2 Byte

Personal som krävs: En utbildad tekniker

Gör så här för att  byta remmarna:

• Ta bort remskyddets lock.

• Lossa muttrarna 1 (bild 8-3).

• Lossa 8 tills remmarna blir lösa.

• Byt ut remmarna.

• Spänn remmarna enligt punkt 8.4.1.

• Återmontera remskyddets lock.

8.5 Byte av slagor

Personal som krävs:1 FÖRARE och 1 UTBILDAD TEKNIKER för att flytta klipparen.

• När en slaga byts ut, är det viktigt att slagan på motsatt sida väger lika mycket. Viktskillnaden får högst vara 2 %.

• Om klipprotorn har slagor av typ “SG”, kontrollera att monteringsriktningen är korrekt i förhållande till rotorns rotationsriktning.

• Dra åt muttrarna med 6 kgm.

• Muttrarna ska alltid bytas ut samtidigt med slagorna.

När slagorna monterats, kontrollera alltid åtdragningen av slagornas skruvar.

VARNINGAR

FARA!

Bild 8-2-A

A
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Fig. 8-3
Spänning eller byte av drivremmar

1

1

2
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EN SKRUV SOM INTE ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGEN UTGÖR EN MYCKET STOR RISK.

8.6 Lagring av klipparen

Klipparen behöver inget speciellt underhåll vid lagring. Om klipparen ska lagras under en längre period (3–4 månader), rekom-
menderar vi att den rengörs ordentligt, tvättas och torkas och smörjs på de smörjställen som visas i bild 8-2.
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Fig. 8-4

Fig. 8-5 Slagenhet “SG” och “CP”
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 Underhållsschema

Underhållsintervall Funktion 

Före ett arbetspass
• Kontrollera slagorna
• Kontrollera att muttrar, skruvar, anslutningar och 

klämmor är åtdragna.

Efter de 30 första arbetsminuterna •  Kontrollera remspänningen

Var 8:e arbetstimme
• Kontrollera slagorna
• Rengör klipparen
• Smörjning 

Var 100:e arbetstimme • Kontrollera remspänningen
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Inledning

Bäste kund! Om du under läsning av denna handbok vill göra egna anteckningar, använd gärna 

blanketten nedan .
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Anteckningar  Sida
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Anteckningar  Sida
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Anteckningar Sida




