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1. Säkerhetsföreskrifter

1.1 Allmänna anvisningar och bestämmelser.

Hjärtliga lyckönskningar till ditt köp av Brielmaier motorslåttermaskin
Åratals utveckling och regelbundet erfarenhetsutbyte med våra kunder, har gjort det möjligt

att erbjuda dig en ny standard i effektivitet och säkerhetsteknik.

Men för all den trygghet som vi redan har beaktats i konstruktionen av anordningen, är det

fortfarande operatören, som avgör hur säkert hans arbete är med maskinen.

Därför ber vi dig att noggrant läsa denna bruksanvisning och underhållshandbok av

gräsklipparen innan du tar den i drift!

Du får många viktiga ledtrådar, som gör Brielmaier motorslåttermaskin säker, korrekt och

ordentligt att använda och för att undvika faror eller till och med en olycka.

Brielmaier motorklippare är endast avsedd för normal användning inom jordbruk, skogsbruk

och skötsel av grönområden och växtvård samt arbete under vintertid (= avsedd

användning). Någon annan användning bedöms otillåten.

Avsedd användning innefattar även överensstämmelse med tillverkarens drift, service- och

underhållsbehov.

Brielmaier motorklippare får endast användas av personer, underhållas och repareras, av

personal som har den djupa kunskap och som är medvetna om riskerna.

För skador eller fel som inte kommer från att du inte följer föreskrifterna i denna av
denna handbok vid användningen, tar vi inget ansvar. Risken faller då enbart på
användaren!
Obehöriga modifieringar av maskinen utesluter varje ansvar för tillverkaren för liksom
för eventuella skador!
Läs speciellt noga alla säkerhetsanvisningar!
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1. Säkerhetsföreskrifter

1.2 Allmänna säkerhets- och olycksförebyggande föreskrifter
Grundregel: Kontrollera driftsäkerhet före varje uppstart av Brielmaier

1. Respektera rekommendationerna i den här bruksanvisningen, gällande allmän
säkerhet och olycksförebyggande regler!

2. Ungdomar under 16 år får inte använda gräsklipparen!

3. Notera! Vid körning på allmän väg, respektera relevanta regler och gällande trafikregler.

4. Innan arbetet påbörjas bekanta dig med all kontrollutrustning samt med deras
funktioner. Se till att alla säkerhetsanordningar är ordentligt monterade. Efter det att
arbetet har påbörjats är det för sent!

5. Användaren är ansvarig för tredje part i fråga om arbete! Kontrollera eventuell
närvaro av barn och djur innan du börjar arbetet!

6. Att vistas i farozonen av maskinen är förbjudet!

7. Stäng av motorn innan du utför underhålls- och rengöringsarbeten på
motorslåttermaskin och dra ut tändningsnyckeln!

8. Kör aldrig motorn inomhus, koldioxidutsläppen kan orsaka kvävning!

9. Föraren ska bära åtsittande kläder. Undvik att bära löst sittande kläder. Använd
bara stadiga skor!

10. Hantera bränslet med försiktighet, ökad risk för brand. Var försiktig nära öppen
eld, lättantändliga gnistor och heta motordelar vid tankning. Rök heller Inte vid
tankning!

11. Stanna motorn innan tankning och ta ur tändningsnyckeln. Fyll inte på bränsle i
slutna utrymmen. Var försiktig vid bränslepåfyllning (använd lämplig tratt)!

12. För att undvika brandrisk, håll alltid maskinen ren!

Varningar/Varningssignaler Varningssteg enligt internationella normer
SE UPP Var uppmärksam! OBSERVERA visar en situation

som när säkerhetsbestämmelserna inte följs, kan
orsaka skador på utrustningen.

FAROSIGNAL varnar för skaderisk.

FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation,
om säkerhetsföreskrifterna inte beaktas, kan
orsaka lätta till medelsvåra skador

VARNING
VARNING visar på en farlig situation, om
säkerhetsföreskrifterna inte beaktas, kan orsaka
möjligtvis svåra skador eller död

FARA

FARA visar på en farlig situation, om
säkerhetsföreskrifterna inte beaktas, kan orsaka
en ganska säker svår skada eller död. Detta
högsta skadesteg, kan inte inträffa med
Brielmaier motorslåttermaskin.
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1. Säkerhetsföreskrifter

1.4 Ytterligare föreskrifter säkerhets- och olycksfallsförebyggande
åtgärder före idrifttagning
De viktigaste säkerhetsanvisningrna i den här handboken kan inte täcka alla
möjligheter. det är underförstått självklart att sunt förnuft och försiktighet är faktorer,
som inte finns installerade i en motorslåttermaskin, men för användare av en
motorslåttermaskin måste finnas med.

För att hålla risken för olyckor så låg som möjligt, observera följande punkter:
• Endast genom att före den första driftsättning och när du läser den här
bruksanvisningen och måste du bekanta dig med funktionen av alla maskinens
kontroller.
• Välj för din första körning en fri och öppen terräng.
• Fukt och regn ökar risken för halka i sluttningar och branta sektioner, vid körning på
klippavsnitt, kör med extrem försiktighet och endast vid greppvänlig, torr mark.
• Brielmaier motorslåttermaskin är endast avsedd för användning som en
gräsklippare eller för drift med Brielmayertillbehör, tillbehör, som inte är original, kan
eventuellt leda till en onödig fara för operatören eller tredje part
• Använd alltid originalreservdelar från firma Brielmaier motorklippare GmbH. Endast
dessa överensstämmer med fastställda tekniska krav.
• Alltid före start av motorslåttermaskin, tag bort klingskyddet och efter klippningen
stäng bara av motorn, montera sedan klingskyddet. Kontrollera att klingskyddet
särskilt efter långvarigt stillastående att det är helt.(Hall, garage, etc.)
• När det gäller diametern se särskilt bland annat säkerhetsanvisningrna från
tillverkaren ESM sidorna 30-38!
• Den bifogade säkerhetsutrustningen såsom skyddsplåten vid avgasröret eller andra
skydd får under några omständigheter inte avlägsnas. Kontrollera regelbundet dessa
utrustningar och vid eventuell skada måste du utan dröjsmål och säkerställa en
korrekt reparation.
• Brielmaier motorklippare designades för användning i sluttningar. Det måste
emellertid tillräckliga säkerhetsmarginaler beaktas för att garantera stabiliteten hos
maskinen och förhindra att maskinen glider. Se upp för lösa stenar som kan rulla ner!
Körhastigheten måste anpassas efter markförhållanden och det är operatörens
ansvar, att utan något undantag för att välja lämplig hastighet där någon farlig
situation inte kan uppstå.
• Alla kontroller måste vara rena, lättrörliga och funktionella.
• Råd om bensin: blyfri bensin kan efter långvarig förvaring eventuellt förlora sin
antändlighet och får därför inte lagras längre än tre månader.

Kontroller före varje användning!
• Kontrollera nivån av motor- och hydraulolja
• Fyll tanken
• Kontrollera skick och skärpa bladen
• Vippalager, ledtappar och knivhållararmen i ”svampområdet” för har knivbladen s

skall smörjas.

Hörselskydd
Då ljudnivån vid fullgas ligger över 90 dB(A), är det nödvändigt att
använda föreskrivna hörselskydd. Se detaljer om ljudtrycksmätning på
sidan 12.
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1. Säkerhetsföreskrifter

1.5 Återstående risker

VARNING

Fara

Explosionsrisk
Genom antänd bensin

Kvävningsrisk
Från avgaser

Skärskador
Från slåtterbom

Skaderisk
Från kringflygande delar

Körning i lutande läge
I extrema sluttningar, liksom
halkfara i sluttning

OBSERVERA
Fara
Maskinen är inte avsedd som
dragfordon

Möjliga följder

Svåra brännskador på kropp och
i ansikte

Utströmning av kolmonoxid från
avgassystem kan orsaka
rökgasförgiftning. Tillhörande
symptom: Kroppssmärtor,
andnöd, illamående,
medvetslöshet och död

Allvarlig skärskada eller
avskiljning av lemmar genom
körning med klipparen

Under körning med
motorslåttermaskinen kan
föremål kastas ut.

Blåmärken, skärskador.
Skelettskador eller död om
maskinen störtar nedför en
sluttning

Möjliga följdeffekter
Drivmotorn kan gå sönder,
eftersom oljan inte går genom
kylaren.

Motåtgärder / undvikande

Tanka inte maskinen med varm
motor.
Använd en lämplig tratt.

Börja ALDRIG körning Inomhus.

Lämna aldrig maskinen med
motorn igång.
Försök aldrig lyfta maskinen med
motorn igång.
Gå aldrig inom maskinens
arbetsområde med motorn igång.
SÄKERSTÄLL att ingen annan
person finna inom maskinen
arbetsområde.

Försäkra dig om att ingen annan
person är i farozonen
Stanna motorn omedelbart med
NÖDSTOPP

Kör inte i en sluttning vid regn
eller våta förhållanden
Använd ALLTID lämpliga skor och
passande kläder.
Var ALLTID uppmärksam på
markbeskaffenheten och håll ett
öga på marklutningen.
Var särskilt försiktig vid vändning.
Notera instruktionerna på följande
sida!
Motåtgärder / undvikande
Bogsera inte maskinen efter ett
annat fordon några
längresträckor.
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1. Säkerhetsföreskrifter

1.6 Säkerhet vid körning i sluttning
Körning i sluttning kräver alltid större koncentration och uppmärksamhet än körning på plan mark!

VARNING
Risk Blåmärken, skärskador, skelettskador eller död om maskinen störtar nedför en sluttning,
om inte följande instruktioner och åtgärder vid körning i sluttningar inte beaktas.

1. Rekommendationen värden gäller vid intakt gräs och i bra väder!
2. Topografiska förhållanden kan förändras och orsaka en fara under drift!
3. Om lutningen ändras, körningen leder över förorenat område, om stenar är i vägen, eller ändrade
väderförhållanden, finns det en risk för fall i sluttningar!
4. Det yttersta ansvaret ligger alltid hos användaren Föraren bör alltid ”läsa av” terrängen framför

honom och anpassa körhastigheten och körriktningen därefter!
5. Var särskilt försiktig vid vändningar i sluttningar!

Riktlinjerna som anges nedan bygger på i ett antal testkörningar och visar, hur körning i sluttningar
skall göras på ett säkert sätt och vilken typ av däck dom skall användas under normala förhållanden

Tack vare sin speciella konstruktion är Brielmaier motorslåttermaskin särskilt lämpad för att klippa
sluttningar.

På grund av sin särskilda hydrauliska konstruktion får Brielmaiermotorslåttermaskin
en mycket låg tyngdpunkt, vilket minskar märkbart den kraft som behövs, för körning i sluttningar.

Riktlinjerna som anges nedan erhölls i ett antal övningsprov och show, som lutning ska hanteras
säkert med vilken typ av däck under normala förhållanden.

Värden för lutningsvinkel i %, beroende på valda däck

Jämförande fysisk ansträngning:

Konventionell
motorslåttermaskin

Graviditets-
centrum

fysisk hävstång Kraft för föraren att hålla klipparen
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Varningsskyltar

Sann säkerhet innebär att känna till och förstå alla säkerhetsskyltar. Dessa indikerar vilken
typ och lokalisering av faran och framför allt de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Var
vaksam och medveten om en möjlig fara vid alla tidpunkter.

Denna maskin har varningssymboler (säkerhetsetiketter). Etiketterna och motsvarande
förklaringar anges nedan med fullständiga bilder:

Riskområde!

Riskområde!

Riskzonen omfattar
det rödmarkerade området.
Operatören måste göra en
individuell prövning
Förhindra att någon person
kommer in i detta område
och i händelse av tvivel
stäng av motorn, om någon
ändå tagit sig in i området

Operatörens arbetsplats är
enbart inom det grönmarkerade
området bakom styret

Arbetsplats

Innan du börjar
använda maskinen,
läs säkerhets-
anvisningarna och
följ sedan dessa

Risk för kringflygande
delar från maskinen!
Respektera
säkerhetsavståndet!

Innan reparations, och
underhållsarbeten, stäng
av motorn och ta ur
tändningsnyckeln

Innan du börjar
använda maskinen, läs
säkerhets-
anvisningarna och följ
sedan dessa

Hörselskydds-
påminnelse
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3. Beskrivning av maskinen och
tillverkarens instruktioner
Typskylt och godkännanden

Beskrivning av maskinen
Brielmaier motorslåttermaskin är en enbomsmaskin för de mest extrema användningarna i alpin och
kommunal sektor.
Den kännetecknas av sin konsekventa användning av Hydraul teknik.
Brielmaier motorslåttermaskin drivs av en 4-takts bensinmotor. Detta driver en trippel
kugghjulspump som matar en noggrant avstämd teknik för hydraulmotorer för hjul och klippenheter.

Genom den moderna ventiltekniken bortfaller behovet av mekaniska kopplingar.

Varje hjul drivs av en egen navmotor. Genom hydrauliska kopplingar för drivdonen kan
slåttermaskiner i bredderna 1,25 m till 3,50 m levereras från den egna produktionen,
klippare, strängläggare, räfsor och snöslungor liksom många andra tillbehör från tredje part
kan anslutas. Vi använder stabila slåtterbommar med dubbla knivar från Doppelmesser
med system ”Bidux”. Slåtterbommar upp till 7’9’’. är utrustade med en svängarmsenhet,
bommar från 8'6" med en bakre excenterenhet.
Våra patenterade självrengörande dubbade rullhjul är det första valet för användning i kullar
och backar, på begäran, vi också tillhandahålla däck i olika dimensioner.
Hanteringen av klipparen under drift sker genom tryckknappar, hävstänger och ett
vridhandtag på styret, som operatören normalt inte behöver släppa. Således är ergonomi
och säkerhet genomförd i högsta grad.

Bensin och olja
 Alla våra maskiner går som standard på oblyad bensin.
 Vid leverns från fabrik använder vi Panolin motorolja universal FE 10W40

halvsyntetisk.
 Som hydraulolja använder vi biologisk nedbrytbar PANOLIN HLP46 syntetolja

(blanda inte denna!)
 Varning:

Blanda aldrig dessa oljor med andra typer eller kvaliteter! Annars finns det risk
för skumning!

Tillverkarens adress

Brielmaier Motormäher GmbH Phone + 49 (0) 75 46 - 917 615 Mail: info@brielmaier.com
Alt Eggenweiler 11 Fax  + 49 (0) 75 46 - 917 616 Web: www.brielmaier.com
88048 Friedrichshafen / Germany

Typskylt och godkännandemärken
Typskylten finner du på högra sida på
chassiets undersida vid styrhandtaget
och ger en klar identifiering av din slåttermaskin.
Ge oss dessa uppgifter vid beställning av
reservdelar eller vid frågor eller klagomål.
CE-tecken (tysk / Europeiska säkerhetsskylt)
CE-märke återfinns på typskylten

GS-tecken BLT Wieselburg
Klipparen har testats av en oberoende Sigill för den österrikiska
myndigheten och uppfyller villkoren för myndigheten för jordbruk
produktansvar och produktsäkerhetslagen (Europa) Teknologi i Wieselburg
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3. Beskrivning av maskinen och
tillverkarens instruktioner
Typskylt och godkännanden

Brielmaier motorslåttermaskin 20 kW/27 hk

Typ 108.00001.45
Motortyp Kohler Command CH 740
Antal cylindrar 2
Effekt 20 kW (27 hk)
Vid varvtal 3.600 min-1

Cylindervolym 725 cm3

Max vridmoment 56,4 Nm / 2.200 min-1

Tankvolym/Bensinkvalitet 9,2 l/blyfri
Motorolja 10W40 (Mineralolja)
Körhastighet 0 – 7 km/tim steglös
Tankvolym Hydraulolja 8,7 l
Erforderlig oljekvalité biologisk nedbrytbar Panolin HLP46 syntetisk

(får inte blandas med andra oljor, skumbildningsrisk)
Max. hydrauliktryck
Drivsystem 200 bar
Redskapstryck 220 bar (tillval steglöst reglerbar)
Däcktryck
5.00 x 12’’ 0,8 bar
Terradäck 0,5 bar
Vikt grundutrustning
Min: med enkel utrustning 223 kg
Max: med hjul + piggrullar 266 kg
Uppmätningar på grundutrustning
Bredd min: med enkelhjul 1213 mm
Bredd max: med hjul + piggrullar 2050 mm
Längd (utan klippbom)/höjd 1900 mm / 1100 mm

Vikt slåtterbommar

Hjulvikt komplett par

Hjulvikt komplett par
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5. Vibrationsmätningar i handtagen
Ljudmätningar

5.1 Vibrationsmätningar i handtagen

Enligt DIN EN 12733, är vi skyldiga att mäta de vibrationsvärden, som förekommer på
handtagen och ange dessa i bruksanvisningen.
DLG Test Center i 64.823 Gross-Umstadt har utfört nödvändiga tester för motorslåttermaskin
20 kW / 27 hk med typnummer 2007-566 den 2007/02/10.

Resultat av provmätningar för motorslåttermaskin 20 kW / 27 hk
I. Beskrivning av motorslåttermaskin
1. Tillverkare och sökande: Brielmaier Motormähler GmbH
2. Typ: 108.00001.45
2.1 Motoreffekt: 20 kW, Kohler Command Pro 27
2.2 Nominellt varvtal: 3600-1

3. Serienummer: 4.007.304
4. Knivar / bom med övre och nedre skär:

vardera 37 knivar, bredd 260 cm
5. Beläggning på handtagen: gummigrepp
6. Däcktryck: 0,7 bar

II Mätförhållanden - Mätningen har utförts i enlighet med DIN EN 12733: 2001
1. Använda mätinstrument:
1.1 Accelerometer: PCB, typ M354C02 SN 1547, SN 1762 med

integrerad M354C02 laddningsförstärkare, Vikt: 15 g
1.2 Frekvens Filter: Egenbyggt DLG motsvarar filter motsvarar ISO 8041
1.3 Varvräknare Laser Tacho typ: Mayer + Wonisch Serie nr. 619 596
2. Mätningsförhållanden: Golvbeläggning C.4.1.2.4 (gummimattor),

mätsträcka 8 m, mättid 16 s

III. Mättabell
Hastighet: 0,5 m / s / 2: a växeln Knivhastighet: 450 min-1

Vibrationsmätning på oscillerande verktyg, viktade accelerationssumma i m/s-2

(Värden ska ligga under 5,0)

Ljudvärden för Brielmaier motorslåttermaskin
Brielmaier typ 1080000145 (20 kW) med aluminium dubbelknivbalk 3,50 m

(och andra aluminium varianter / bredder)
Varvtal Ljudnivå (ekvivalent ljudtrycksnivån LAeg)

Körprov 1 2200 min-1 81,5 dB(A) hörselskydd inte nödvändigt’
Körprov 2 2200 min-1 82,5 dB(A) hörselskydd inte nödvändigt’
Körprov 3 2550 min-1 84,8 dB(A) hörselskydd inte nödvändigt’
Normalt varvtal 2900 min-1 86,5 dB(A) hörselskydd inte nödvändigt’
Fullgas kompostkörning >90 dB(A) hörselskydd nödvändigt
Från en ljudnivå på 85 dB (A) har operatören rätt till kostnadsfritt hörselskydd, från
90 dB (A) är användningen obligatorisk. Vi rekommenderar att du alltid använder
hörselskydd, om du inte kan utesluta att under hela verksamheten, att överskrida
ovanstående värden.

Vänster handtag Höger handtag

Medelvärde Medelvärde
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6. Likformighetsdeklaration

EG-Likformighetsdeklaration
I enlighet med EU: s maskindirektiv 2006/42 / EG och EMC-direktivet 2005/108 EEG

Tillverkare:
Brielmaier Motormäher GmbH
Alt Eggenweiler 11
88048 Friedrichshafen

Företrädd här av Martin Brielmaier, chef för företaget, adress enligt ovan, som godkänt den tekniska
dokumentationen, sammanställd och utfärdar en försäkran om överensstämmelse, försäkrar härmed att
produkterna:
Brielmaier Motormäher Typ 108.00001.42  (11 kW / 15 PS) tillverkningsår från 01.05.2008
Brielmaier Motormäher Typ 108.00001.44  (13 kW / 18 PS) tillverkningsår från 01.07.2011
Brielmaier Motormäher Typ 108.00001.45  (20 kW / 27 PS) tillverkningsår från 01.05.2008
Brielmaier Motormäher Typ 108.00001.46  (21 kW / 29 PS) tillverkningsår från 01.03.2012

som denna försäkran avser, uppfyller och överensstämmer med de relevanta grundläggande hälso- och
säkerhetskrav i EU maskinavtal 2006/42 / EG och normerna EN ISO 12100, del 1 och 2, EN 709, EN 12733,
EN 349, EN ISO 13857, SV ISO 4413, EN 60204, EN 13850 och EN 14121.
För kontroll av de som nämns i EG-direktiven, användes hälso- och säkerhetskrav standarder och tekniska
specifikationer DIN EN 4254-1 och DIN EN 12733.
Den försäkran om överensstämmelse förlorar sin giltighet, om motorslåttermaskinen omvandlas eller
modifieras utan vårt medgivande.
Friedrichshafen, 1 sep 2012

Martin Brielmaier



Sida 14 av 56

7. De viktigaste manöverorganen

Alla reglage är placerade ergonomiskt inom nära räckhåll. Så klipparen kan enkelt köras och utan
Större fysisk ansträngning.

7.1 Manöverorgan vänster Hand
1 Handspak för koppling och bromsfunktion för mjuk start och stopp igen och fullt justerbar hastighet i
båda riktningarna - upp/ner, oberoende av varvtals och en förvald körhastighet. Vid aktivering av denna spak
bromsas båda hjulen samtidigt, klipparen tvångsstyrs i alla kopplingslägen, kan han i alla situationer inte rulla
iväg (100% säker).

När du vill stoppa vara bara hjulen till stillastående
bromsas (spak till läge B). Om du drar kopplingsspaken
ytterligare till läge C, kopplas klippbommen från.
När du vill köra igen. släpp kopplingshandtaget startas
först hjulen, därefter klipparen

2 Nyckelbrytare för omkoppling av körriktningen framåt / bakåt
Om du trycker in den här knappen, saktar klipparen ned, ändrar långsamt körriktningen och accelererar till
föregående hastighet.
När du trycker in den kort, blir förändringen permanent. Vid lång tryckning (> 0,3 s) ändras körriktningen så
länge som, nappen hålls nedtryckt.
Den valda riktningen visas på LED-display (24) i
vänstermarginalen en pilvisning

Körriktning framåt Körriktning bakåt

Vänster hand Höger hand

Dubbelfunktion
För alla knappar (2-4 och 27-29) gäller:

Ett kort tryck (mindre än 0,3 s) ger en annan
funktion än ett långt tryck (över 0,3 s)!

C, Stopp klippare
B. Stillastående hjul
A. Steglös reglering
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7. De viktigaste manöverorganen

Vänster hand

3 Tryck omkopplare för uppväxling hastighetssteg och fullt justerbar inställning av körhastighet

När du trycker kort en gång (<0,3 s) på knapp 3 växlas farten upp ett steg (steg 1 till 3). Om du håller knappen
intryckt en längre tid ökar körhastigheten kontinuerligt (inställning "fininställning av hastighet").

Beakta här: att hastigheten styrs inom varje område i första hand till max = 100%
set och kan inte ökas från denna position! I punkt 4 beskrivs hur
Hastigheten kan reduceras med knapp 4.  Därefter kan hastigheten åter höjas med knapp 3 till 100 %.

4 tryckknappsbrytare för nedväxling hastighetssteg och fullt justerbar inställning av körhastighet
När du trycker kort en gång (<0,3 s) på knapp 4 växlas hastigheten ner ett steg (steg 1 till 3).
Om knappen hålls längre intryckt, kan körhastigheten minskas individuellt i varje område
(= Fin hastighetsinställning).
Alla sådana ändrade värden hålls kvar tills du stänger av klipparen emot och lagras. Se här också noteringar
på minnesfunktion på sidan 19. Minskningen är på displayen (24) som visas nedan.

Maximal Reducerad
körhastighet körhastighet

Körhastigheten kan också reduceras genom att minska på gasen (25). Se också anvisningarna på
sidan 23!

5 Nödstoppsknapp

Säkerhetsanordning!
Får inte tas bort eller sättas ur funktion!

För att få Brielmaier motorslåttermaskin vid en nödsituation att omedelbart stanna och för att undvika
ytterligare fara, finns en mekanisk nödstoppsspak (knapp 5).

För att åter starta maskinen efter ett nödstopp, måste nödstoppsknappen lyftas. Varningslampan (20)
slocknar.
När du frigör en säkerhetsanordning för drift av körning och slåtterbom, startar maskinen inom en sekund.
Motorn återstartar. Lampan "dödmansystemet aktivt (20) tänds för att indikera detta.
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7.2 Tändning / nyckelbrytare
7 Tändningsnyckel 9 Knapp "strålkastare till/från" (tillval)
8 "Start" och "stopp" 10 Knappen “Utrustning Till/Från"

7.3 LED-visningar
11 Motorvarvtal
12 Trimning
13 Oljetryck av enheten enhet (tillval)
14 Oljemängd enheter enhet (tillval)
15 Hastighet (ännu ej aktiv)
16 Hydraulisk oljetemperatur
17 Driftstimmar
18 Serviceintervall uppnått (inte aktiv ännu)
19 Tändning till
20 Dödmansystem aktivt

Lyser när nödstoppskappenen frigjorts. Detaljerad beskrivning på sidan 15!
21 Hydraulolja För hög temperatur

Lyser vid en oljetemperatur högre än 90 ° C och blinkar från 105 ° C.
Ställa in driftläge och vänta tills hydrauloljan har svalnat, kontrollera säkringen av fläkten!
Läs även instruktionerna på sidorna 44 och 46!

22 Lågt oljetryck
Maskinen stannar i det här fallet som regel själv, och ljuset indikerar ett troligt oljeläckage. Om motorn
inte stannar av sig själv, stäng omedelbart av motorn och kontrollera oljenivån!

23 Används inte ännu
24 LED-display

a) Visning av körriktning fram/bak
Detaljerad beskrivning på sidan 14!

b) Valt hastighetssteg – för omkoppling av hastighetssteg
Detaljerad beskrivning på sidan 15.

c) Noggrann hastighetsinställning av maskinen. Detaljerad beskrivning på sidan 15!
d) Start av maskinen genom att trycka på knappen (10) = Direkt start
e) Tillbehörsdrivning med fördröjning.

Ett långt tryck på knappen (10) tills den här symbolen visas = effektökning under en period av
6 sekunder. I samband med en proportionalventil (tryck eller volym) innebär detta en fördröjd, mjuk start
av utrustningen. Läs även anmärkningarna på sidan 26!
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7.4 Inställningsmöjligheter höger hand

25 Gasspak
26 Vänster vridhandtag

I mittläge läge körning rakt fram. Vid vridning vänster / höger går klipparen åt vänster
eller höger, samtidigt respektive hjul bromsas. Precis vid backning (inget nytänkande
krävs). Ska vridhandtaget vridas hela vägen (se diagram), vänder bromsade hjulet
bakåt. är härmed är en svängning på en punkt möjlig. Den här funktionen är endast
aktiv i hastigheten steg 1 och 2 och med i effektsteg 2 mindre kraftig.

27 Menyknapp / bläddra genom menyn
Knappen för att välja och bläddra igenom menyerna från 11 till nr. 17
Om knappen hålls intryckt i mer än 0,3 sekunder och sedan släpps, kommer du in i
inställningsmenyn. Genom att trycka kort (<0,3 s), bläddras menyn igenom.
Genom ett förnyat långt tryck avslutas inställningsmenyn och displayen återgår till sitt
grundläge.

28 Knappen (-).
Den här knappen används för att minska de inställda värdena i menyerna 12, 13, 14

29 Knappen (+)
Den här knappen används för att öka de inställda värdena i menyerna 12, 13, 14

Mittläge: Körning rakt fram

Vänster hjul stilla

Vänster hjul

drar bakåt

Höger hjul stilla

Höger hjul

drar bakåt
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7.5 LED-display (24) och menyalternativ 11-17 i detalj

13 Oljetryck i utrustningens drivutrustning

Om knappen 27 trycks längre (över ca 0,3 s), och sedan omedelbart släpps, kommer du in i
inställningsmenyn.
Om detta görs för första gången, visas menypunkten oljetryck i utrustningen.
Lampan 13 indikerar detta.

Displayen visar det förinställda startvärdet av ventilen (100%) visas.

Startvärde reducerat värde (exempel)

• Knapparna 28 (-) och 29 (+) kan värdet kan justeras i varje enskilt fall.

• Genom att samtidigt trycka på knapparna 28 och 29, återställs värdet till 100%.

• Den proportionella oljetrycksreglerventilen är en tillvalsfunktion. Är denna inte  installerad, kan
visningsvärdet knappast ändras Maskinen är avsedd för eftermontering av ventilen.

Genom ett kort tryck på knappen 27 ändras nästa menypunkt.
14 Visar mängden olja i drivenheten.
Kontroll och displayvisar exakt föregående punkt.

15 Anger fordonets hastighet är ännu inte aktiv och nu hoppas över.

16 Visning av hydrauloljetemperatur

Höger hand
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7. De viktigaste manöverorganen

17 Antal drifttimmar (h) och minuter (m) visas växelvis:

11 Motorvarvtal genom nästa korta tryck på knapp 27

12 Visning av trimningsläge
Genom att ange trimningsläget kan du bestämma en enskild kurvradie för att minimera justeringar av
styrvridhandtaget.
Regleringen av trimningen görs i 100 diskreta steg, valfritt till vänster och höger. När du trycker på och håller
knappen 28 eller 29 lan du ändra ca 10 steg per sekund.. Genom att samtidigt trycka på knapparna 28 och
29, återgår värdet till noll/centrum.

Om trimningen är inställt på höger, kan du genom att
trycka på knapparna ”mitt” (27) och "vänster" (28) kan du
spegla trimningen till och vice versa

Startvärde Trimning till höger

Lämna menyn: Varje ytterligare kort tryck på 27 ger en bläddring i menyn i nämnd ordning genom. 27 För att
avsluta menyn, tryck in knappen 27 i mer än 0,3 sekunder så visas igen den vanliga sidan.

För att åter öppna menyn tryck länge på knappen 27 återgår du till det tidigare menyalternativet.
Snabb tillgång till trimning: En lång tryckning (> 0,3 s) på 28- eller 29-knappen startar gräsklipparen
återigen till trimning i den i den lämpliga riktningen.

Efteråt kan du med knapp 27 bläddra eller för att lämna menyn igen.

Minnesfunktion för alla justeringar:
Om klipparen stängs av, till exempel, för en kort paus från arbetet, memoreras ALLA värden i
inställningsmenyn (också aktuella inställningar fininställning av hastigheten i alla tre hastighetssteg,
liksom trimning, oljetryck och oljemängder i drivenheterna.).

Efter omstarten av klipparen, kan dessa värden genom att samtidigt (> 0,3 s) intryckning av knapparna 2 och
4 på vänstra handtaget släppas eller återaktiveras. Lysdioden för menyn "Hastighet" (15) lyser en kort stund
och visar att värdena återhämtas från minnet.

Höger hand
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8 lastning och säkring under
transport

Respektera tillåten släpvagnsvikt för dragfordonet och totalvikten på släpvagnen!
Under transport till arbetsområdet för Brielmaier motorslåttermaskin på släpet alltid kör alltid enligt gällande
säkerhetsregler och trafiksäkerhetsregler!

8.1 Uppkörningsramp
VARNING VARNING

Fara Motorslåttermaskin kan
halka av

SS
Tänkbara följder Skador på operatören

av den fallande maskinen
rampewr

Motåtgärder Använd anpassade
/förebyggande ramper med tillräcklig

bärförmåga utrustning,
som hindrar att rampen
glider tillbaka

VARNING
8.2 Lastriktning
Beroende på bredden av slåttermaskin och släpvagn kan lastning ske i längdled eller på
tvären.

Motorslåttermaskin lastas på tvären Motorslåttermaskin lastas i längsled

8.3 Surrning
Se alltid till att slåttermaskinen är ordentligt och säkert fastsurrad! Se exempel:

VARNING

Fara Tänkbara följder Motåtgärder/förebyggande
Maskinen kan Sak- och personskador Börja inte körningen utan att alla
släpvagnen på följande fordon spännband är ordentligt spända
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8 lastning och säkring under
transport

8.4 Transportöglor
Brielmaier motorslåttermaskin är utrustad med två transportöglor. En ögla är placerad på
framsidan på balken, den andra på ramen i närheten av den punkt vid vilken styret är
fastskruvad.
Öglorna kan användas för att fästa slåttermaskinen på båda sidorna eller då maskinen lyfts
med en kran.

Transportögla på balk Transportögla på ramen

8.5 Transportera slåtterbalken på längden

Tips: De breda slåtterbalkaran
från 2,60 m kan vid transport monters
på l-längden, se bild till vänster. För

Detta finns som tillval en ytterligare
uppsamlingsbricka som kan monteras på den
tvärgående sidan.
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9. Igångkörning

9.1 Förberedelser:
Före varje igångkörning, kolla om
• Det finns tillräckligt med motor- och hydraulolja
• Tanken är fylld
• Knivarna har god skärpa
• Vevaxellager, vevaxel och bladstyrarmen i är smorda
• Huvudströmbrytaren är inkopplad och står i läger ”till”.(se nästa sida)

9.2 Påfyllning av bränsle
Röret till bränslefiltret är på höger sida, så som visas på bilden

FARA

Fara Explosionsrisk genom
antänd bensin!

Tänkbara följder brännskador på kropp och
Lemmar

Motåtgärder/ Använd en riktig tratt
förebyggande Tanka inte med varm motor

Följ även säkerhetsanvisningrna på sidorna 5 till 8 Tanklock

9.3 Justerbart handtag
Styrhandtaget på Brielmaier motorslåttermaskin kan
justeras i vertikal och horisontell led.

För höjdjustering:
• Håll styrhandtaget med vänster hand
• Lossa med höger hand justerspaken för styret

cirka två varv.
• Vrid styret med din vänstra hand upp / ned

till det önskade läget.
• Se till att tänderna för läsning av det inställda

läget kommer i rätt läge.
• Drag åt igen.

Inställningsspak Transportögla

För sidoinställning; samma procedur, men i stället för justerspaken, lossa lyftöglan med en skruvmejsel eller
liknande och drag åt ordentligt efter justering.

FÖRSIKTIGHET

Fara Tänkbara följder Motåtgärder/förebyggande
Motorslåttermaskinen tippa Skador på slåttermaskinen eller Justera aldrig styret om ingen
framåt om ingen slåtterbom kroppsskador efter kontakt med utrustning är monterad eller om
eller annan utrustning är klipparen. Klipparen inte är stabiliserad på
monterad annat sätt.
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9.4 Start av motor

1. Gasreglage (25) tyck ner ca 1 cm

2. Choke ställ i mittläge (mellan max. och min.) vid kallstart till maximum (oftast bara vidextrem kyla) håll in
under en kort tid bara under motorstart och återgå sedan till "Medium"

Choke ”Maximum” ”Från/normaldrift”

Från mittläget ska reglaget senast efter en minut i "kontinuerlig drift", återställas. Om motorn går jämnt och
fint, kan upprätthållas denna inställning. Om motorn misständer vid kontinuerlig drift position igen återgå kort
till mittläge

3. Anmärkning för Dödmansystemet:
håll inte nödstoppsknappen aktiverad vid start!

4. Huvudbrytare (bilden nedan till höger), kontroll i
förekommande fall. Tryck in den avsedda öppningen
och en gång tills det klickar till, rotera sedan 90° medsols

5. Vrid på tändningsnyckeln (7) hela vägen till stoppläge

6. Håll Start-knappen (8) intryckt tills start utlöses, släpp
när motorn är igång.
• Obs: Vid start gör maskinen först ett självtest, och det Tändningsnyckel 7
visas på displayen genom en oregelbunden belysning av Startknapp 8
lysdioderna under ett fåtal sekunder.

7. Om motorn inte startar:
• Kontrollera bränslenivån, fyll på vid behov och försök igen med en annan justering av choken
• Kontrollera batteri och säkringar
• Kontrollera huvudbrytare

Huvudbrytaren används för
permanent övervakning av

Strömkretsen, för stopp av
klipparen (t ex. som på vintern)

eller för stöldskydd.
Klipparen kan bara sättas in på
och vände huvudbrytaren i drift

Bränslenivårör Huvudbrytare

9.5 Avstängning av motorn

Tryck på Start-knappen (8) Start-knappen (8) med motorn igång igen en kort stund.
Alla funktioner, tilläggsutrustning och ljuset kopplas bort. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder

Höger hand



Sida 24 av 56

10. Körning och klippning

Testa de grundläggande funktionerna i Brielmaier Motorslåttermaskinen säkrast på ett öppet plant område.

10.1 Förberedelser för start
• Dra kopplingen / bromsspaken (1) med vänster hand till stoppläget, håll nödstoppet (5) intryckt.
• Tryckknappsbrytare 3 i drifts läge "1". Vid start inte högre än "1", eftersom klipparen annars blir för snabb

(se även sid 15)
• Ställ styrknappen (26) till vänster i mittläget så att maskinen är inställd på körning rakt fram. Med en
vridning till vänster eller höger när maskinen körs, skall den motsvarande köra åt vänster eller höger,
samtidigt som varje hjul bromsas. Samma sak vid backning. (Undvik alltför kraftiga kommandon ).
• Se till att ingen befinner sig framför maskinen!
• Och nu till kopplingen / bromsspaken (1) låt den nu långsamt återgå till utgångsläget.
Denna spak reglerar kontinuerligt körhastigheten från stillastående till maximalt, den används för mjukstart
och långsamt stopp (när du drar i spaken kommer samtidigt med hastighetsminskning, hjulen at bromsas)

Kör! Maskinen är nu igång!
10.2 Körning
• För att komma igång, tryck knapparna 3 och 4 på vänster styret. Så som beskrivs på sidan 15
• Om du vill styra. använd styrhandtaget (26) som beskrivs på sidan 17
• Om du vill backa, tryck på knapp (2). När du trycker kort blir förändringen permanent. vid

lång tryckning (> 0,3 s) gäller färdriktningen bara så länge knappen hålls intryckt.
• Backa endast med i hastighet steg 1!
• Välj den hastighet bäst med hastigheten steg 1 till 3, finjusteringen (se beskrivning använda på sidan 12)

endast när det är nödvändigt, eftersom med låg hastighet leder till ökad värmeutveckling och lägre
• verksamhetsgrad.

Tips: Om du vill köra med en lägre hastighet om detta är tillfälligt eller önskvärt, kan detta vara möjligt med
hjälp av koppling / bromshandtag (1) är detta möjligt med mycket enkla, okomplicerade regler och mer flexibel
än med finjusteringen.

"Kopplingen" i Brielmaier motorslåttermaskin finns ingen mekanisk koppling, men en förslitningfri
elektroniskt styrd hydraulik.

Med kopplingen / bromsspaken (1) kan inom varje område, hastigheten kontinuerligt växlas mellan
stillastående och hastighetsnivån motsvarande max, även frånkoppling från växelspaken är möjligt.
• Om det behövs kan du med trimningen göra en styrd förprogrammering. För mer information se sidan 19-

Vänster hand Höger hand

C: klippanordning från

B: Bromsade hjul

A: Steglös reglering
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10.3 Beteende vid plötsliga faror!
Fyra sätt att få maskinen att stanna omedelbart:
1. Dra koppling-bromsspaken (1) tills det tar stopp och håll den utdragen! Detta håller hjulen

bromsade och klipparen maskinen är nu avstängd.
2. Vrid på nödstoppsspaken (5)! Hjulen bromsas inom en sekund och klipparen stannar.
3. Stäng av motorn, tryck kort på knappen (8)! Maskinen stannar omedelbart.
4. Ta ur tändningsnyckeln (7)! Maskinen stannar omedelbart.

Se också beskrivningen av säkerhetssystemen på sidan 15!

10.4 Flytta maskinen utan motordrift
För att flytta motorslåttermaskinen utan att motorn är igång
kan du notera följande:
• På hydraulblocket till höger i färdriktningen och på övre sidan finns en roterande ventil med
skruvskalle, som måste vridas 90 ° för att möjliggöra
förflyttning.
• Uppmärksamhet Vrid skruven endast 90°,

så du får antingen körning eller tomgång!
Mellaninställningar kan till tryckförluster och
överhettningar!

Körriktning Skruvomkopplare

Frigör hjulbromscylindrarna på vänster och höger Läge ”körning” Läge ”neutral”
sida, så at maskinen kan flyttas för hand med
avstängd motor.

•
Frigör hjulbromscylindern till vänster och höger:

Ta bort plastlocket på hjulbromsen och skruva in den
bifogade sexkantskruven i verktygslådan i kolvstången
på hjulbromscylindern och backa kolvstången så mycket
som det går genom att vrida muttern.
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10.5 Start av klipparen

Knapp ”klippare till/från

• Slåtterbalken ställer du på "på" eller "off" med knapp 10. Balken kan kopplas på eller av antingen när
maskinen rör sig framåt eller när den står stilla.

• Om en proportionalventil (tryck eller oljemängd) är installerad, tryck kontinuerligt på knapp 10 (> 1s) och när
du sedan släpper den, kommer att öka den aktuella och därmed utgående effekten till den anslutna
utrustningen, till exempel Slåtterbalken, i ca 6 sekunder.

• Proportionella ventiler erbjuder dig många individuella möjligheter på tilläggsutrustning. Se även sid 18

• Gasreglaget (25) styr hastigheten på bensinmotorn.

Försök alltid att arbeta vid den lägsta erforderliga hastighet, eftersom detta kommer att minska slitage på
utrustningen och miljöbelastningen.

Du kommer bli förvånad hur hög klippförmåga du får ut mycket låga motorvarv!

Notera:
Alla dessa funktioner och inställningar klipparen kan kopplas om i vilken ordning som helst och
kombination. Maskinen kan, tack vare sin elektroniska styrning och hydrauliska konstruktion aldrig
skadas mekaniskt (100% oförstörbar)!
Maskinen kan inte rulla av sig självt, det vill säga, kan klipparen aldrig oavsiktligt rullar iväg!

Tabell proportionell tryckavlastningsventil – förhållande till det procentuella trycket i bar.

Kapacitet i liter x tryck/550 = kW; 30 l x 220 bar / 550 = 12 kW; 250 bar = 13,6 kW

Höger hand

Gas
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11. Byte av utrustning

FARA

Fara Tänkbara följder Motåtgärder/förebyggande

Risk för brännskada av varmt avgasrör Brännskada VIDRÖR INTE avgasröret

11.1 Förberedelse för byte av utrustning
• Parkera maskinen stabilt på en plan markyta och

stäng av tändningen
• Ha den andra utrustning redo i närheten

Stödben

Låsspak

Säkerhetsfjäder

Ställskruv
11.2 Koppla fast utrustning

Lossa låsskruven på stödbenet, stödja foten så långt
nedåt som möjligt så att låsskruven passar i närmsta
övre hål. Dra åt skruven

• Först den tunnare slangen (framåt), sedan den tjockare
koppla slangen (backning) till kopplingen

• Drag slangen framåt

• Lyft och säkra styrhandtaget i det övre läget
• Ta bort säkringen kontakten på lutningsarmen
• Öppna låsspaken på gräsklipparen, och håll klipparen

med andra handen, eftersom det finns en tippningsrisk.
(Se bild till höger)

• Låt klipparen luta framåt tills stödbasen stöder mot
marken

• Flytta styrhandtaget tillbaka till normalt driftläge.
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11. Byte av utrustning

11.3 Montera ny utrustning på maskinen
• Stäng låsspaken
• Flytta försiktigt maskinen mot utrustningen som ska monteras.

Anpassa hastigheten efter behov med hjälp av finjustering med
koppling / bromshandtaget

• Flytta framåt tills den övre delen av snäpplåset på maskinen
kan halka i snabbkopplingen kan koppla fast.

• Tryck med styret på gräsklipparen tills låset kopplar
• Säkra låsspaken med fjädersprint och höj stödbenet

till det övre läget och skruva fast.
• Koppla till hydraulslangarna, först den grövre (returledning),

sedan den mindre en (tryckledning)

Brielmaier motorslåttermaskinen är nu klar för
användning med tillkopplad utrustning.

FÖRSIKTIGHET

Fara Tänkbara följder Motåtgärder/förebyggande

Tilläggsutrustning lossnar Sak- och personskador Kör ALLTID med rätt tillkopplad
genom okontrollerat utrustning – kontrollera ALLTID

att utrustningen är fastskruvad.

11.4 Säker parkering utan slåtterbom
Tips:

Om du sätter  styrhandtaget i sitt nedre läge,
nedvikt och säkrat, kan du ställa slåttermaskinen
så som visas nedan, stabilt och utan slåtterbom.

Tips:

Om du sätter  styrhandtaget till det nedre läget
nedvikt och säkrat, kan du ställa slåttermaskinen
visas nedan och stabilt av utan slåtterbom.



Sida 29 av 56

12. Hjulbyte

Brielmaier motorslåttermaskin kan utrustas med olika hjul och däck, som kräver olika utrustning för att fästa
dessa, som visas nedan.

OBSERVERA
När du byter från en typ av hjul till en annan, vänligen se noga till att du väljer rätt dimension av
skruvar!

12.1 Dubbade rullhjul 12.2 Gummihjul

Dubbade rullhjul, 3-rad, 4-rad, 5-rad enkel standard terra

5 skruvar 12 x 30 mm 5 skruvar 12 x 25 mm 5 skruvar 12 x 25 mm

12.3 Däckuppsättning

Enkel standard + Dubbade rullhjul Twin

Stor distansbricka Täckbricka Distansbricka Täckbricka
5 skruvar 12 x 25 mm 1 skruv 12 x 30 mm 5 skruvar 12 x 25 mm 1 skruv 12 x 30 mm

12.4 Säkerhetsanvisningar för hjulbyten:
• Montering av däck och hjul kräver tillräcklig kunskap och lämpliga verktyg!

• Var noga med däckens löpriktning!

• Cirka 5-10 körtimmar efter hjulbyte, kontrollera och dra åt skruvarna igen!

• Var alltid uppmärksam på att nav och flänsar är rena och fria från smuts eller små stenar! Annars kan hjulen
• bli orunda.

• Kontrollera lufttrycket i däcken? Däcktrycket måste alltid vara samma på vänster och höger sida!

• Montera aldrig olika hjul till höger och vänster - Alltid samma hjul på båda sidor!

FÖRSIKTIGHET

Fara Tänkbara följder Motåtgärder/förebyggande

Hjulförlust Blåmärken, lättare kroppsskada ALLTID se till att alla skruvar är
skador på maskinen ordentligt åtdragna och under körning

kontrollera och efterdrag efter
5 – 6 drftstimmar
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9. Felsökning

9 Felsökning
9.1 Felsökning i elektronik och inställningar

Programvaran i motorslåttermaskin förhindrar oavsiktlig körning eller klippning. När ett fel inträffar, är
inte möjligt att köra maskinen.

Kontakter på displayen

Bild 16:Displayens baksida

1 Fäste av tändningsnyckel.

- Öppna det svarta locket på styrhandtaget.
- Kolla fastsättningen av synliga kontakter på baksidan av displayer och tryck fast dem om det behövs.
- Kontrollera om gummiringen 1 är på plats och om den sitter fast.

Felkoder på moderkort

Bild 17:Moderkort

1 Lock över moderkort

- Kontrollera säkringar
- Kontrollera statuskoder och felkoder på LED-indikator på moderkortet.

LED-displayen visar statuskoder och felkoder för:

• Drift

• Stoppad motorslåttermaskin med fritt roterande hjul

Om ett fel inträffar omväxlande blinkar bokstaven F och en siffra för felkoden..

- En omstart efter fel maskin.
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9. Felsökning

Statuskoder Drifttillstånd
1 Körning rakt fram

2 Styr vänster

3 Försteg svängning vänster

4 Svängning vänster

5 Lämna backning vänster

6 Lämna backning höger

7 Backa åt höger

8 Försteg backa åt höger

9 Styr höger

Felkod Fel
F1 Ventil 5.1 ingen ström?

F2 Ventil 5.2 ingen ström?

F3 Ventil 8,1 (vänster) ingen ström?

F4 Ventil 8,2 (höger) ingen ström?

F5 Ventil slåtterbom ingen ström?

F6 Temperaturgivare defekt

F7 Fel räfsa

• Potentiometer feljusterad eller defekt

• Programmering krävs

• ingen räfsa tillgänglig
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9. Felsökning

9.2 Hydraulschema
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Felsökning.

9.3 Elschema
Anslutning motorkontakt Ledningsschema MS0010 2012m. Duo

Varning!
Den nya kabelstammen
(utan diod Lima klämma W)
Kan bara kombineras med
kort från Serienr. 08xxxxxx
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Felsökning.

9.4 Fel

Fel Tänkbar orsak Åtgärd

Motor startar inte - Bränslenivå för låg - Tanka

- Motoroljenivå för låg - Fyll på olja

- Batteri inte laddat - Ladda batteriet

- Trasig säkring - Byt säkring

- Huvudsäkring från - Slå till huvudbrytaren

Motorn stannar i uppförsbacke - Motoroljenivå för låg - Fyll på olja

Olja in i luftfiltret. Olja från vevhusventilationen - Montera en oljeavskiljare

tränger vid körning i branta backar - Rengör eller oljefiltret

in i luftfiltret

Hydrauloljetemperaturen stiger - Kylaren smutsig - Rengör kylaren
för mycket - Oljenivån för låg - Fyll på olja

- Fläkten skadad - Provkör fläkten och byt ut
- Felaktiga delar

Misstänkt elektronikfel Fel i kablar, kontakter eller - Testa kablage och kontakter och
Glappkontakt byt vid behov.
- Felkod fån LED-displayen,
- kontrollera moderkortet

Maskinen går för långsamt - Finreglering på hastighetssteget- Återställ finregelringen
på högre hastighetssteg inte återställd

Skärkapacitet minskar, - Knivar skadade - Rikta knivar och byt vid behov
Knivar slamrar, problem
med knivarna

Klippmaterial sätter sig mellan - Slåtterbomskniv slö - Slipa eller byt knivar - och -över-
och underkniv- - Slåtterbomskniv böjd - Demontera knivar och rikta

- Knivklingor låter inte bra - Rikta knivklingor
- Nedre styrarm böjd - Rikta nedre styrarm

Klingspetsarna på det nedre bladet- Den övre kniven är för långt - Böj styrarmen
Arbetar inte riktigt mot överbladet från det nedre knivbladet

Klapprande ljud från slåtterbommen Stiftet för nedre klingstyrningen Öppna ett övre styrarmen och
ligger inte i linje med ryck i stiftet i styrklingan i borrningen
borrningen i den nedre den nedre styrarmen.

Knivarna ligger inte mot varandra - Knivarna eller slåtterbommem är Kontrollera rakheten och rikta vid
böjda behov,

Styrarmarna hoppar ur stiften Styrarmar är böjda - Räta ut styrarmarna
på underknivarna. - Ersätt stiften i underknivarna

Knivryggar går av - Otillåtet stort glapp i knivhuvudet- Kontrollera glappet i alla relevanta
delar

- Inte fackmässig montering av - Justera knivstyrningen
- knivhuvudet
- Inte fackmässig montering av
- Knivstyrningen
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10. Underhåll och skötsel.

10 Underhåll och skötsel
Skaderisk!

Använd föreskrivna skyddskläder:

H
UPPLYSNING Skaderisk genom falska reservdelar!

Använd endast reservdelar från Brielmaier och ESM

10.1 Hjul

Kontrollera regelbundet lufttrycket

Försäkra dig om att lufttrycket är samma på höger och vänster sida

Kontrollera regelbundet alla hjulbultar

10.2 Motor
UPPLYSNING Motorskador genom överhettning!

Försäkra dig om att motor och fläkt alltid är rena

Bild 18: Luftfilter, kylare och insug

1 Luftfilterhus 4 Bränslenivå
2 Fäste för kylargrillen 5 Motorkylare
3 Fäste för kylargrillen 6 Insugsområde för motorn

Insugsområde för motorn 6 och motorkylaren 5 måste kontrolleras noga med avseende på nedsmutsning
och vid behov rengöras.

Vid nedsmutsning måste kylargrillen lossas 2 och 3.

Tag bort kylargrillen

Återmontera kylargrillen med fästena 2 och 3.

Rengör regelbundet luftfiltret.

VARNING
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10. Underhåll och skötsel.

10.3 Rengöra luftfilter

Bild 19: Luftfilter

1 Luftfilter 2 Oljeavskiljare

Ett smutsigt luftfilter reducerar motorns livslängd

Luftfilter 1 rengör var 50: e drifttimme.

Vid dammiga förhållanden, kontrollera luftfiltret 1 och rengör vid behov.

Luftfilter 1, efter 6 regörningar eller minst en gång om året, byt filter.

10.4 Knivar och slåtterbom
Skaderisk från knivar!
Arbeta endast med avstängd och säkrad slåtterbom.
Arbeta endast med avstängd och säkrad maskin
Använd skyddshandskar

UPPLYSNING Föroreningar från felaktig olja
Vid skörd av livsmedel, använd uteslutande matolja och matfett för smörjning

UPPLYSNING Föroreningar från knivarna!
Ökat slitage och dålig klippresultat.

Håll knivarna rena.

Underhållsintervaller för knivarna
Underhållanvisning Drifttimmar

alla 4 alla 8 alla 5-25

Kontrollera styrarmar x

Kontrollera knivarna och knivstyrningar x

Hela slåtterbommenmed avseenhde på lösa och skadade delar X
Kontrollera komponenter.

Smörj knivstyrningslager x

Smörj medbringartappar på knivblad och knivstyrarmar x

Slipa knivarna x

Rengör slåtterbom dagligen

VARNING
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10. Underhåll och skötsel.

Kontrollera knivarna och rikta slåtterbom

Bild 20: Kontrol av knivbladens skick

1 Glappfria knivblad 3 Knivbladsöverskjut

2 Glapp mellan knivblad 4. Stift

• Böjda knivblad och knivryggar

• Bladstyrarmar med knivblad med glapp

• Styrarmar, med knivbladsöverskjut 3 över 1 mm

Följande delar skal bytas om de är skadade

• Skadade, lösa eller slitna knivblad

• Hårt slitna eller skadade knivar bytes (i par)

• Blad med slitna stift 4

• Klippande delar på roterande utrustning

Kontrollera knivarna före drift.

Kontrollera regelbundet muttrar och skruvar med avseende på åtdragning och dra åt vid behov.

Kontrollera en lagren regelbundet med avseende på slitage.

Demontera och rengör knivarna efter varje användning.

Rengör och smörj en knivstyrningarna regelbundet.

Låt en fackan byta knivblad.

S lipa knivarna

Bild 21: Knivslipning

Dubbelkniv slipas i 40o

Se till att knivarna inte överhettas
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10. Underhåll och skötsel.

Kontrollera och justera knivmedbringare
UPPLYSNING För dtort glapp i knivmedbringare

Knivryggsbrott
Kontrollera regelbundet glapp mellan
knivmedbringare och drivelement

För justerbara knivmedbringare, ställ in glappet mellan 0,1 till 0,2 mm.

För knivmedbringare som inte är justerbara, byt om glapper är större än 1 mm.

Kontrollera och rikta knivstyrningarna

1 Friktion vid knivstyrningen 5 Fästskruv
2 Nedre knivstyrarm 6 Vinkelmått
3 Övre knivstyrarm 7 Knivryggens nederkant
4 Avståndsmått
Höjden på de övre knivstyrarmarna 3 bestämmer trycket i knivparet.
Från fabriken är trycket i knivparet inställt till 130-160 N (13-16 kp) är.

Kontrollera trycket i knivstyrarmarna:

Efter de första 50 timmarnas drift
Efter påkörning av fasta hinder
Reparationer
Demontera knivarna (se "7.4 Montering och demontering av gräsklipparen blade" på sidan 16).

Slipa de övre knivstyrarmarhna 3.

Kontrollera om underkanten av det övre knivbladet 3 liggrer 1 mm djupare än knivryggen 7 (motsvarande
ett tryck av 130-160 N).

Tryck justering:

Lossa klämskruv 5.

Ställ in en höjden på styrarmensarmen 3 med ett hammarslag.

Dra åt fästskruven. 5

Bild 22: Riktning av styrarm
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10. Underhåll och skötsel.

Test och riktning av styrarmar

UPPLYSNING Risk för sakskador genom felaktig riktning!
Styrarmar får vridas maximalt 20o

Slå inte på den främre delan av styrarmen

Kontrollera avständet 4
Försäkra dig om att måttet ligger melan 7,5-11 mm.
Kontrollera vinkelmåttet 6.
Försäkra dig om att måttet ligger på 5,5o

Om knivbladsöverskjutet är större äm 1 mm, justera styrarmen

Sidodrivning av portalbalken
Bild 23:

Bild 23: Sidodrivning av portalbalken

1 Portal 2 Avstånd mellan knivpar och knivstöd
Demontera knivarna (se "7.4 Montering och demontering av gräsklipparen blade" på sidan 16).
Montera klippaggregatet på båda sidor av portalramen 1.
Återmontera knivarna.

Inställning av knivar

Montera slåtterbgalken i rät vinkel mot portalarmarna och parallellt med rambalken.

Lägg distanser (0,3-0,5 mm) mellan det nedre bladet och knivstödet 2.

Tryck högra knivdelarna mot varandra och brag åt bulten till styrarmen (140 Nm).

Ta bort distanserna.

Tryck högra knivdelarna mot varandra och brag åt bulten till styrarmen (140 Nm).

Kolla körbarheten.

Om det behövs, montera dkyddsanordning och klingskydd.



Sida 40 av 56

10. Underhåll och skötsel.

Dubbel kniv med höger vevaxeldrivning

Bild 24: Dubbel kniv med höger vevaxeldrivning

1 Spännskruvar 6 Kulleder
2 Kulleder 7 Inre del
3 Svängaxellagring 8 Undre kniv
4 Excenerbussning 9 Övr3 kniv
5 Självlåsande mutter

Montra klipparniv (se "7.4 Montering och demontering av klipparblad" på sidan 16).

Knivinställning
Sätt knivarna 8 och 9 i mittläge

Kullederna 2 är inriktade.a
Lösa den självlåsande muttern 5 tills det är möjligt att vrida den excentriska Bussningen 4 med 3 mm nyckel.

Vrid excenterbussningen 4 varv tills den övre kniven 9 och den nedre kniven 8 är glapfria från varandra.

Se till att knivarna ligger rakt.

Skruva fast svängarmslagringen 3.

Kontrollera att den excentriska 4 inte har vridit sig.

Kontrollera att spännskruvarna 1 till kulleder 6 är åtdragna.

Starta och stoppa maskinen.

Kontrollera knivarnas läge.

Kontrollera körbarheten.

Montera klingskyddslisten vid behov.
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10. Underhåll och skötsel.

Smörjning av kniven
• Smörj efter maximalt 4 – 6 driftstimmar

• Efter körning

• Högtryckstvätt

Demontera det övre bladet (se "7.4 Montering och demontering av slåtterbomsknivar" på sidan 16).

Smörj kniven med tryckbeständigt fett.

Återmontera det övre bladet.

Smörjning av slåtterbom upp till 2,35 m

1 Smörjnippel

På slåtterbommen finns fyra smörjnippar 1, två på varje sida

Före varje körning, smörj slåtterbommen i alla smörjnipar 1 med tryckspruta tills fett tränger ut.

Smörjning av slåtterbom från 2,60 m

1 Smörjnippel 2 Skruvar för slåtterbalk

På slåtterbommem finns nio sörjnipar 1
Losa sruvarna till slåtterbommen 2
Före varje körning, smörj slåtterbommen i alla smörjnipar 1 med tryckspruta tills fett tränger ut
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10. Underhåll och skötsel.

10. 5 Motor- och Hydraulolja

Om oljetrycket är för lågt och lampa 10 lyser, stäng av motorn.

Kontrollera oljenivån i motorn.

Kontrollera oljetryckskontakten också om motoroljenivån är tillräcklig.

För låg motoroljenivå i motorn stannar motorn efter 30 sekunder.

Kontrollera oljenivån och fyll på.
UPPLYSNING Skummbildning på grund av fel motorolja!

Från fabrik används PANOLIN halvsyntetisk motorolja 10W40
som inte får blandas med andra oljor.

1 Påfyllningstratt (tillval) 3 Oljemätsticka

3 Oljemätsticka 4 Område för rätt oljenivå

Drag ut mätstickan för oljenivå

Kontrollera om oljenivån ligger på rätt nivå 4
Om oljenivå är för låg, fyll på olja.
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10. Underhåll och skötsel.

Byte av motorolja och oljefilter

Bild 25: Bortskruvning av oljefilter

Byt motorokja och oljefilter efter 100 driftstimmar eller minst en gång om året.
Gör oljebytet när motorn är varm.

Tappa ur oljan

Rengör området runt oljepåfyllningslock, mätstickan och avtappnigsskruv.
Sätt en lämplig behållare under avtappningspluggen.
Ta bort motoroljepåfyllningslocket.
Öppna avtappningsskruven.
Oljan flyter ut.

Lossa oljefilter
Rengör området runt oljefiltret.
StälI ett uppsamlingskärl under oljefiltret.
Skruva loss filtret.
Rengör tätningsytan..
UPPLYSNING Lossa och återmontera avtappningspluggen (13,6 Nm)

Montera oljefilter
Stryk lite olja på gummitätingen Följ installationsanvisningarna för oljefiltret.

Drag åt oljefiltret för hand.

Fyll på olja i vevhuset tills nivån når den övre markeringen på oljestickan.

Skruva fast locket till oljepåfylningen.

Sätt i oljestickan.

Starta motorn.

Kontrollera om filtret hålller tätt.

Stanna motorn.

Åtgärda oljeläckage vid behov.

Kontrollera oljenivån.

Efterpåfyllning kan vara nödvändig.

Spillolja och oljefilter måste tas omhand på ett miljövänligt sätt.
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10. Underhåll och skötsel.

Kontrollera och fylla på hydraulolja
UPPLYSNING Risk för materiell skada vid anvndning av ofiltrerad olja

Olja får bara fyllas på genom påfylningshålet

UPPLYSNING Risk för skumbildning på grund av fel hydraulolja!
Den från fabrik biologiskt nedbrytbgara oljan Panolin,HLP46 syntet, får inte

blandas med andra oljor.

Lossa påfyllningslocket på oljekylaren
Oljenivån kan kontrolleras i luftningsslangen
Kontrollera oljenivån i luftningsslangen
Om oljenivån ligger under markeringen, fyll på hydrauloja i påfyllningsöppningen
Skruva på påfyllningslocket på oljekylaren.
Lufta oljekylaren, (se "avluftning oljekylare" på sidan 42).

Byta hydraulolja

Risk för brännskada genom varm olja!
Låt motorn svalna

1 Avtappningspluggn

Byt hydraulolja åtminstone var 200: e driftstimme.
Ställ et lämpligt uppsamlingskärlI under oljeavtappningsskruven
Lossa påfyllningslocket påkylaren.
Öppna avtappningsskruven 1.
Luta maskinen bakåt för att läta de3n sista oljan rinna ut.
Spillolja måste tas omhand på ett miljövänligt sätt.

Byta hydraulojefilter
Byt hydrauloljefiltr var 100 drifttimma.
För att undvika att förlora hydraulolja, luta maskinen minst 45 ° med hjälp av en stöta, vid oljebyte.
Lossa täcklocket till oljefilerbehållaren.
Demontera filterpatronen.
Montera den nya filterpatronen.
Kontrollera att spännfjädern är korrekt placerad.
Fyll på olja.
Starta en maskin.
Lufta oljekylaren, (se "avluftning oljekylare" på sidan 42).
Kontrollera alla funktioner (körning, styrning och slåtterbom till)
Kontrollera oljenivån.
Om det behövs, fyll på olja och lufta.

FÖRSIKTIGHET!
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10. Underhåll och skötsel.

Hydrauloljetemperatur
UPPLYSNING Den elektridka utrustningen kan skadas av fel säkringar

Använd bara förewskrivna säkringar

Bild 26: Fläkt och sökringar i verktygslåda

1 Temperaturgivare 3 Säkring för fläkt
2 Säkring för laddkontakt 10 A 4 Säkring för moderkort

LED-display för hydrauloljetemperatur:
• Tänds när temperaturen är över 90 ° C
• Blinkar när temperaturen över 105 ° C

Vid hög hydrauloljetemperatur:
Stäng av motorn

Låt maskinen svalna

Kontrollera om kylaren ät igendmutsad och rengör vid behiov.

Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov

Kontrollera fläktens funktion.

Om flälten är sönder
Kontrollera temeraturgivare 1 med avseende på funktion och fastsättning

Kontrollera säkringar och byt vid behov.

Kontrollera kablager och stickkontakter med avseede på funktion och fastsättnig
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10. Underhåll och skötsel.

Luftning av oljekylare

1 Tätningsplugg

Se till att luftningspluggen är stängd
Starta motorn och låt den gå med 1/3 gaspådrag
Lossa luftningspluggen ett fjärdedels till maximalt ett halvt varv, tills bubbelfri olja kommmer ut.
Drag åt luftningspluggen.

10.6 Batteri
Explosionsrisk på grund av knallgas!

Undvik öppen eld, gnistor, och rökning
Var försiktig med gnistbildning i samband mad elektriska arbeten
Unvik kortslutningar

Brännskador genom batterisyra!
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon
Luta inte batteriet
Vid ögonkontakt: Spola ögonen med vatten och kontakta läkare,
neutralisera med tvålvatten och skölj med vatten
Om råkar svälja syra, kontakta läkare.

UPPLYSNING Risk för materiella skador på grund av felaktig anslutning!
Säkerställ korrekt polaritet vid batterianslutningarna
Undvik kortslutning genom verktyg.

UPPLYSNING Risk för materiella skador på grund av felaktig laddare!
Använd endast den medföljande laddaren.

UPPLYSNING Risk för materiella skador orsakade av felaktig förvaring!
Utsätt inte oskyddade batterier för direkt solljus
Lagra frostfritt

UPPLYSNING Risk för miljöförorening av felaktig hantering!
Släng gamla .batterier strikt enligt gällande direktiv.

VARNING

VARNING



Sida 47 av 56

10. Underhåll och skötsel.

Skyltar på batteri

Anvisningar på batteri, bruksanvisning och
Läsoch följ säkerhetsinstruktionerna för klipparen.

Använd skyddsglasögon

Håll barn borta från syra och batteri

Explosionsrisk genom knallgas!

Öppen eld, gnistor och rökning är frbjudet.
Undvik gnistbidning vis arbete med kablar och
elektrisk utrustning’
Undvik kortslutningar.

Skaderisk genom batterisyra!

12 voltsbatteriet är underhållsfritt

Laddning

Bild 27: Verktygslåda

1 Diagnoskontakt för inkoppling av PC 2 Anslutningskontakt

Anslut laddningkontakten till batteri 2 med kontakten på laddningskabeln
Anslut laddningskabeln till batteriladdare.
Anslut laddaren till elnätet.
Obs! Läs instruktionsboken för laddaren.
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Demontering och montering

Stoppa motorn
Öppna verktygsfacket
Lossa minuspolen (-)
Lossa pluspolen (+).
Ta bort batteriet.
Engör monteringslatsen.
Rengör batteripolernaoch polklämmor.
Fetta in batteripolernaoch polklämmor med syrafritt fett.

Anslut pluspolen (+).
Anslut minuspolen (-).
Kontrollera fastsättningen av batteripolerna.

Starthjälp

Bild 28: Generator

1 Anslut minuspol (-) 2 Anslut pluspol (+)

Använd endast standardiserade startkablar.
Obs! Följ Instruktionerna för startkabeln.
Anslut endast batterier med samma matningsspänning.
Stoppa motorn.
Stäng verktygsfacket.
Anslut puspolen (+).

Det är möjligt att använda startmotorn som en positiv pol. För att koppla inpluspolen, tag bort
skyddskåpan från pluspolen 2.

Koppla minuspolen (-) på de3t laddadebatterie till en renmetallyta på maskinen.
Starta hjälpfordonet.
Starta motorslåttermaskinen. (max 15 sekunder)
Lossa minuskontakten (-)
Lossa Pluskontakten (+).
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Efter reparation
10.7 Parameterinställning

Bild 29: Panel och höger handtag

1 Sartknapp 7 Motorfel
2 LED-display 8 Hydraultemperatur
3 Apparatknapp för strålkastare Till/Från 9 Menyknappp
4 Knapp Till/Från 10 Styrhandtag
5 Serviceintervall 11 (+) knapp
6 Dödmansystem 12 (-) knapp

Koppling och styrning
Koppling och styrparametrar:
• Efter reparation
• Efter utbyte av delar
• Vid felfunktion från koppling och styrning

Parametersättning för kopplingen
Tryck in menyknapp 9 och (-) knapp på höger handtag, samtidigt som startknapp 1.
Motorn startar
På LED-displayen 2 visas PARA
Håll knappen strålkastare Till/Från 3 intryckt.
Serviceintervall 4 blinkar.
Håll kopplings- och bromsspakar mot sina stopplägen.
Parametersättningen är slut, när serviceintervall 4 tänds

Parametersätning för styrningen
Håll apparatknapp Till/Från 4 intryckt
Hydraulik-Temperatur 8 blinkar
Håll styrhandtaget 10 mot sina båda stopplägen.
Parametersättningen är slut, när Hydraulik-Temperatur 8 tänds
Håll (+) knapp 11 intryckt
Motorfel 7 blinkar
Rör styrhandtaget 10 med små rörelser till höger och vänster.
Parametersättningen är slut, när Motorfel 7 tånds.
Stäng av mjaskinen.
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Bandräfsa

Anslut bandräfsan både mekaniskt och elektriskt.
Starta motorklipparen.
Välj hastighetsnivå 0.
Håll knappen för ändring av körriktning på vänster handtag intryckt.
Tryck in menyknapp 9 intryckt.
Motorfel 7 blinkar
Kör bandräfsledarmen flera gånger mot båda anslagen.
Ställ bandräfsledarmen i mittläget.
Håll knappen för ändring av körriktning på vänster handtag intryckt.
Tryck på menyknapp 9.
Motorfel 7 slocknar.
Stoppa motorklipparen.
Bandräfsan är klar för användning.
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11 Tekniska data
11.1 Motorslåttermaskin
Motorer
Motortyp: Kohler Command H620 ECH630 CH740 ECH749

Effekt 3,4 kW (18 PS) 14,25 kW (19 PS) 18,75 kW (25 PS) 19,87 kW (26,5 PS)

Max vridmoment 43, 6 Nm 43, 6 Nm 43, 6 Nm 43, 6 Nm
2200 min-1 2200 min-1 2200 min-1 2200 min-1

Cylindervolym 675 cm3 694 cm3 725 cm3 747 cm3

Antal cylindrar 2 2 2 2

Alla motortyper

Tankvolym 9,2 liter

Bränsle Super blyfri

Motorolja 10W40 (Mineralolja)

Körhastighet 0 – 7 km/tim

Hydraulik

Tankvolym 8,7 liter

Typ av hydraulolja biologiskt nedbrytbar syntetiskaPANOLIN HLP46
(Blanda inte med andra oljor, risk för skumbildning!)

Max tryck vid körning 280 bar

Max tryck med redskap 280 bar (som tillval, steglöst reglerbar)

Däcktryck
5.00 x 12 0,8 bar

Terradäck 0,5 bar

Mått på gruyndutrustning
Minsta bredd med enkelhjul 1212 mm

Minsta bredd med piggrullar (låga) 2050 mm

Längd (utan slåtterbalk) 1800 mm

Höjd 1100 mm

Vikter
Grundutrustning
Min. med enkelhjul 223 kg

Max med piggrullar 266 kg

Slåtterbalk

125 cm 86 kg

160 kg 95 kg

200 cm 105 kg

235 cm 150 kg

300 cm 155 kg

350 cm 160 kg
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Däck (komplet par)

Stanhdard 5.00 x 12 27 kg

Terra 23 x 10,5 32 kg

Tvilling 5 X 12 59 kg

5.00 x 12 med piggrulle 70 kg

Piggvals hög 33 kg

Piggvals fyrradig 35 kg

Piggvals låg 40 kg
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Vibrationsmätningar
Mätningarna gjorda av DLG-testzentrum i 64823 Gross-Umstadt med testummer 2007-566 den 02.10.2007

Motorslåttermaskin
Typ 108.00001.45
Motorns märkeffekt 20 kW, Kohler Command Pro 27

Nominellt varvtal 3600-1

Serienummer 4007304

Knivar/Slåtterbalk med över

Knivar / balkar med övre och med 37 knivar, bredd 260 mm
nedre kniv

Material i handtag Gummihandtag

Ringtryck 0,7 bar

Mätutrustning

Accelertionsmätare PCB, typ M354C02 SN 1547, SN 1762 med M354C02 med
inbyggd laddningsförstärkare, Vikt: 15 g

Frekvens utvärderingsfilter hemlagad DLG, filtrera egenskaper motsvarande ISO 8041

Varvräknare Laser Tacho typ: Mayer + Wonisch Serie nr. 619 596

Mätförhållanden Golv enligt bilaga C.4.1.2.4 (gummimattor)
Mätavstånd 8 m, mättid 16 sekunder

Mätvillkor

Körhastighet 0,5 m/s, 2: ans växel

Knivhastighet 450 min-1

Vibrationsmätning med oscillerande verktyg, viktade accelerationssumma m i m/s2, Gränsvärde: max 5,0

1 2 3 4 5 Medelvärde

Vänster handtag 3,9 3,4 3,7 3,3 3,9 3,6

Höger handtag 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4

Avgiven ljudnivå
Parameter

• mätt vid örat av operatören (25.06.2009 av testkommissionen)

• typ 1080000145 (20 kW) med aluminium dubbel knivbalk 3,50 m (och andra aluminium varianter/bredder)

Steg Varvtal Ljudtryckvärde (ekvivalent ljudtrycksniå LAeg)

Hasthgetssteg 1 2200 min-1 81,5 dB (A), inget hörselskydd krävs

Hastighetssteg 2 2200 min-1 82,5 dB (A), inget hörselskydd krävs

Hastighetssteg 3 2550 min-1 84,8 dB (A), inget hörselskydd krävs

Nominellt varvtal 2.900 min-1 86,5 dB (A), hörselskydd krävs vid behov

Fullgas, Kompostarbete 3200 min-1 > 90 dB (A), hörselskydd krävs

Arbetsgivaren är vid vid en ljudtrycksnivå på 85 dB (A) skyldig att en gratis tillhandahålla hörselskydd för
den anställde. Från en belastning på 90 dB (A) användning är detta föreskrivet.
Brielmaier rekommenderar att alltid använda hörselskydd.
Undantag: Överskridanhde av värdena är utesluten under hela arbetsdagen..
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11.2 Typskylt
Typskyltenh sitter på ramen under styrhandtaget

Bild 30; Typskylt

Vjd reservdelsbeställning, frågor och reklamationer, uppge vad som står på typskylten.



Sida 55 av 56

12. Avfallshantering

12 Avfallshantering
UPPLYSNING Miljöförstöring genom dålig avfallshantering

Säkerställ att drivmedel och andra vätskor inte skadar naturen.

Se till att följa alla nationella och internationella föreskrifter förmiljön

Följ miljöföreskrifter angående:

- Drivmedel

- Andra vätskor

- Reservdelar
Efter förfrågan övertar Brielmayer avfallshanteringen för gamla maskiner.

Säkerställ att motorslåttermaskinen uteskutande demonters av fackutbildad personal.

Att detta uteslutande motsvarar nationella ocn internationella miljöföreskrifter.
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13 Likformighetsdeklaration
Motsvrande EU maskinddirektiv 2006/42/EG och EMV-riktlinjen 2005/108 EWG

Tillverkaren
Brielmaier Motormäher GmbH
Alt Eggenweiler 11
88048 Friedrichshafen

Företrädd av Martin Brielmaier, chef, adress enligt ovan, godkänner härmed att dokumentation försörjningen
tekniska sammanställningar och utfärdar en försäkran om överensstämmelse, försäkrar under eget ansvar att
produkten:

• Brielmaier motorslåttermaskin typ 108.00001.42 (11 kW / 15 hk) Tillverkningsår från 01.05.2008
• Brielmaier motorslåttermaskin typ 108.00001.44 (13 kW / 18 hk) Tillverkningsår från. 01.07.2011
• Brielmaier motorslåttermaskin typ 108.00001.45 (20 kW / 27 hk) Tillverkningsår från 01.05.2008
• Brielmaier motorslåttermaskin typ 108.00001.46 (21 kW / 29 hk) Tillverkningsår från 01/03/2012

som med denna försäkran avser, uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav av EU
maskinriktlinje 2006/42 / EG och standarderna EN ISO 12100, del 1 och 2, EN 709, EN 12733, EN 349, EN
ISO 13857, EN ISO 4413, EN 60204, EN 13850 och EN 14121.

För kontroll av nämnda i EG-direktiven, hälso- och säkerhetskrav, normer och tekniska specifikationer, har
normerna och tekniska specifikationerna DIN EN 4254-1 och DIN EN 12733 används.

Den försäkran om överensstämmelse förlorar sin giltighet, om motorslåttermaskinen modifieras eller ändras utan
vårt medgivande.


