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TEKNISKA DATA 

Arbetsbredd 
Arbetshastighet 
Effektbehov

Arbetstryck

Antal kedjor 
Vikt 

1,25 / 1,50 m 
6-10 km/tim 
Min ca 90L

Max 120 L/Min 
Min ca 180 bar 

Max 350 bar
2 st. 10 eller 13 mm 

FKR 125 HY: 340 kg
FKR 150 HY: 400 kg 

Förord 
Fransgårds kedjeröjare FKR-HY är avsedd för att röja buskar, ljung och mindre träd 
huvudsakligen längs skogsvägar. Kedjeröjaren har visat sig vara en ekonomisk och 
effektiv maskin för att ta bort självsådd vegetation. De kvarvarande stubbarna blir 
mycket splittrade och torkar därmed fort. 

Luftning av motor 
Det är viktigt att man vid första uppstart ser till att göra en grundlig luftning av motor 
och hela hydrauliksystemet. Detta görs genom att motorn körs kortvarigt i ca 15 – 20 
sekunder, vänta senan några minuter, att luften i tanken kan stiga upp till ytan och 
oljan blir fri från luft. Detta upprepas 3 – 5 gånger, beroende på slanglängd. 
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Montering och vägledning för kolvmotor: 

Alla typer av hydrauliska motorer kan kavitera, t.ex. om oljetillförseln stängs. 

I synnerhet vid höga varvtal eller stor belastning finns det risk för det. 

Vi rekommenderar att alltid använda en bypassventil samt dräneringsslang på kolvmotorer 

oavsett ventiltyp. 

När en ventil stängs utan bypassventil och dränering blir trycket för stort på båda portarna och 

axeltätningen kommer att skjuta ut. I värsta fall resulterar det i att motorn kaviterar i så hög 

utsträckning att den havererar. 

Vi rekommenderar att slangdimensionerna som anges i vårt flödesschema används. Se 

fig. 1.1 

Fig. 1.1
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Före kolvmotorn startas ska huset fyllas med minst 50 % olja. 

Se fig. 1.2 

Motorstarten bör göras trycklöst tills luften är ute ur systemet. Det är bra att göra korta starter 

på 10–20 sek. så att luften hinner stiga till ytan i tanken. Det bör göras 3–4 gånger beroende 

på hur långa slangar och rör är. Efter urluftningen bör man stegvis höja trycket till 

tillverkarens rekommendation. 

Fig. 1.2 

Det är viktigt att trycket i huset/dräneringsslangen inte överstiger tillverkarens 

rekommendationer. (Max. 2,7 bar) 
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Montering och igångsättning 

Före monteringen ska motortillverkarens specifikationer läsas igenom och följas, eftersom 
man annars riskerar att skada motorn. 
Kontrollera att hydraulslangarna har rätt storlek och tillräckligt mycket fri rörlighet i 
förhållande till maskinen på vilken de monteras. 
På maskinen där Fransgårds kedjeröjare FKR-125/150 monteras ska det finnas 1 st. tryckuttag,
1 st. returuttag och 1 st. dräneringsuttag för avtappningsoljeledning; dräneringsslangen ska gå 
direkt till tanken, föras in under oljenivå och så långt från pumpens sugledning som möjligt.

Trycket på dräneringsslangen får inte överstiga motortillverkarens rekommendationer. 
P = trycktillkoppling    T = tanktillkoppling/retur   Dränering = till tank. 

Dräneringsplugg

Kablage på frihjulsblock

Tryck, min 90 l/min, 1” slang

Retur, min 90 l/min, 1½” slang

Rotation = medurs 

Max. 2,7 bar 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Du måste läsa bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen. 
Alla skyddsanordningar måste vara på plats och vara kontrollerade innan maskinen 
startas. 

Se upp för stenskott. Det är ägarens/användarens ansvar att se till att det inte 
finns någon person eller annan levande varelse inom maskinens arbetsområde 
när maskinen startas. Om detta inträffar när maskinen är i drift, skall maskinen 
stoppas omedelbart och individerna motas bort. 
Säkerhetsavståndet/riskzonen är 50 m i radie när maskinen körs. 

Du får inte lämna förarplatsen när maskinen är i drift. 
Maskinen är avsedd för att röja småträd, buskar och mindre växter och får inte 
användas till något annat. 
Maskinen får bara köras av en person, som är utbildad på maskinen. 
Vid körning i tätbebyggt område skall varningsskyltar sättas upp i maskinens riskzon. 
Smörjning, justering och inställningar får bara utföras när maskinen är stoppad och 
kraftuttaget är frånkopplat. Traktorns tändningsnyckel skall vara borttagen, så att 
denna inte kan startas. 
Var uppmärksam på att om Du kör i mycket torr terräng, kan kedjorna slå emot en 
sten eller en klippformation så att det uppstår gnistbildning och att det då finns en 
brandrisk. 
Kör aldrig fortare än att Du kan stanna före ett uppdykande hinder. Efterdrag bultar 
och kontrollera alla inställningar var 7:e driftstimma. 

Maskinen får bara startas när klipphuvudet är nedsänkt och i vågrätt läge. 

Det område där maskinen skall används måste rengöras från större främmande 
föremål, som kan utgöra en fara. 
Gummiskyddet, som sitter på baksidan av skärhuvudet slits hårt och bör bytas ut när 
det börjar bli sprickor eller blir slitet, dock senast vart tredje år. 
Kedjan och kedjeskyddets slitage och bör kontrolleras regelbundet, minst var 7:e 
timmas användning skall det efterjusteras. 
Är kedjan sliten 2,0 mm. under sitt nominella mått (10 mm vid 13 mm. kedja), byt ut 
den. Om fästena som håller kedjorna slitna 2.0 mm. under sitt nominella mått 
(10mm) skall de bytas ut. 
När du byter ut kedjan, är det viktigt att den sitter riktigt och är lika lång på varje sida 
av kedjelådan, i det fall att det bara finnas en lång kedja som går genom kedjelådan, 
måste längden justeras så att vid en 10mm.kedja sitter en låsgaffel över det 
18:e/22:a länken, och på en 13mm.kedja över den 13:e/17:e länken, och då är det 
möjligt att lagra lite överskjutande kedja i kedjelådan. 

Använd endast original Fransgård reservdelar 
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Maskinens användning 
Klipphuvudet körs ut åt sidan och sänks till önskad höjd med hjälp av hydrauliken. 
Säkerställ att människor eller andra levande varelser inte finns inom 
maskinens riskområde när maskinen startas. Kör därefter långsamt framåt, farten 
måste anpassas efter vegetationens beskaffenhet. 

ARBETSLÄGE 
Maskinen får bara sättas igång med klipphuvudet i nedsänkt läge. 
Före igångkörning skall kedjorna kontrolleras så att de är skadefria och bytas ut om 
det är nödvändigt. (Se säkerhetsföreskrifterna). 
Kör med maskinen så att den vilar mer på den bakre delen av klipphuvudet än på 
den främre. 
Försök inte att forcera maskinen genom tät och grov vegetation, utan kör med den 
hastighet, som ger den bästa och mest effektiva bearbetningen. Detta förlänger 
maskinens livslängd och minskar förbrukningen av reservdelar. 

Underhåll. 
Då maskinen kan utsätts för stora påfrestningar, är det viktigt att kontrollera alla 
rörliga delar och efterdrag alla bultar var 7:e driftstimma.  
Kontrollera maskinen med avseende på eventuella skador och om det finns skador 
på delar, som kan bytas mot reservdelar, skall delarna bytas ut. Alla upptäckta 
skador måste repareras på ett fackmannamässigt sätt. 

Kedjebyte. 
Maskinen är från fabrik utrustad med 10 mm kedjor, men det går att använda 13 mm 
kedjor om så önskas, men det krävs 4 st. beslag som fixerar kedjan i kedjelådan. 
Beslagen måste bytas vid byte av kedjetyp. De 4 M16 muttrarna och M16x100 
insexbultarna demonteras, därefter kan det undre locket på kedjelådan, tillsammans 
med beslagen som håller kedjan. Kontrollera att lock och beslag är fria från skador 
och byt ut skadade delar. (Se även i säkerhetsföreskrifterna). Låsmuttrarna skall 
bytas ut och även insexbultarna om dessa är skadade. 2 stycken långa tvärgående 
kedjor skall användas. (2 st. kedjor, inte 4 st.) 

Beställning av reservdelar. 
Reservdelsbeställningen skall innehålla följande uppgifter: 
1. Maskintyp, serienummer och årsmodell.
2. Reservdelsnummer - beskrivning – ev. också dimension och antalet delar.

Endast Fransgård originaldelar får användas. 












