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TEKNISKA DATA 
Arbetsbredd ........................................................ 2,0 m 
Transportbredd .................................................. 2,35 m 
Arbetshastighet ............................................ .. 6-10 km/h 
Effektbehov ............................................. 45 hk/34 kW. 
Kraftuttag ....................................... 540/1000 varv/min. 
Antal kättingar ............................................ 4 st 13 mm. 
Vikt ...................................................................... 556 kg 

Förord 
Fransgård kättingröjare FKR-200 BF är avsedd för röjning av buskar, ljung, samt 
småträd, i första hand längs privata skogsvägar, där kättingröjaren har visat sig vara en 
ekonomisk och effektiv maskin för röjning av självsådd vegetation. Stubbarna som står 
kvar rivs sönder och torkar därför ut mycket snabbt. 
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Hopsättning 

 Bakmonterad se fig. 1
  

  Maskinen är monterad med kardanknut nr 63292  

  Frontmontering  

Framskärm och bakskärm samt medarna och hornen ska flyttas 
över till andra änden. 

Kardanknuten måste ersättas med nr 63249 (extrautrustning) 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Bruksanvisningen ska läsas igenom före idrifttagningen. 
Alla skyddsanordningar ska finnas på plats och kontrolleras innan maskinen startas. 

Se upp för stenskott. Det är ägarens/användarens ansvar att se till att inte 
personer eller andra levande väsen befinner sig inom maskinens 
arbetsområde, när maskinen sätts igång. Om det händer när maskinen är i drift 
ska den stoppas omgående och individerna avvisas. 
Säkerhetsavstånd/riskzon är en 50 meters radie från maskinen. 

Förarplatsen får inte lämnas när maskinen är i drift. 
Maskinen är avsedd för att röja undan små träd, buskar och mindre växter och får 
inte användas till något annat ändamål. 
Maskinen får endast betjänas av kvalificerad person. 
Vid körning inom tättbebyggt område, ska varningsskyltar finnas för maskinens 
riskzon. 
Smörjning, justering och inställning av maskinen får endast utföras när den står stilla 
och kraftuttaget är frånkopplat. Startnyckeln ska vara borttagen från traktorn så att 
denna inte kan startas. 
Tänk på när du kör i mycket torr terräng att när kättingarna slår emot stenar eller 
klippblock kan de orsaka gnistbildning med risk för att skogsbrand uppstår. 
Kör aldrig fortare än att du kan stanna om ett hinder skulle dyka upp. 
Efterdra alla skruvar och kontrollera inställningarna var 7:e drifttimme. 

Maskinen får endast startas när klippdäcket är nedsänkt och i vågrätt läge. 

Det område där maskinen ska användas ska rensas från större främmande föremål 
som annars kan utgöra en fara. 
Utkastskyddet av gummi, som sitter baktill på klippdäcket, slits och ska bytas ut när 
det börjar få sprickor eller är slitet men allra senast vart tredje år. 
Kättingen och kättingbehållaren slits och ska kontrolleras och efterdras med jämna 
mellanrum, minst var 7:e arbetstimme. 
Har kättingen slitits ner 2,0 mm under nominellt mått (10 mm eller 13 mm kätting), 
ska den bytas ut. Är beslagen som håller kättingarna nerslitna 2,0 mm under 
nominellt mått (10 mm) ska de bytas ut. 
Ska kättingen bytas ut måste du ge akt på att den är riktigt infäst, och är lika lång på 
båda sidor av kättingbehållaren. Du får endast använda en lång genomgående kätting 
och vars längd ska anpassas genom att låsgaffeln sätts ner över den 22:a länken på en 
10 mm kätting och över den 17:e länken på en 13 mm kätting. Det är möjligt att förvara 
en liten mängd överskjutande kätting inne i kättingbehållaren. 
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Maskinens användning 
Klippdäcket 3 ställs in i önskad position, tänk på att se efter att inga personer eller 
andra levande väsen finns inom risk zonen innan maskinen sätts igång. Kör sedan 
långsamt framåt och anpassa farten efter vegetationens beskaffenhet. 

ARBETSPOSITION 
Maskinen får endast startas när klippdäcket är i nedsänkt läge. 
Före igångsättningen ska kättingarna kontrolleras beträffande skador och bytas ut 
vid behov. 
(Se säkerhetsföreskrifterna.) 
Kör med maskinen så att klippdäckets bakre del är närmare marken än dess främre 
del. 
Försök aldrig att tvinga maskinen igenom tät och grov vegetation, utan kör med den 
hastighet som ger bästa och effektivaste bearbetning. Detta förlänger maskinens 
livslängd och reducerar förbrukningen av slitdelar. 

UNDERHÅLL 
Då maskinen kan utsättas för stora påfrestningar, är det viktigt att se efter om delar 
har lossnat och skruvar behöver efterdras var 7:e drifttimme. 
Kontrollera också om eventuella skador har uppstått på maskinen. Om skador fastställs 
på delar som kan bytas ut mot nya reservdelar ska detta göras och alla upptäckta 
skador ska repareras fackmässigt på lämpligt sätt. 

BYTE AV KÄTTING 
Från fabriken är maskinen utrustad med 10 mm kättingar, men kan även användas 
med 13 mm kättingar om så önskas. Det kräver att de 4 beslag som fixerar 
kättingarna i kättingbehållaren ska bytas ut till beslag med 13 mm slitsar. 
De 4 M16 låsmuttrarna och M16x100 insexskruvarna demonteras och därefter kan den 
understa brickan i kättingbehållaren plockas bort tillsammans med beslagen som håller 
kättingarna. Kontrollera att brickor och beslag är oskadade och byt ut dem vid behov (se 
under Säkerhetsföreskrifter). Nya låsmuttrar ska användas och om insexskruvarna (M16 
x 100 - 10.9) är skadade ska även de bytas ut. 2 st långa genomgående kättingar ska 
användas (2 st kättingar, inte 4 st). 

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR 
Reservdelsbeställningen ska innehålla följande uppgifter: 
1. Maskintyp och serienummer samt tillverkningsår. 
2. Reservdelsnummer, beskrivning, eventuellt dimension och önskat antal delar. 
Endast original Fransgård reservdelar får användas. 
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Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
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