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SÄKERHET 
Det finns klara och potentiella risker när denna klippare används. KOM IHÅG! Denna 
maskin körs ofta i svåra terrängförhållanden och med buskar upp till 50 mm diameter. 
Knivarna i denna klippare kan kasta föremål över stora avstånd med mycket hög 
hastighet. Allvarliga personskador eller t.o.m. dödsfall kan inträffa om inte försiktighets-
åtgärder vidtas för att skydda föraren, åskådare eller passerande personer i området. 
 

HÅLL DIG UR VÄGEN 
 
Innan denna maskin används ska ägaren och föraren ha läst, förstått och följa den 
information som följer. Allvarlig personskada eller dödsfall kan inträffa om de säkerhets-
anvisningar som ges här ignoreras. Förutom denna säkerhetsanvisning, är ”sunt förnuft” 
en bra hjälp på vägen för att undvika farliga situationer och minska risken för faror.   
  

Rotorklippare kan under ogynnsamma förhållanden kasta föremål över långa 
sträckor (90 meter och mera) och orsaka allvarliga personskador eller 
dödsfall. 
SLUTA KLIPPA OM PERSONER PASSERAR ARBETSPLATSEN 
NÄRMARE ÄN 90 METER om inte: 

 Främre och bakre deflektorer, kättingskydd eller band är monterade och i 
felfritt tillstånd. 

 Klipparens sektioner eller sidoaggregat ligger nära och parallellt med 
marken utan frilagda knivar. 

 Passerande personer befinner sig utanför nämnda farozon. 

 Alla ytor har inspekterats grundligt och främmande material som stenar, 
burkar, flaskor och ’riskföremål’ i största allmänhet har avlägsnats. 

 

OBSERVERA! Där gräs och annan växtlighet är högt nog för att gömma skräp som kan 
kastas iväg av knivarna, ska området inspekteras och skräp tas bort, sedan klippas med 
måttlig klipphöjd och inspekteras grundligt på nytt för att resterande skräp ska kunna 
avlägsnas så att gräset sedan kan klippas ner till önskad höjd. (Förutom säkerhetsas-
pekten med denna procedur kommer också slitaget och belastningen på klipparens 
drivlina att minska, det klippta materialet att spridas bättre, oklippta remsor elimineras och 
ett jämnare slutresultat att nås).  

 
Kättingskydd, band, deflektorer, skydd för kraftöverföringsaxel och kuggväxel 
ska finnas monterade och alltid hållas i gott skick. De ska inspekteras om-
sorgsfullt dagligen beträffande saknade eller brustna kablar, kättinglänkar 
och skydd. Saknade, brustna eller slitna delar måste ersättas innan maski-
nen tas i bruk för att minska risken för personskador genom utkastade före-
mål eller hoptrassling. 
Yttersta försiktighet ska iakttas vid körning i närheten av lösa föremål som 
grus, stenar, taggtråd och annat skräp. Främmande föremål ska avlägsnas 
från arbetsplatsen eller undvikas för att förhindra skador på maskinen 
och/eller personskador eller till och med dödsfall. 
 
 
Maskinens roterande delar har konstruerats och testats för hård användning. 
De kan trots detta skadas vid kollisioner med tunga massiva föremål som 
skyddsräcken av stål eller betongpelare. En sådan kollision kan orsaka att 
det brustna föremålet kastas ut med mycket hög hastighet. För att minska 
möjligheten för skador på egendom, allvarliga personskador, eller till och 
med dödsfall, får du aldrig låta knivarna komma i beröring med sådana 
föremål. 
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Föraren och all hjälppersonal ska alltid använda skyddshjälmar, säkerhets-
skor och skyddsglasögon som skydd mot nedfallande föremål och detaljer 
som kastas ut av maskinen. 
 
 
 
 
Kör klipparen endast med en traktor som är utrustad med överrullningsskydd 
(ROPS). Använd alltid säkerhetsbältet. Allvarliga personskador eller t.o.m. 
dödsfall kan inträffa om du ramlar av traktorn – speciellt vid en rundslagning 
där föraren kan klämmas fast under traktorns ROPS. 
 
 
 
Innan du lämnar traktorns förarsäte ska alltid bromsarna ansättas och/eller 
traktorns transmission ställas i parkeringsläget. Stäng av traktorns kraftuttag, 
stoppa motorn, dra ut startnyckeln och vänta tills alla rörliga delar har 
stannat. Placera traktorns växelspak i det låga växelområdet eller 
parkeringsläget för att förhindra att traktorn sätts i rullning. Montera eller 
demontera aldrig när traktorn är i rörelse. Påverka endast traktorns reglage 
från förarsätet. 
 
Många olika föremål som taggtråd, kablar, rep eller kättingar kan trasslas in i 
klippaggregatets rörliga delar. Sådana föremål kan sedan svänga runt på 
kåpans utsida med en mycket högre hastighet än knivarna. En sådan 
situation är extremt farlig. Inspektera området som ska klippas för sådana 
föremål och ta bort dem före klippningen. Låt aldrig knivarna komma i 
beröring med sådana föremål. 
 
Var särskilt försiktig vid transport. Ta kurvor och kör uppför kullar endast med 
låg hastighet och gradvis ökat rattutslag. Se till att minst 20% av traktorns 
vikt vilar på framhjulen för att ge en säker styrförmåga. Sakta in på dåligt 
eller ojämnt underlag. 
 

 
 
Se till att alla nödvändiga varningslampor visas korrekt, och är klart synliga 
vid arbete eller transport på eller i närheten av allmän väg. (Kontakta din 
lokala vägmyndighet för att förvissa dig om att du uppfyller alla gällande 
föreskrifter i detta avseende). Använd roterande varningsljus vid arbete eller 
transport på eller i närheten av allmän väg för att göra andra trafikanter varse 
om eventuella risker. Följ alltid gällande trafikbestämmelser. 
 
Se till att maskinens alla rörliga delar inspekteras regelbundet beträffande 
slitage och byts ut mot godkända reservdelar om onormalt slitage har 
uppstått. 
 
 
 
 
Se till att maskinen inspekteras regelbundet beträffande lösa fästelement, 
slitna eller brustna delar och lösa eller läckande armaturer. Se till att alla 
bultar är fastsatta med saxpinnar och brickor. Allvarliga personskador kan 
uppstå om inte maskinen hålls i gott tillstånd. 
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Lämna aldrig maskinen i upplyft transportläge – maskinen kan falla ner av 
misstag och vålla personskador eller döda någon som kan befinna sig under 
maskinen. 
 

 
 
 
Rengör eller justera aldrig kraftuttagsdrivna redskap när traktormotorn är 
igång. Stäng av motorn och stoppa startnyckeln i fickan innan du försöker att 
utföra underhåll på maskinen. 
 
 
 
 
Låt aldrig passagerare åka med på traktorn eller klippaggregatet - ett fall kan 
vara dödligt.  
 
 
 
 
 
 
Låt aldrig barn köra, åka med på eller komma i närheten av klippaggregatet 
eller traktorn. 
 
 
 
 
 
Arbeta aldrig under klippdäcket, ramen eller upplyft komponent om inte klipp-
aggregatet är säkert stöttat och blockerat med hjälp av stabila stöd för att 
förhindra att det plötsligt och av misstag faller ner, vilket kan leda till allvarlig 
personskada eller till och med dödsfall. 
 
 
 
Kör inte traktorn och klipparen förrän du har läst och helt förstått instruktions-
boken och är förtrogen med alla säkehetsinstruktioner som beskrivs här. Se 
till att du har läst alla säkerhetsmeddelanden som finns på både traktorn och 
klippaggregatet.  
 
 
 
Se till att du håller alla säkerhetsdekaler i gott läsligt skick. Skulle en dekal av 
något skäl ha blivit oläslig ska en ersättning beställas omedelbart innan 
tillstånd ges att använda maskinen. 
 
 
 
 
Kör aldrig traktormotorn i slutet utrymme utan tillräcklig ventilation. 
Avgaserna kan vara skadliga för din hälsa. 
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Se till att en skyddskåpa för kraftöverföringsaxeln monteras när kraftuttags-
drivna redskap används och ersätt alltid skyddskåpan om den skulle skadas. 
 
 
 
 
 
LÅNGVARIG EXPONERING FÖR STARKT BULLER KAN ORSAKA PER-
MANENTA HÖRSELSKADOR! Traktorer med eller utan tillkopplade klipp-
aggregat kan ofta ha tillräckligt hög bullernivå för att orsaka permanent eller 
partiell hörselskada. Vi rekommenderar att du alltid använder hörselskydd 
när ljudnivån på förarplatsen överskrider 80 db. Utsätts du för buller högre än 
85 dB under längre tid kan det orsaka permanent och total dövhet. Är 
traktorn utrustad med bullerdämpad hytt bör fönstren alltid hållas stängda när 
du kör maskinen. 
 

Förutom de säkerhetsmeddelanden som beskrivs här är maskinen försedd med varnings-
dekaler som är designade för att väcka förarens uppmärksamhet på de potentiella faror 
som finns när maskinen används. Dessa kan emellertid inte ersätta korrekt och 
omfattande utbildning och total medvetenhet om de risker som är förknippade med att 
använda en maskin av denna art, och den typ av arbete den utför. VAR UPPMÄRKSAM, 
SE UPP – ETT MÄNNISKOLIV KAN SÄTTAS PÅ SPEL!  

 
NÄR DENNA SYMBOL VISAS:    

 

 VAR UPPMÄRKSAM 
 

 SE UPP 
 

 ETT MÄNNISKOLIV STÅR PÅ SPEL 
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SÄKERHET - dekalernas placering 

 

POS. DETALJ NR ANTAL TYP BESKRIVNING

1 1290837 2 VARUMÄRKE TOPPER 9

2 7560093 2 SÄKERHET RÖD REFLEX

3 7560155 2 SÄKERHET GUL REFLEX

4 D132 1 INSTRUKTION SYNKRONISERING KNIVAR

5 D137 1 INSTRUKTION MOTURS KNIVROTATION

6 D138 1 INSTRUKTION MEDURS KNIVROTATION

7 09.821.29 1 VARNING KOMBIDEKAL

8 09.821.34 1 VARNING KOMBIDEKAL

9 09.811.04 1 INSTRUKTION 540 MAX. VARVTAL

10 00763613 1 INSTRUKTION JUSTERING SLIRKOPPLING 

11 09.810.03 2 INSTRUKTION SMÖRJ EFTER 100 TIMMAR

12 09.821.30 1 VARNING KOMBIDEKAL ROTERANDE
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DEKALER PÅ MASKINEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.   Best.nummer 09.821.30 

7.   Best.nummer 09.821.29 

2.    
Best.nummer  

7560093 

3.    
Best.nummer  

7560155 

1.   Best.nummer 1290837 

4.   Best.nummer D132 

 

6.   Best.nummer D138 

 
5.   Best.nummer D137 

 

8.   Best.nummer 09.821.34 

9.    
Best.nummer  

09.811.04 

11.   Best.nummer 09.810.03 

 

10.   Best.nummer 00763613 
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INLEDNING 
 
Denna rotorklippare är konstruerad med omsorg och tillverkad av kvalitetsmaterial av 
kvalificerade arbetare. Används korrekt metoder för hopmontering, underhåll och körning, 
enligt beskrivningarna i denna handbok, kommer användaren/föraren att ha glädje av 
maskinen under många år. 
 
Syftet med denna handbok är göra dig bekant med maskinen och ge dig instruktioner. I 
avsnittet Hopmontering erhåller ägaren/föraren instruktioner om korrekt hopmontering av 
klipparen med hjälp av standard- och tillbehörsutrustning. I avsnittet Reservdelar görs 
ägaren/föraren bekant med utbytbara delar på klippaggregatet. I detta avsnitt finns 
explosionsritningar av varje komponent på klipparen där varje del finns återgiven med 
tillhörande reservdelsnummer. 
 
Omsorgsfull användning, service i rätt tid och montering av original reservdelar förhindrar 
omfattande reparationer och dyrbart stillestånd. Avsnitten i handboken som behandlar Drift 
och Underhåll beskriver hur användaren/föraren ska handha klipparen korrekt och utföra 
motsvarande underhållsarbeten. Felsökningsschemat hjälper till att diagnosticera svårig-
heter med klipparen och erbjuder problemlösningar. 
 
Säkerhet är av primär betydelse för ägaren/föraren men också för tillverkaren. Det första 
avsnittet i denna handbok innehåller en lista med säkerhetsmeddelanden som, om de 
följs, hjälper till att skydda föraren och personer i närheten mot personskador eller dödsfall. 
Många av dessa meddelanden kommer att upprepas i handboken. 
Ägaren/föraren/återförsäljaren ska känna till dessa meddelanden innan försök görs att 
montera samman maskinen och vara medveten om de risker som är förenade med 
hanteringen av maskinen under hopmontering, användning och underhåll. 
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Topper 9  

 

INLEDNING 

Dessa robusta klippare är konstruerade för medelhård användning. De kan klippa 
betesmark samt buskar med upp till 50 mm diameter och hålla efter gräs och sly längs 
landsvägar eller på industriområden. 
 

Om den inte används inom lantbruket kräver standarderna OSHA, ASAE, 
SAE och ANSI att kättingskydd, deflektorer eller fasta skärmplåtar alltid 
används. Klippaggregatets tillverkare rekommenderar starkt att kättingskydd 
används för applikationer inom lantbruket för att minska risken för materiella 
skador, allvarliga personskador eller till och med dödsfall orsakade av 
föremål som kastats ut efter beröring med knivarna. 
 
Den 270 cm (9 fot) breda och helburna maskinen kräver minst 50 hk (37 kW) 
med motsvarande frontvikter. 
 
Åtminstone 20% av traktorns vikt ska vila på framhjulen när klipparen är 
upplyft för att ge tillräcklig markkontakt för säker styrförmåga under bra 
förhållanden. Sakta ner på kullar, ojämn terräng och i kurvor. 
 
 
 
 
 

OBSERVERA! Där begreppen ”Fram”, ”Bak”, ”Vänster” och ”Höger” används i 
handboken är de baserade på att föraren sitter normalt i förarsätet. 
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AVSNITT HOPMONTERING 
 

Topper 9 klippaggregat kan kopplas till de flesta traktorer med kat. II och kat. II Quick 
Hitch. Topper 9 kräver en traktor med 540-varvs kraftuttag med en minsta effekt av 50 hk 
(37 kW). 
 

INSTRUKTIONER FÖR HOPMONTERING HOS ÅTERFÖRSÄLJARE 
 

Ansvaret för hopmonteringen av klippaggregatet ligger hos återförsäljaren. 
Klippaggregatet ska levereras till ägaren fullständigt hopmonterat, smort och inställt för 
normala klippförhållanden. 
 
Montera samman klipparen i det tillstånd som den har anlänt från fabriken med hjälp av 
dessa instruktioner. Öppna kartongen med delar och lägg ut alla delar för att underlätta 
placeringen. Se reservdelslistorna och explosionsritningarna för närmare detaljer. 
 
Denna klippare levereras delmonterad. Hopmonteringen underlättas om komponenterna 
passas ihop och monteras löst innan skruvar och muttrar dras åt. 
 

Använd alltid personlig skyddsutrustning för att skydda ögon, öron och fötter 
vid monteringen. 
 
 
 
 
 

MONTERING AV TRIANGELRAM 
 

 Stick in skruvarna M20 x 55 (4) i nedre änden av varje triangelramshalva (1) och säkra 
med låsmuttern (5). 

 Rikta in länken (2) mellan triangelramens halvor (1) och stagen (3) med hålet upptill 
och säkra med skruven (6) och låsmuttern (4). 

 Fäst stagen (3) i de undre fästena på huvudramen med skruvarna M20 x 55 (4) och 
låsmuttrarna (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POS. ANT. BESKRIVNING

1 2 TRIANGELRAM HALVA

2 1 LÄNK

3 2 STAG

4 4 SKRUV

5 5 MUTTER

6 1 SKRUV

7 4 LÅSPINNE

8 2 TAPP
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MONTERING AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 
 
Innan monteringen av kraftöverföringsaxeln påbörjas ska all lack, smuts och fett avlägsnas 
från kuggväxelns axel (1). För att underlätta monteringen ska splinesen förses med ett tunt 
fettskikt och montera sedan kraftuttagsaxeln. MONTERA DEN INTE UTAN SKYDD. 
 

 Montera kraftöverföringsaxelns slirkoppling säkert på kuggväxelns ingående axel (1). 
(Se till att slirkopplingen är helt påskjuten på ingående axelns splines).  

 Dra åt låsmuttrarna (2) korsvis till de har nått korrekt åtdragningsmoment. (Se även 
tabellen med åtdragningsmoment i avsnittet Underhåll för korrekta värden). 

 SÄTT TILLBAKA ALLA FASTA SKYDD 
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AVSNITTET KÖRNING 
 
Ansvaret för säker drift av maskinen ligger hos föraren. Föraren ska vara förtrogen med 
maskinen, traktorn och alla säkerhetsrutiner innan han försöker att börja arbeta. Denna 
klippare är i första hand konstruerad för klippning av sly och gräs. Den är utrustad med 
lyftande knivar. Rekommenderad hastighet vid klippning under de flesta förhållanden 
ligger mellan 3 till 8 km/h). Kör alltid traktorn med rekommenderat kraftuttagsvarvtal.  
 
VIKTIGT:  
För att undvika skador på klipparen ska alla skruvar efterdras efter de första 10 
drifttimmarna.  
Efterdra knivhållarens fästmutter på kuggväxelns undre axel med 610 Nm. 
 

FÖRBEREDA KLIPPAGGREGATET 

 
BUREN TYP 
Kategori II trepunktsfäste, standard på 96” (244 cm) klippaggregat, kräver inga adaptrar 
vid koppling till en traktor med kategori II, 3-punktslyft. För att koppla till en kategori I 
trepunktslyft, måste extra bultar beställas och traktorns dragarmar anslutas mellan fästena 
på huvudramen. Traktorns dragarmar kopplas till lyftbultarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 
 
 
 
 

FÖRBEREDA TRAKTORN 
 

Ballast 
 

Kör inte med mindre än 20% av traktorns bruttovikt utan ballast på 
framhjulen med klipparen i transportläget. 
 
 
 
 
 

Hjulens spårvidd 
 

Traktorns spårvidd bör ökas vid arbeten i sluttningar eller ojämn mark för att 
minska risken för överrullning. 
 

Begränsningslänkar eller stoppblock 
 

Använd begränsningslänkar eller stoppblock för att förhindra att klippaggregatet svänger i 
sidled.  
 

Dragarmar 
 

Dragarmarna ska placeras i flytläget för att enheten ska kunna följa terrängens kontur. 
 

Dragbom 
 

Förkorta eller ta bort traktorns dragbom så att den inte kolliderar med klipparen när den rör 
sig upp och ner. 
 

Vistas inte, och låt inte heller andra vistas mellan traktorn och klippaggre-
gatet när motorn är igång. Stäng alltid av motorn, ansätt handbromsen, lägg 
in en växel på traktorn och stoppa startnyckeln i fickan innan du försöker 
utföra arbeten mellan traktorn och maskinen. 

 
 
 

Koppla klippaggregatet till traktorn – buren typ 
 

 Backa traktorn mot klippaggregatet tills dragarmarna ligger i linje med klipparens undre 
fästbultar. 

 

 Stäng av motorn, lås bromsarna eller placera traktorn i parkeringsläget. 
 

 Anslut traktorn och begränsningslänkarna till de undre fästbultarna. 
 

 Justera toppstången så att den passar till de övre hålen i triangelramen. 
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KLIPPHÖJDSINSTÄLLNING 
 

Förhindra personskada! Se till att motorn är avstängd och startnyckeln 
utdragen ur startlåset. VÄNTA TILLS KNIVARNA HAR SLUTAT ROTERA 
före isärtagningen när justeringar ska göras. 
 
 
 

VIKTIGT: Undvik mycket låga klipphöjder – om knivarna slår emot marken uppstår de 
mest skadliga chockbelastningar en klippare kan utsättas för och kommer att skada 
klipparen och drivsystemet. 
 
För att uppnå maximal effektivitet vid klippningen och få jämnaste klippresultat, ska 
klipparen ställas in så att dess bakände är 13 – 25 mm högre än framkanten. 
 

KLIPPHÖJDSINSTÄLLNING - BUREN TYP 

 

 Placera traktor och klippaggregat på en plan yta. 
 

 Lyft upp klippaggregatet till ungefärlig önskad klipphöjd med traktorhydraulikens 
manöverspak. 

 

 Lossa eller ta bort låspinnarna vid pivothjulens ramrör. Skjut in övre pinnen vid önskad 
klipphöjd, och undre pinnen i hålet som går fritt från röret och säkra till sist med 
fjäderpinnen. 

 

 Sänk ner klipparen sakta tills dess bakände är 13 – 25 mm högre än framkanten. 
Placera det justerbara stoppet på traktorns lyftkvadrant mot manöverspaken så att 
klipparen alltid kan ställas in på samma höjd. 

 

 Justera toppstångens längd så att klipparens framkant kommer att höjas 50 - 63 mm 
innan pivothjulen lämnar marken när klipparen lyfts. (Därigenom kan det flexibla 
dragfästet ledas och låter klippaggregatet följa markkonturen på ojämn mark). 

 

 Nivellera klippaggregatet i sidled med traktorns lyftlänkar. 
 
VIKTIGT: När klippaggregatet lyfts till transporthöjd måste du se till att det finns tillräckligt 
utrymme mellan klippaggregatet och kraftöverföringsaxeln – KRAFTÖVERFÖRINGS-
AXELN KOMMER ATT SKADAS OM DEN SLÅR EMOT KLIPPDÄCKET. 
 

STARTA OCH STOPPA KLIPPAGGREGATET 
 

Effekt för driften av klippaggregatet överförs via traktorns kraftuttag. Se traktorns 
instruktionsbok beträffande in- och frånkoppling av kraftuttaget.  
 

Koppla ALLTID in kraftuttaget på lågt varvtal. 
 

Kör ALLTID med rekommenderat kraftuttagsvarvtal. 
 

LÄR dig hur traktorn och klippaggregatet ska stoppas snabbt och säkert i nödsituationer. 
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VIKTIGT: Stoppa klippaggregatet och traktorn omedelbart om du kör emot ett hinder. 
Inspektera klippaggregatet beträffande skador och reparera innan du börjar köra igen. 
KOPPLA INTE IFRÅN KRAFTUTTAGET NÄR MOTORN KÖRS MED HÖGSTA KRAFT-
UTTAGSVARVTAL – motorn ska alltid gå på tomgång när kraftuttaget kopplas bort. 
 

 
Förhindra personskada. Vid försök att stoppa en traktor som inte har 
oberoende kraftuttag, kan det moment som alstras av knivhållaren på en 
rotorklippare skjuta traktorn framåt. ANVÄND INTE denna klippare till en 
traktor som saknar oberoende kraftuttag. 
 
 

För att fortsätta arbetet, sänk motorns varvtal och koppla in traktorns kraftuttag. Innan du 
börjar klippa, öka gradvis motorns varvtal tills maximalt kraftuttagsvarvtal har nåtts. 
 

Kättingskydd måste installeras om du kör när personer eller boskap finns 
inom området eller i närheten av vägar eller byggnader och i alla icke-
lantbruksapplikationer. 
 
 
 

 
Kör in på det område som ska klippas med klippaggregatet på fullt arbetsvarvtal, och 
skulle det bli nödvändigt att tillfälligt reglera motorvarvtalet under arbetet ska gaspådraget 
ökas och minskas gradvis. 
 

HASTIGHET VID KLIPPNING 
 

Vilken körhastighet som ska väljas beror på höjd, typ och täthet hos det material som ska 
klippas. 
I normala fall kommer körhastigheten att ligga mellan 3 till 8 km/h. Högt och tjockt material 
ska klippas med låg hastighet medan glest och måttligt högt material kan klippas med 
högre hastighet. 
 

TIPS FÖR KLIPPNING: 
Kör alltid kraftuttaget med rekommenderat varvtal när du klipper – detta är nödvändigt för 
att bibehålla korrekt knivhastighet och producera ett rent klippresultat. 
Under vissa omständigheter kan traktorns däck pressa ner gräset och förhindra att gräset 
klipps till samma höjd i hjulspåren. Om detta inträffar, sänk traktorns körhastighet men 
bibehåll kraftuttagets varvtal. Den lägre hastigheten låter gräset, åtminstone delvis, resa 
sig och klippas. Att göra en delklippning och/eller växla körriktning kan även det ge en 
renare klippning. 
Så ofta som möjligt ska du sluta att klippa när andra personer passerar förbi. Även om 
klippaggregatet är avskärmat för att förhindra att föremål slungas ut av knivarna, är inget 
skydd 100% effektivt. Säkrast möjliga kurs är det enda vettiga alternativet för att lösa 
problemet med faror för passerande personer. 
 

Förhindra personskada. Ta dig tid med att rensa fältet från stenar och annat 
skräp innan du börjar klippa. Kör in försiktigt i nya områden och klipp 
materialet högre första gången för att klipparen ska gå fritt från oupptäckta 
föremål. Ta inte för givet att ett område är rent – kontrollera alltid, det kan 
rädda från personskador eller skador på din maskin. 
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Extremt högt gräs bör klippas två gånger. Lyft upp klipparen och klipp två gånger till öns-
kad klipphöjd. Klipp en andra gång till önskad höjd i 90 graders vinkel mot första draget. 
Tänk på att vassa knivar ger ett renare snitt och kräver lägre effekt. 
Innan du börjar klippa ska du analysera området för att fastställa bästa klippmetod. Avväg 
materialets höjd och typ samt även terrängens typ – kuperad, jämn eller besvärlig.  
 

KOPPLA BORT OCH LAGRA DIN KLIPPARE 
 

 Sänk ner klipparen till marken och parkera traktorn med ansatta bromsar, stäng av 
motorn och dra ut startnyckeln och stoppa den i fickan. 

 

 Vänta tills kraftuttaget har slutat rotera innan du kopplar bort maskinen från traktorn. 
 

 Koppla bort kraftöverföringsaxeln från traktorns kraftuttag. 
 

 Lossa toppstången och dragarmarna från klippaggregatet. 
 

 Sätt alltid tillbaka skyddskåpan över traktorns kraftuttagsaxel - detta skydd ska alltid 
sitta på plats och ska endast tas bort vid anslutning eller borttagning av 
kraftöverföringsaxeln. 

 
 

KONTROLL AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXELS LÄNGD 
 

En lös axel kan glida av och resultera i personskador eller skador på 
klipparen. När kraftöverföringsaxelns gaffel ansluts till traktorns kraftuttag är 
det viktigt att den fjäderaktiverade låskragen glider fritt och att låskulorna 
ligger i säkert ingrepp i spåret på kraftuttagsaxeln. 

 
 
Innan klipparen används ska du kontrollera att kraftöverföringsaxeln inte 
bottnar eller förlorar ingreppet. 
 
 
 
 

 Ansätt parkeringsbromsen, stäng av motorn, dra ut startnyckeln och stoppa den i 
fickan. 

 

 Koppla bort kraftöverföringsaxeln från traktorns kraftuttag. 
 

 Skjut samman kraftöverföringsaxeln tills den bottnar helt. 
 

 Klistra fast en färgad tejpremsa på inre skyddet 3 mm från det yttre skyddets ände (se 
skissen nedan) 
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 Montera tillbaka kraftöverföringsaxeln på kraftuttagsaxeln och se till att kulorna har 
säkert ingrepp i axelns spår. 

 

 Lyft klippaggregatet till full transporthöjd eller tills kraftöverföringsaxeln precis berör 
klippdäckets framkant. Om avståndet mellan den färgade tejpremsan och yttre skyddet 
är 40 mm eller mindre, ska profilrören förkortas (se skissen nedan). 

 

 Håll alltid ett spel på 40 mm när den körs i kortaste arbetsläget. Förkorta de inre och 
yttre skyddsrören på motsvarande sätt. Förkorta inre och yttre profilrören med samma 
mängd som skyddsrören förkortades. Runda av alla skarpa kanter och avlägsna 
grader. Smörj profilrören (se skiss nedan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sänk ner klippdäcket till lägsta möjliga position. Kontrollera avståndet från den färgade 
tejpremsan till änden på yttre skyddsröret. Profilrörens inbördes ingrepp måste alltid 
överskrida 300 mm. Om inte ska du kontakta din återförsäljare för köp av en längre 
kraftöverföringsaxel. 
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FELSÖKNING – ALLMÄNT 
 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

KLIPPER INTE RENT Knivarna trubbiga. 

Knivarna har fel 
rotationsriktning. 
 

Raka knivar används. 

Knivhållarens varvtal för 
lågt. 
 
Klipparen är inte 
nivellerad. 
 
 
 

Däcken trycker ner 
gräset. 

Körhastigheten för hög. 

Knivarna har fastnat 
baktill. 
 
Knivarna lyfts upp på 
grund av sliten 
knivskruv. 
 

Knivarna har böjts upp. 

Slipa eller ersätt knivarna. 

Använd korrekt knivhållare. 

 

Använd lyftande knivar i gräset. 

Öka kraftuttagsvarvtalet till 
rekommenderat varvtal 
 
Justera maskinens nivå - i mycket 
kraftigt sly ska klippdäckets bakkant 
ligga 13-25 mm högre än 
framkanten. 
 

Öka spårvidden till 2,25 m. 

 

Sänk körhastigheten. 

Frigör knivarna. 

 

Ersätt knivskruvarna. 
 
 
 

Ersätt knivarna. 

KNIVSKRUVARNA 
BRISTER 

Drift med lösa 
knivskruvar. 
 

Sliten knivskruv. 

Dra fast knivskruvarna med  
475 Nm – högergänga. 
 

Ersätt skruven. 

KLIPPHÖJD FÖR HÖG Knivarna har böjts upp. 

Knivhållaren krökt. 

Knivar vända upp och 
ner. 

Ersätt knivarna. 

Räta ut eller ersätt knivhållaren. 

Vänd knivarna med rätt sida upp 
och dra fast dem. 

KLIPPAGGREGATET 
VIBRERAR 

Kniv har fastnat baktill. 

Kraftöverföringsaxelns 
gafflar är förskjutna. 

Knivbrott. 

Knivhållaren krökt. 

Knivens nav är inte 
korrekt placerat på 
axeln. 
 

Ny kniv parad med 
sliten kniv. 

Lossa den kniv som har fastnat. 

Ersätt kraftöverföringsaxeln. 

Ersätt knivarna satsvis. 

Reparera eller byt ut hållaren. 

Ta bort navet, kontrollera om det är 
slitet eller montera korrekt - dra fast 
navets skruvar med 610 Nm. 
 

Ersätt knivarna satsvis. 
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KLIPPAGGREGATET 
LÄMNAR OKLIPPTA 
REMSOR 

Klippning av kraftigt 
material. 

Lyft upp klippaggregatet och sänk 
hastigheten. 

SNABBT KNIVSLITAGE Klippning vid sandiga 
och steniga 
förhållanden. 
 

Knivarna för mjuka. 

Öka klipphöjden. 
 
 

 
Ersätt knivarna mot härdade, 
högkvalitativa, Rhino-knivar från 
tillverkaren. 

KNIVSKRUVARNA  
LOSSNAR 

Skruvarna är inte 
åtdragna. 

Skruvhålen har förlängts 
eller är förstorade. 
 

Låsmutter utsliten. 

Dra fast knivskruvarna med 475 Nm 
 

 
Ersätt knivhållaren. 
 
 

Ersätt låsmuttern. 

FELSÖKNING – KRAFTÖVERFÖRINGSAXLAR 
 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

BRUSTET KNUTKORS 
ELLER LAGERSKÅLAR 

Belastningen är för hög 
för knuten. 

Använd skyddsanordning till knuten. 

Kontrollera knutens arbetsvinkel 
och inställning. 

Kör saktare eller lyft upp klipparen. 

Kontrollera om slirkopplingen har 
skurit ihop. (Se underhåll av 
koppling). 

SKURNA ÄNDAR AV 
KORS OCH 
LAGERSKÅLAR 

För hög hastighet i 
kurvor. 

Reducera kraftuttagets varvtal. 

NÅLLAGREN 
HAR HAMRATS IN I 
LAGERSKÅLAR OCH 
KNUTKORS 

Belastningen är för hög 
för knuten. 

Kontrollera att knutvinklarna är små. 

Kontrollera knutens arbetsvinkel 
och inställning. 

Kontrollera om slirkopplingen har 
skurit ihop. (Se underhåll av 
koppling). 

AXEL ELLER RÖR 
HAR VRIDITS 

Överbelastning. Byt ut delar och kör sedan saktare 
eller lyft upp klipparen. 

Använd skyddsanordning. 

Kontrollera om slirkopplingen har 
skurit ihop. (Se underhåll av 
koppling). 

RÖR BRUSTET I 
SVETSFOG 

Överbelastning. Ersätt delen. 

Kontrollera om slirkopplingen har 
skurit ihop. (Se underhåll av 
koppling). 

GAFFEL BRUSTEN 
VID ÖRAT 

Överbelastning. Ersätt delen. 

Kontrollera om slirkopplingen har 
skurit ihop. (Se underhåll av 
koppling). 
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KRAFTÖVERFÖRINGS-
AXELNS 
INTEGRERADE SKYDD 
SKRAMLAR ELLER 
ROTERAR EJ FRITT 

Integrerat skydd 
deformerat. 
 

Nylonlager slitet. 

Ersätt skyddet. 
 

 
Ersätt nylonlagret. 

 

FELSÖKNING – KUGGVÄXEL 
 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

OLJUD FRÅN 
KUGGVÄXEL 

Felaktigt kuggspel. 

Ojämna kugghjul. 

Slitna lager 

Rådgör med din återförsäljare. 
 

Kör in eller byt kugghjul. 
 

Ersätt lagren. 

SLIRKOPPLING 
SLIRAR FÖR MYCKET 

För stor belastning. 

Svaga fjädrar. 

Felaktig inställning. 

Effekten för hög för 
slirkopplingen. 
 

Friktionsbelägg slitna. 

Olja på beläggen. 

Friktionsbeläggen 
glaserade. 

Sänk hastigheten och/eller lyft upp 
klipparen. 

Ersätt fjädrarna. 

Justera slirkopplingen igen.  

Sänk körhastigheten och 
materialintaget. 
 

Ersätt beläggen. 

Ersätt beläggen. 

Rengör med slipduk. 

OLJA TRYCKS UT VID 
VENTILATIONS-
PLUGGEN 

VENTILATIONSPLUGG 
MED FLAT BOTTEN 
ELLER PLUGG MED 
LITET DJUP. 
 
Oljenivå för hög. 

Byt ut mot korrekt ventilationsplugg, 
djupet i oljepluggen ska vara ca 16 
mm. 
 

 

Sänk oljenivån till pluggen. 

KUGGVÄXELN LÄCKER Skadad oljetätning. 

Ingen oljetätning. 

Oljan för tunn. 

Böjd axel. 

Ytan vid oljetätningen 
för ojämn. 

Oljetätningen 
felmonterad. 
 

Oljetätningen tätar inte i 
huset. 
 

Lager lösa. 
 

Ventilationspluggen 
igensatt. 
 

Oljenivå för hög. 
 

Packning skadad. 
 

Skruvar lösa. 

Ersätt tätningen. 

Montera oljetätningen. 

Använd EP90. 

Byt ut oljetätning och axel. 

Byt ut axeln eller reparera 
lagerringen. 

Ersätt tätningen. 
 

Ersätt tätningen eller använd 
tätningsmassa. 

Justera lagren. 

Öppna ventilationspluggen. 

Tappa av olja till korrekt nivå. 

Ersätt packningen. 

Dra åt skruvarna. 
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UNDERHÅLL 
 

Innan du tar din rotorklippare i drift ska du se till att den är korrekt smord och grundligt 
kontrollerad. Den tid och ansträngning som krävs för regelbunden smörjning och underhåll 
av din klippare är minimal, men nödvändig, för att maskinen ska få lång livslängd och 
problemfri drift. 
 
 

Koppla alltid ifrån kraftuttaget innan du lyfter upp klipparen för transport eller 
när justeringar ska göras. 
 
 
 
 

 
 

SMÖRJNING INFORMATION 
 

Låt inte överflödigt fett samlas på eller runt om delar, i synnerhet om du kör i sandiga 
områden. Illustrationen nedan visar smörjställena på klippaggregatet och ger detaljer om 
med vilka intervall som smörjning ska ske under normala arbetsförhållanden – svåra eller 
ovanliga förhållanden kan kräva en förkortning av smörjintervallen. 
Använd ett SAE universalfett av litiumtyp för alla de smörjställen som anges nedan. Se till 
att smörjnipplarna torkas noggrant rena innan fettet pressa in för att undvika kontaminering 
med smuts eller damm.  
 
 
 
 

1. Kardanknutar 
Se smörjning av 

           kraftöverföringsaxel (sidan 23) 

 
2. Kuggväxel 

Kontrollera nivån dagligen 

 
3. Bakre pivothjul 

Smörj dagligen 

 
4. Hjulnav 

Smörj varje vecka 

 
5. Teleskoprör 

Se smörjning av 
           kraftöverföringsaxel (sidan 23) 

 
6. Yttre kraftöverföringsaxel 

Splines & knutkors 
Varje månad / 100 timmar  

          (Ta bort sidokåporna vid smörjningen) 
 

OBSERVERA! Om ingen korrekt smörjning görs kommer det resultera i skador på 
kardanknutar, kuggväxel och/eller drivaxeln. 
 

Smörjställenas placering 

22

66

1
5

3 34 4
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KUGGVÄXEL 
 

Kuggväxeln har fyllts med smörjmedel upp till oljenivåpluggen före leveransen. Som ren 
säkerhetsåtgärd bör du dock kontrollera oljenivån vid oljenivåpluggen innan du börjar 
klippa och med korta intervaller därefter (dagligen vid normal användning). 
Kuggväxeln bör inte kräva påfyllning av smörjmedel om den inte har spruckit eller en 
tätning läcker olja. Vi rekommenderar att oljenivåpluggen tas bort var 8:e till 10: timme vid 
normal drift och att olja fylls på tills den börjar rinna ut vid hålet för oljenivåpluggen. 
Oljenivåpluggen är placerad baktill på kuggväxeln och påfyllningspluggen är placerad 
upptill på kuggväxeln. (Se skiss nedan). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Åtdragningsmoment för kuggväxelns fästskruvar 
 – kontrollera regelbundet och efterdra vid behov 

 
Rekommenderade smörjmedel för kuggväxeln är: Exxon – Spartan EP220, Mobil HD 
80W90, eller motsvarande. Det smörjmedel som krävs är ett SAE 90 eller SAE 80W90 
med EP-additiv för extremt tryck och temperatur, klassad enligt API-GI-5. 
 

OBSERVERA! Överfyllning av kuggväxeln ger en tryckökning i kuggväxeln som resultat 
och orsakar läckage vid oljetätningarna. 
 

OBSERVERA! Om kuggväxeln plötsligt avger ovanligt ljud, ska du stoppa omedelbart, 
kontrollera om läckage har uppstått och fylla på olja om så behövs. 
 

PIVOTHJULSENHET 
 

Pivothjulens lager är packade med heavy-duty 
lagerfett från fabriken. 
 

Smörjnipplar är placerade i hjulnavet och  
pivothjulets lagertapp så att dessa punkter  
kan smörjas (se skissen bredvid).  
 

Detaljer om intervall när dessa smörjställen  
ska smörjas hittas på föregående sida. 
 

Filler Plug

Test Plug

Pluggarnas placering på kuggväxeln 

Smörjställen bakre pivothjul 
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SMÖRJNING AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL 

 

Smörjnipplar är placerade på knutkorsen i varje kardanknut och på teleskoprören. Smörj 
kardanknutarna var 8:e arbetstimme. Pressa inte fett genom nållagrens skålar. Smörj 
teleskoprören var 16:e arbetstimme. På vissa anslutningar av kraftuttaget till trepunkts-
fästet kan det bli nödvändigt att skära ett hål i skydden för att underlätta inriktningen av 
smörjnipplarna för smörjningen. Smörj skyddens lager var 8:e drifttimme (se skiss nedan).  
Se även informationsbladet som är fäst vid kraftöverföringsaxeln vid leveransen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONTERING AV KRAFTÖVERFÖRINGSAXELNS SKYDD 
Kraftöverföringsaxelns integrerade skydd får inte ha bucklor eller vara skadat på annat 
sätt. Den integrerade skyddsenheten har ett nylonlager vid varje ände som ska kunna 
rotera fritt, och som ska smörjas var 8:e drifttimme. För att ta bort de integrerade skydden 
för utbyte eller reparation, vrids de tre nylonskruvarna ¼ varv i skyddets slitsar på konan 
och röret varefter de tas bort. Dra av det koniska skyddet från kraftöverföringsaxelns inre 
sektion och installera det nya eller reparerade skyddet på kraftöverföringsaxeln. Placera 
det delade nylonlagret över kraftöverföringsaxelns hus mot gaffeln och i lagrets spår. 
Montera skyddet över huset så att nylonlagret passar in i skyddets lagerhållare. Rikta in en 
slits i skyddets kona med en av slitsarna i skyddet. Sätt tillbaka en av nylonskruvarna 
genom den inriktade slitsen och vrid den tills den står i rät vinkel mot slitsarna. Sätt tillbaka 
de andra två nylonskruvarna. 

 

Förvissa dig om att kraftöverföringsaxelns integrerade skydd kan teleskopera 
och rotera fritt runt om kraftöverföringsaxeln utan att fastna. 
 
 
 
 
När kraftöverföringsaxelns gaffel ansluts till traktorns kraftuttag är det viktigt 
att den fjäderaktiverade låskragen glider fritt och att låskulorna ligger i säkert 
ingrepp i spåret på kraftuttagsaxeln. En lös axel kan glida av och resultera i 
personskador eller skador på maskinen. 
 

Kraftöverföringsaxelns smörjställen och intervall 
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SERVICE PÅ KNIVARNA 

 

Knivarna ska alltid inspekteras varje gång innan du börjar arbeta med klipparen för att vara 
säker på att de är i felfritt tillstånd och korrekt monterade. Byt ut kniven om den är böjd, 
har många hack, är sliten eller på annat sätt skadad. Små hack kan slipas bort när kniven 
skärps. Om en kniv måste bytas ut, bör de bytas ut parvis för att balanseringen ska 
bibehållas. 
 

VIKTIGT: När knivarna slipas, ska varje kniv slipas lika mycket för att balanseringen ska 
bibehållas. Skillnaden mellan knivarnas vikt ska inte överskida 28 gram. Obalanserade 
knivar kommer att orsaka kraftiga vibrationer, som kan skada lagren i kuggväxeln. 
Vibrationer kan också leda till sprickor i klipparens bärande delar.  

 
 

Använd endast originalknivar till denna klippare. De är tillverkade av en stål-
legering med speciell värmebehandling. Oäkta knivar uppfyller eventuellt inte 
de specifikationer som krävs för denna klippare och kan haverera på farligt 
sätt som kan orsaka personskador. 

 
 
 
 

SLIPNING AV KNIVAR 
 

Slipa alltid båda knivarna samtidigt för att balansen ska bibehållas. Följ original slipform 
(se skissen nedan) och skärp alltid knivarna genom att slipa dem. Värm och hamra INTE 
eggen och slipa den inte heller rakknivsvass, utan lämna en 1,6 mm trubbig egg. Skärp 
inte knivens baksida. 
 

Förhindra personskada. Palla alltid upp klippaggregatet för att förhindra att 
det kan falla ner när service görs på knivarna och/eller knivhållaren. 
 
 
 
 
 
 

Underhåll av knivar 
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DEMONTERING AV KNIV 
 

Ska knivarna tas bort för skärpning eller byte, ska täckplåten på klippdäcket i närheten av 
kuggväxeln tas bort varefter låsmuttern skruvas loss från knivens skruv.  
OBSERVERA! Undersök låsmuttern efter demonteringen och ersätt den om gängorna är 
skadade. Byt alltid ut låsmuttern när knivens skruv byts ut. 
När knivar monteras eller byts ut ska du ALLTID kontrollera knivskruvens diameter vid 
ledpunkten. Byt ut den om den är nedsliten med mer än 6 mm på något ställe. Montera 
knivskruvarna med den intakta delen av knivlagringsytan mot hållarens mitt. Dra åt 
låsmuttern med 475 Nm. 

 
Förhindra personskada. Demontering av kniv och/eller knivhållare ska 
endast göras med avstängd traktormotor, startnyckeln borttagen, i neutral-
läge, med ansatt parkeringsbroms, med kraftuttaget bortkopplat med 
klipparen blockerad i upplyft läge. 
 
 
 
 

DEMONTERING AV KNIVHÅLLARE 
 

Ta bort saxpinnen och lossa kronmuttern på kuggväxelns axel. Lossa men ta inte bort 
muttern förrän knivhållaren har lossats. Använd en lämplig tvåarmad avdragare för att dra 
av hållaren från kuggväxelns koniska axel. Om en avdagare inte är tillgänglig kan ett långt 
bräckjärn användas genom att det sticks in genom öppningen för knivskruven med änden 
mot rotorstången. Slå mot bräckjärnets ände med en slägga. Vrid knivhållaren 180 grader 
och upprepa proceduren. 
 

MONTERING AV KNIVHÅLLARE 
 

Rengör splinesen på både knivhållaren och utgående axeln. Placera hållaren på 
kuggväxelns utgående axel och montera specialbrickan och muttern. 
Dra åt muttern som håller fast knivhållaren med minst 610 Nm, och slå mot hållaren i 
närheten av navet flera gånger med en tung hammare så att navet sitter på plats. Placera 
en lämplig distans över muttern för att förhindra att muttern och gängan skadas. Dra åt 
låsmuttern med 610 Nm. Montera saxpinnen och böj isär ändarna. 
 
VIKTIGT: Kontrollera alltid åtdragningen av låsmuttern för knivhållaren på kuggväxelns 
utgående axel efter några få timmars drift. 

 
Förhindra personskada. Försök aldrig att arbeta under ett klippaggregat utan 
att stabila block har placerats under dess ram för att förhindra att det faller 
ner. 
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OBSERVERA! 
 

Koppla inte in kraftuttaget och försök inte heller att börja klippa förrän ALLA slirkopplingar 
är korrekt justerade och kontrollerade för att säkerställa att INGEN HAR SKURIT FAST 
och att ALLA KOMMER ATT SLIRA vid överbelastning. 
Se avsnittet Körning för fullständig information 

 

BYTE AV LAMELLER PÅ SLIRKOPPLING  
MED UTVÄNDIGT FJÄDERPAKET 
 

ISÄRTAGNING AV KOPPLING MED UTVÄNDIGT FJÄDERPAKET (se skiss ’A’ nedan)  
 

 Ta bort de två fästskruvarna (6). Ta bort kopplingsenheten från kuggväxelns axel. 
Lämna kraftöverföringsaxeln eller kraftöverföringsaxelns halva fäst mot kopplingen. 

 

 Lossa de åtta justerskruvarna (1). LOSSA VARJE MUTTER ETT HALVT VARV I 
TAGET – INTE ALLT PÅ EN GÅNG. Fortsätt att vrida muttrarna tills de är lösa. Ta bort 
skruvarna. Gaffeln (9) kommer att glida av. 

 

 På motsatta sidan kommer yttre flänsen (2) att glida av så att kopplingslamellerna (3) 
kan dras av över spåren på kopplingshusets (5) ytterdiameter. 

 

 Ta bort plattan med de åtta skruvhålen (7). Obs! Skruvarna (1) går igenom dessa 
hål. 

 

 Ta bort de fyra friktionslamellerna (4) och kassera dem. ÅTERANVÄND INTE. 
 
RENGÖR OCH KONTROLLERA 
 

 Inspektera alla komponenter beträffande rost, slitage och skador.  
 

 Kontrollera distansbrickan (8) beträffande skärmärken eller stort slitage. 
 

 Rengör vid behov kopplingslamellerna och drivskivorna med en trådborste för att ta 
bort all rost. 

 
HOPSÄTTNING (se skiss ’A’ nedan) 
 

 När alla delar har inspekterats, rengjorts och bytts ut vid behov, monteras kompo-
nenterna tillbaka i omvänd ordning MED NYA FÖRBÄTTRADE LAMELLER. 

 

 Dra inte åt någon av de åtta justermuttrarna och skruvarna (1) förrän hopmonteringen 
är avslutad och klar för inställning. 

 
JUSTERING (se skiss ’B’ nedan) 
 

 För att justera slirkopplingen dras skruvarna (1) åt tills muttern berör fjädern (10). 
 

 Dra INTE åt en enstaka skruv fullständigt, dra åt skruvarna omväxlande för att skapa 
jämnt tryck hela vägen runt om friktionslamellerna och drivskivorna. 

 

 Dra åt varje mutter ett halvt varv i tur och ordning.  
 

 Fortsätt att vrida muttrarna ett halvt varv i taget tills fjäderns längd uppgår till 33 mm ± 
0,2 mm. 

 

 Montera tillbaka kopplingen på kuggväxeln och dra fast skruvarna (6) ordentligt. 
 



26 

Fjäderkopplingens komponenter och justering 

Pos. Antal Beskrivning Pos. Antal Beskrivning

1 8 Skruv och mutter 6 2 Skruv-/muttersats

2 1 Tryckplatta 7 1 Platta (med hål)

3 1 Inre skiva 8 1 Distansring

4 4 Friktionslamell 9 1 Gaffel, koppling

5 1 Kopplingshus 10 8 Fjäder, koppling

 Skulle kopplingen slira alltför lätt STOPPA OMEDELBART. Dra åt varje justermutter (1) 
MAXIMALT ¼ VARV. 
 

DRA ALDRIG ÅT FJÄDRARNA SÅ ATT DE BLIR KORTARE ÄN 32,0 MM. 
 

OBSERVERA! ÖVERDRIVEN SLIRNING KOMMER ATT BRÄNNA UPP LAMELLERNA 
OCH SLIRKOPPLINGEN TILL EN PUNKT DÄR DEN INTE LÄNGRE KAN REPARERAS. 
FÖR HÅRD ANSÄTTNING KOMMER EMELLERTID ATT FÖRHINDRA ATT 
KOPPLINGEN SLIRAR OCH KAN LEDA TILL HAVERIER PÅ KRAFTÖVERFÖRINGENS 
KOMPONENTER MED STILLESTÅND SOM FÖLJD. 
 
BYTE AV SKYDD 
 

 Se till att kraftöverföringsaxelns alla skydd är i gott tillstånd och kan rotera fritt på 
kraftöverföringsaxlarna. Ersätt lager och/eller integrerade skydd vid behov. 

 

 Sätt tillbaka kuggväxelns skydd med fästdon och dra säkert fast. 
 
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SLIRKOPPLING 
Om KLIPPAREN lagras utomhus i mer än 30 DAGAR och är utsatt för regn eller fuktig luft, 
ska KOPPLINGARNA demonteras och LAGRAS I TORRT UTRYMME. 
Om KOPPLINGARNA däremot lämnas utomhus i mer än 30 dagar se till att du följer de 
LOSSNINGSINSTRUKTIONER som beskrivs nedan. 

 

VIKTIGT! 
Det är ytterst viktigt att du kontrollerar och FRIGÖR VARJE KOPPLING SOM HAR 
FASTNAT FÖR ATT förhindra överbelastning på drivlinan och möjliga fel på traktorns 
eller drivlinans komponenter. 
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TEST AV FASTNADE KOPPLINGAR 
 Markera med ett kritstreck tvärs över kopplingslamellerna och drivskivorna för att 

indikera om kopplingen slirar – om kopplingen slirar förskjuts linjerna. – Se skissen på 
föregående sida: delarna 3 & 5 ska ha förskjutits i förhållande till delarna 2, 7 & 9. 

 

 Med klippaggregatet upplyft från marken, kraftuttaget inkopplat och traktorn på 
HALVGAS, frikoppla traktorns kraftuttagskoppling snabbt. Stoppa traktorn och 
kontrollera att kopplingen har slirat. 

 

 Om alla kopplingarna slirar och skyddar drivlinan är du klar att börja klippa (förutsatt att 
allt annat normalt underhåll har utförts korrekt och alla skydd har satts tillbaka). Om 
kopplingarna inte har slirat måste du utföra följande ”lossningsprocedur”. 

 

LOSSNINGSINSTRUKTIONER  

– Maskiner som har lagrats utomhus i mera än 30 dagar. 
 

 Innan du börjar klippa ska alla justermuttrar (1) backas tillbaka tills de precis berör 
fjädrarna (10). Skruva sedan tillbaka muttrarna jämnt ett varv - ½ varv vardera, sedan 
½ varv vardera igen. 

 

 Markera lamellerna och skivorna - enligt beskrivningen i föregående avsnitt om 
fastnade kopplingar. 

 

 Med kraftuttaget inkopplat och traktorn på HALVGAS, frikoppla traktorns 
kraftuttagskoppling snabbt för att rycka loss slirkopplingen. Om alla slirkopplingar slirar 
(vilket krävs), kan justeringen nu göras – se ’Justering av kopplingen’ i föregående 
avsnitt för detaljer.   

 
Förutsatt att allt normalt underhåll har utförts korrekt och att alla skydd har satts tillbaka är 
du nu klar att börja klippa. 
 

LAGRING 
 

Din rotorklippare representerar en investering från vilken du ska dra största möjliga nytta. 
När säsongen därför är över, ska klipparen kontrolleras grundligt och förberedas för 
lagringen. Tid som du offrar nu kommer inte bara att säkerställa att din klippare lagras i 
utmärkt tillstånd, men kommer även att reducera den mängd arbete som krävs när den tas 
i drift vid nästa säsong. 
Följande lagringsprocedur föreslås: 
 

 Rengör klipparen noggrant. 
 

 Smörj klipparen (se Smörjning i avsnittet Underhåll). 
 

 Dra fast alla skruvar och pinnar med rekommenderat åtdragningsmoment. 
 

 Kontrollera klippaggregatet beträffande slitage och skadade delar och byt ut dem vid 
behov. 

 

 Lagra klipparen på en ren och torr plats med klippdäcket vilande säkert på block. 
 

 Spraya bättringsfärg på nödvändiga ställen för att förhindra rost och för att bevara 
klippaggregatets utseende. 

 

 Ta isär krafuttagets slirkoppling och lagra friktionsplattorna på torr plats utan beröring 
med motliggande skivor (kopplingslamellerna är hygroskopiska – de tar upp fukt och 
bidrar till korrosion på alla metalldelar de kommer i beröring med). 
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ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR FÄSTELEMENT 
 

I tabellen nedan finns korrekt åtdragningsmoment för fästelement. Tabellen ska användas 
vid åtdragning eller byte av skruvar för bestämning av skruvens hållfasthetsklass och 
korrekt åtdragningsmoment utom de fall där speciella värden finns angivna i texten i denna 
handbok. 
 

Rekommenderade åtdragningsmoment anges i fotpund och Newtonmeter i denna 
handbok. Formeln för konvertering är 1 Nm = 0,7376 ft.lb. 
 
 ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVAR, TUMDIMENSION

Skruv 

Dia. ft.lb. Nm ft.lb. Nm ft.lb. Nm

1/4" 5,5 7,5 9 12.2 12.5 17.0

5/16" 11 15.0 18 25.0 26 35.2

3/8" 20 27.0 33 45.0 46 63.0

7/16" 32 43.0 52 70.0 75 100.0

1/2" 50 68.0 80 110.0 115 155.0

9/16" 70 95.0 115 155.0 160 220.0

5/8" 100 135.0 160 220.0 225 305.0

3/4" 175 240.0 280 380.0 400 540.0

7/8" 175 240.0 450 610.0 650 880.0

1" 270 360.0 675 915.0 975 1325.0

1-1/8" 375 510.0 850 115.0 1350 1830.0

1-1/4" 530 720.0 1200 1626.0 1950 2650.0

1-3/8" 700 950.0 1550 2100.0 2550 3460.0

1-1/2" 930 1250.0 2100 2850.0 3350 4550.0

ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR METRISKA SKRUVAR

Skruv  

Dia. ft.lb. Nm ft.lb. Nm ft.lb. Nm ft.lb. Nm

   6mm 4.5 6,1 8,5 11,5 12 16.3 14.5 20.0

   8mm 11 14,9 20 27,1 30 40.1 35 47.5

10mm 21 28,5 40 54,2 60 81.4 70 95.0

12mm 37 50,2 70 95.0 105 140.0 120 160.0

14mm 60 81,4 110 150.0 165 225.0 190 260.0

16mm 92 125.0 175 240.0 255 350.0 300 400.0

18mm 125 170.0 250 340.0 350 475.0 410 550.0

20mm 180 245.0 350 475.0 500 675.0 580 790.0

22mm 250 340.0 475 645.0 675 915.0 800 1090.0

24mm 310 420.0 600 810.0 850 1150.0 1000 1350.0

27mm 450 610.0 875 1180.0 1250 1700.0 1500 2000.0

30mm 625 850.0 1200 1626.0 1700 2300.0 2000 2700.0

Markering huvud

12.9

 Värde (torr) Värde (torr)  Värde (torr)

Markering huvud Markering huvud

8.8 10.9

Markering huvud

4.8

 Värde (torr)

Ingen markering Tre linjer

 Värde (torr)  Värde (torr)  Värde (torr)

Markering huvud Markering huvud Markering huvud

Grad två Grad fem Grad åtta

Sex linjer

4.8 10.98.8 12.9

OBS!
Värdena i 
tabellen gäller 
för fästelement 
levererade från 
tillverkaren, 
torra gängor 
eller smorda 
med normal 
motorolja. De 
gäller INTE om 
special grafit-
fett, fett med  
molybdendi-
sulfid eller 
annat EP-
smörjmedel 
används. Detta 
gäller för både 
UNF-fin- och 
UNC-
grovgängor.
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UNDERHÅLL AV KUGGVÄXEL 
 

Isärtagning och hopmontering av vinkelväxeln kräver följande verktyg. 

 
1. Patronspruta för silikontätning 

 
2. Vridmomentnyckel 

 
3. Hylsor 10 mm & 14 mm 

 
4. 3/16” drivdorn 

 
5. Mutterdragare 

 
6. Låsringstänger 

 
7. Kulhammare 
 
 
 
 

Se till att kuggväxel och demonterade enheter är säkert fastspända eller 
säkert stöttade för att förhindra skador på händer och fötter genom att de 
plötsligt faller ner eller tippar runt. 
  
 
 
 
 
Bär alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer vid 
mejsling eller hamring på metallkomponenter. Härdad metall kan splittras 
helt oväntat.   
 
 
 
 
Den kompletta kuggväxeln är relativt tung. Använd ett lyftdon eller ta någon 
till hjälp för säker hantering. Lyft försiktigt och använd dina ben för lyftet – 
inte din rygg. 
 
 
 
 
 
Se avsnittet Körning i denna handbok för korrekt montering på klippdäcket. 
Dra åt korrekt. 
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ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING AV VINKELVÄXEL MED 
GENOMGÅENDE AXEL 
 

Vinkelväxeln tas isär och sätts ihop på följande sätt. (I ritningen nedan visas 
komponenternas placering i vinkelväxeln med positionsnummer, som används som 
referens i instruktionerna som följer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISÄRTAGNING AV VINKELVÄXEL 
 

Demontering av ingående axeln 

STEG I.  
Tappa av oljan ur kuggväxeln. Placera kuggväxeln på en lämplig arbetsyta. Ta bort de åtta 
skruvarna som håller fast ingående axelns lagerhus. Ta bort lagerhuset från kuggväxel-
huset. Notera shimsens antal och tjocklek mellan lagerhus och kuggväxelhus. 
 

POS. ANTAL BESKRIVNING POS. ANTAL BESKRIVNING

1 2 TÄTNING 10 24 SKRUV

2 2 LOCK 11 eft.behov PACKNING (inkl. 0,40, 0,25, & 0,30).

3 1 KUGGHJUL 12 1 GAVEL - INGÅENDE NAV

4 1 DISTANSHYLSA 13 1 JUSTERMUTTER

5 2 PLUGG 14 1 SAXPINNE

6 1 AXEL 15 1 TÄTNING

7 1 HUS 16 1 AXEL

8 4 LAGER 17 1 KUGGHJUL

9 24 LÅSBRICKA 18 1 PLUGG VENTILERAD - visas ej
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STEG II.  
Ta bort saxpinnen (14) och justermuttern (13). 
 

STEG III.  

Ta bort kugghjulet (17). Knacka mot axelns gängade ände (16) för att lossa den ur 
lagerhuset. 
 

STEG IV.  
Pressa av lagrets innerring (8) från axeln (16). 
 

STEG V.  

Demontera lagrens ytterringar (8) ur lagerhuset. 
 

STEG VI.  

Demontera de åtta skruvarna (10) vid locket på ena sidan (2). Knacka mot axeländen på 
motsatt sida (6) för att avlägsna locket (2) och den kompletta axeln. 
 

STEG VII.  

Demontera åtta skruvar som håller det andra locket (2) på plats. Knacka mot lockets insida 
med ett hammarskaft för att ta bort locket från kuggväxelhuset. Notera shimsens antal och 
tjocklek under respektive lock. 
 

STEG VIII.  

Knacka axeländarna mot en solid metallyta för att ta bort lagren (8), kugghjulet (3) och 
distansringen (4). 
 

Markera locket som satt närmast kugghjulet samt kuggväxelhuset, så att de senare kan 
monteras tillbaka på samma ställe. 
 

Kuggväxeln är nu helt isärtagen. Inspektera och ersätt alla slitna och skadade delar. 
 

HOPSÄTTNING AV VINKELVÄXEL 
Hopmonteringen sker i princip i omvänd ordning mot isärtagningen. Se till att arbetsytan är 
ren innan du börjar arbeta, för att minska möjligheten för smuts eller hårda partiklar att 
förorena komponenterna vid hopmonteringen. 
 

STEG I.  

Montera distansring (4), kugghjul (3) lagrets innerringar (8) på axeln. Om shims fanns 
inlagda mellan lager och kugghjul eller mellan kugghjul och distansring ska de alltid 
monteras tillbaka på samma ställe. Se till att alla delar är helt påpressade. 
 

STEG II.  
Pressa in nya ytterringar i sidolocken (2). 
 

STEG III.  
Montera kugghjulssidans lock (2) på kuggväxelhuset och använd samma uppsättning med 
shims som vid isärtagningen. Om shimsen inte är tillgängliga, använd en total shims-
tjocklek av 0,76 mm (0,030 tum). Montera insexskruvarna med rekommenderat åtdrag-
ningsmoment. Montera axelenheten i huset med kugghjulet mot första sidans lock. 
 

STEG IV.  
Montera andra sidans lock (2) på kuggväxelhuset (7) och använd samma uppsättning med 
shims mellan lock och hus som vid isärtagningen. Använd ett 0,76 mm (0,030 tum) tjockt 
shims om shimsen saknas. Montera insexskruvarna (12) och dra åt dem. 
 

STEG V.  
Kontrollera lagrens inställning med hjälp av vridmomentet när tväraxeln vrids. Om axeln 
har axialspel måste shims tas bort från ett av locken (3). Korrekt vridmoment när axeln 
vrids ska vara 1,1-1,36 Nm. Om förspänningen är för hög måste shims läggas under locket 
på kugghjulets motsatta sida. 
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POS. BESKRIVNING

1 LOCK LAGERHÅLLARE

2 OLJETÄTNING (UTGÅENDE)

3 SHIMS LAGERHÅLLARE

4 YTTERRING (UTGÅENDE)

5 INNERRING (UTGÅENDE)

6 AXEL (UTGÅENDE)

7 YTTERRING (INGÅENDE BAKRE)

8 INNERRING (INGÅENDE BAKRE)

9 LÅSRING

10 KUGGVÄXELHUS

11 INNERRING (INGÅENDE FRÄMRE)

12 YTTERRING (INGÅENDE FRÄMRE)

13 KUGGHJUL (INGÅENDE)

14 SHIMS (INGÅENDE)

15 LOCK

16 AXEL (INGÅENDE) MED SPLINES

17 OLJETÄTNING (INGÅENDE)

18 SKRUV

19 SKRUV

ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING AV VINKELVÄXEL 
 

Vinkelväxeln tas isär och sätts ihop på följande sätt. (I ritningen nedan visas 
komponenterns placering i vinkelväxeln med positionsnummer, som används som 
referens i instruktionerna som följer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISÄRTAGNING AV VINKELVÄXEL 
 

 Demontera de åtta skruvarna (18) vid ingående axelns lagerhus (15). 
 

 Knacka runt lagerhusets periferi (15) för att lossa huset och shimsen. Ta bort lager-
huset – eventuellt måste lagerhuset bändas loss. Grip tag i axeländen och dra ut den 
kompletta axelenheten ur huset. Ta bort kugghjulet (13) från axeln (6). 

 

 Ta bort de fyra insexskruvarna (19), bänd loss packningen och ta bort lagerhållarens 
lock (1). 

 

 Den utgående axelenheten måste tas bort ur kuggväxelhuset genom att den drivs eller 
dras ut från botten. Det enklaste sättet att demontera utgående axelenheten är att fästa 
en glidhammare i axeln och att använda den för att dra ut axeln. 

 

 Kuggväxeln är nu isärtagen och uppdelad i 5 undergrupper: 
 

1. Ingående axel 
2. Utgående axel 
3. Undre lagerhållare 
4. Kuggväxelhus 
5. Ingående axelns lagerhus 



33 

INGÅENDE AXEL  
ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING 
 

 Demontera lagret (11) närmast ingående axelns lagerhus genom att axeländen slås 
mot en solid yta. Chockbelastningen kommer att loss lagret (11) och kugghjulet (13). 
Ta bort lagret (8) vid axelns motsatta ände. Se upp med eventuellt förekommande 
shims eller distansbrickor så att de kan sättas tillbaka på samma ställe. 

 

 Slitna komponenter kan nu ersättas och hopmontering ske i omvänd ordning. 
 
ORDNINGSFÖLJD VID HOPMONTERING 
 

 Montera kugghjulet (13) på axeln (16). 
 

 Montera lagret (11) på axeln mot kugghjulet. OBS! Driv lagret mot kugghjulet med hjälp 
av ett rör vars innerdiameter är precis stort nog för att passa över axeln. 

 

 Montera lagret (8) på axelns motsatta ände. OBS! Stöd alltid enheten så att inte lagret 
på axelns motsatta ände skadas vid hopmonteringen. 

 

UTGÅENDE AXEL  
ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING 
 

 Montera kronmuttern på axeln (6) och slå sedan axeländen mot en solid yta för att ta 
bort undre lagret (5). Upprepa proceduren vid axelns motsatta ände. 

 

 Ersätt slitna komponenter och montera samman i omvänd ordning. 
 

UNDRE LAGERHÅLLARENS LOCK 
 

 Ta bort den gamla tätningen (2) ur locket (1) och pressa in en ny tätning. (Se 
’Rekommendationer för installation av tätning’ nedan). 

 

KUGGVÄXEL 
 

 Ta bort lagrets ytterring (7) inne i kuggväxelhuset. En avdragare med glidhammare kan 
krävas för att demontera innerringen. Pressa in en ny ytterring med hjälp av ett 
monteringsverktyg eller ett rör med ungefär samma ytterdiameter som ytterringen. Se 
till att ytterringen bottnar mot ansatsen i huset. 

 

INGÅENDE AXELNS LAGERHUS 
 

 Demontera tätningen (17) och lagrets ytterring (12). Pressa in en ny ytterring och 
tätning. (Se ’Rekommendationer för installation av tätning’ nedan). 

 

 Pressa in oljetätningen så att den ligger jäms med lagerhusets framkant. 
 
 

REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION AV TÄTNING 
 

1. Kontrollera tätningen – för skador som kan ha uppstått före installationen. Är tätningens 
läpp tillbakavikt, har skärskador eller är skadad på annat sätt ska tätningen bytas ut. 

 

2. Kontrollera sätet – för att kontrollera att framkanten saknar grader. Ett avrundat hörn 
eller fas ska finnas. 
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3. Kontrollera axeln – avlägsna grader, repor och spår och smörj med ett hårt långfibrigt 
fett. OBS! Linda tejp runt axelns oregelbundna ytor som splines för att skydda 
tätningen vid monteringen. 

 
4. Använd korrekt monteringsverktyg – använd alltid ett rör med ungefär samma 

ytterdiameter som tätningen och pressa in tätningen genom att slå mot röret. 
 

SLÅ ALDRIG DIREKT MOT TÄTNINGENS YTA. 
 

HOPSÄTTNING AV VINKELVÄXEL 
 

Rengör och skrapa av alla packningsytor. 
 

 Skjut in den förmonterade utgående axeln inklusive övre lagret (5), låsringen (10) 
distansringen (22) och undre lagret (5) i huset. Montera undre lagrets ytterring (4) och 
pressa in den med hjälp av ett rör som har något mindre ytterdiameter än ytterringen. 

 

 Smörj undre lagret. 
 

 Lägg in två shims och skjut försiktigt ner lagerhållarens lock längs axeln. OBS! Smörj 
tätningens innerdiameter innan den skjuts över axeln. 

 

 Montera skruvarna och låsbrickorna och dra fast med 115-142 Nm. 
 

 Kontrollera lagrens förspänning (specifikation 8-16 tumpund). Detta måste mätas med 
en momentnyckel graderad i tumpund. Detta mått är storleken på den kraft som krävs 
för att vrida axeln.  
OBS! Om en momentnyckel av denna typ inte är tillgänglig kan följande metod 
användas - 
Linda en stark men tunn lina flera varv runt utgående axelns gängade ände och fäst en 
vikt på 3,6 kg i linan. Om vikten orkar vrida runt axeln måste förspänningen ökas 
genom att ett shims (3) tas bort och ny kontroll görs. Kontrollera specifikationens högre 
gränsvärde genom att fästa en 7,2 kg vikt i linan. Om vikten på 7,2 kg inte orkar att 
vrida runt axeln är lagrets förspänning för hög och ett shims måste läggas till. Shims 
finns med tjocklekarna 0,007 och 0,010 tum (0,18 mm och 0,25 mm). När shimsens 
tjocklek har bestämts, tas undre locket bort och tätningsytan förses med ett tunt skikt 
av Permatex eller liknande. Montera locket och dra fast insexskruvarna. 
 

 Montera kugghjulet (13) på axeln (6). Montera ingående axeln i kuggväxelhuset. 
Montera tre shims (14), smörj tätningens invändiga diameter i lagerhuset (16) och skjut 
den försiktigt över axeln. Vrid lagerhuset så att den stora ½ pluggen är direkt över 
ingående axeln medan oljenivåpluggen är nedanför och på sidan av axlarna. 

 

 Montera skruvarna och låsbrickorna och dra fast med 54-68 Nm. 
 
KONTROLL AV KUGGSPEL – Se skiss nedan. 
 

 Ställ indikatorklockans mätspets mot den markerade punkten 
vid splinesens rot, håll fast undre axeln så att den inte kan 
vridas runt och vrid sedan ingående axeln fram och tillbaka  
och avläs indikatorklockans ytterlighetsvärden. 
Om indikatorklockans totala indikering inte faller mellan 
0,05 till 0,15 mm måste antingen shims läggas till för att öka  
spelet eller tas bort för att minska kuggspelet. När shimsens  
tjocklek har bestämts, tas lagerhuset bort och tätningsytan  
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POS. ANTAL BESKRIVNING

1 2 TÄTNING

2 2 LOCK

3 1 KUGGHJUL

4 1 DISTANSRING

5 2 PLUGG

6 1 AXEL

7 1 HUS

8 4 LAGER

9 24 LÅSBRICKA

10 24 SKRUV

11 eft.behovenl.behovPACKNINGAR

(inkl. 0,40, 0,25, & 0,30).

12 1 LOCK - INGÅENDE NAV

13 1 JUSTERMUTTER

14 1 SAXPINNE

15 1 TÄTNING

16 1 AXEL

17 1 KUGGHJUL

18 1 PLUGG VENTILERAD - visas ej

förses med ett tunt skikt av Permatex eller liknande. Montera locket och dra fast 
insexskruvarna. 

Ta bort ½”-pluggen och fyll kuggväxeln med korrekt, rekommenderat smörjmedel. 
 

 Montera pluggen och hopmonteringen av kuggväxeln är avslutad. 

 
STEG VI.  
Hopmontering av ingående nav 
Pressa in lagrens ytterringar i navet och se till att de har bottnat. Pressa lagrets innerring 
på axeln och se till att den ligger an korrekt mot axelns ansats. Skjut in axeln i navet (12), 
montera andra lagrets ytterring och kugghjul. Förse gängorna med ett tunt skikt av Loctite 
eller liknande. Montera justermuttern och dra åt den för att se till att alla delar är helt 
påpressade. Lossa sedan justermuttern tills ett vridmoment av 1,1-1,36 Nm krävs för att 
vrida runt axeln. Montera saxpinnen genom axeln och justermuttern. Bänd ut saxpinnens 
ändar runt mutterns ytterkant. Böj inte saxpinnen över axeländen - det kommer att 
skada utgående axeln. 
 

STEG VII.  
Montera ingående navet i kuggväxelhuset och använd samma uppsättning med shims 
som vid isärtagningen. Om det ej är tillgängligt, shimsa med 0,020” (0,5 mm) till att börja 
med. Montera skruvarna med rekommenderat åtdragningsmoment. 
 

STEG VIII.  
Kontrollera kuggspelet. Kuggspelet ska vara 0,3 till 0,6 mm. Om kuggspelet är för litet ska 
shims läggas till mellan kuggväxelhuset och ingående navet. Ta bort shims om kuggspelet 
är för stort. 
 

STEG IX.  
Ta bort sidolocken, ett i taget, täta med tätningsmedel och sätt tillbaka. Upprepa 
proceduren vid ingående navet. Kuggväxeln är nu klar för fyllning med en EP-90 olja av 
god kvalitet. (Se avsnittet Underhåll för specifikationer). 
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NOTERINGAR 

Importör: 

 
Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 
 

http://www.narlant.se/

