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reservdelar’ från din ’Maskintillverkare’ 

  
 

McCONNEL LIMITED 
 

Genom din lokala återförsäljare eller importör 
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ALLMÄN INFORMATION 
 
Läs igenom denna handbok innan du ansluter eller kör maskinen eller tillbehör. Är du tveksam 
ska du alltid kontakta din återförsäljare eller McConnel Serviceavdelning för att få hjälp. 
 

Använd endast ’Original McConnel reservdelar’ på McConnel maskiner och utrustning. 

DEFINITIONER: Följande definitioner gäller i hela handboken; 

 
 

FARA: Varnar för en farlig situation som kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig 
personskada om den inte iakttas noggrant. 
 

 
 

VARNING: Varnar för en farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarlig 
personskada om den inte iakttas noggrant. 
 

 
 

SE UPP: Varnar för en farlig situation som kan resultera i skada på maskinen och/eller 
utrustningen om den inte iakttas noggrant. 
 
 

 
OBSERVERA: Specifik eller allmän information som betraktas vara viktig eller värdefull att 
understryka. 
 
VÄNSTER (LH) & HÖGER (RH): Dessa termer är tillämpliga för maskinen när den är ansluten 
till traktorn och betraktas bakifrån; dessa termer gäller även för hänvisningar till traktorn. 
 
TYPSKYLT 
Alla maskiner är försedda med en typskylt med serienummer och annan viktig information om 
maskinen inklusive ett unikt serienummer som används för att identifiera maskinen.  
 
Observera: Bilder i denna handbok visas endast för att förtydliga instruktioner och informationer och 
visar kanske inte komponenten i sin helhet. I vissa fall kan bilderna avvika från den aktuella maskinen; 
där detta är fallet är trots det den allmänna proceduren principiellt densamma. E&OA. 
 
MASKIN & ÅTERFÖRSÄLJARE INFORMATION 
 

 

Notera serienumret för din maskin på denna sida och ange det alltid när du beställer reservdelar. 
När du behöver information om maskinen tänk också på att ange modell och märke på den 
traktor på vilken maskinen är monterad. 

 
 

Maskinens serienummer: 
 

Installationsdatum: 
 

 

Maskinmodell detaljer: 
 

 

Återförsäljarens namn & filial: 
 

 

Återförsäljarens adress: 
 

 

Återförsäljarens telefonnummer: 
 

 

Återförsäljarens e-postadress: 
 



  
  

Maskinens typskylt 

ÖVERSIKT AV MASKINEN & ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 
 
Maskinerna McConnel RM1200 & RM1500 är heavy duty rotorklipphuvuden dimensionerade 
för måttlig insats med arbetsbredderna 1,2 m och 1,5 m. Maskinerna finns alternativt med kniv 
eller kättingar som klippelement där du kan välja att använda antingen 10 mm eller 13 mm 
kättingsatser. 
Maskinerna är huvudsakligen konstruerade för att klippa busksnår, buskar och bladväxter upp 
till 100 mm i diameter eller förgrenade småträd som har ett totalt tvärsnitt av motsvarande 
storlek.  
 
Dessa maskiner ska endast användas till att utföra arbeten för vilka de har konstruerats. Att 
använda maskinen för andra ändamål kan innebära att personer utsätts för faror och att 
komponenter skadas och måste därför undvikas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASKINENS IDENTIFIERING 
 
Varje maskin är försedd med en typskylt som innehåller viktig information om maskinen. 
Informationen omfattar: 
 

1. Maskin (modellnummer) 
2. Maskinens serienummer 
3. Maskinens vikt 

 
När du beställer reservdelar från din 
återförsäljare är det viktigt att du anger både 
modellnumret och serienumret på typskylten så 
att maskinen och modellen kan identifieras 
snabbt och korrekt. 
 
Typskylten ska också användas som referens för att fastställa enhetens exakta vikt vid 
hantering eller tillkoppling.     
 
 

 



  
  

SPECIFIKATIONER 
 
Specifikation Modell RH1200 Modell RH1500 
Arbetsbredd 1200 mm 1500 mm 

Maskinens längd  1784 mm 2077 mm 

Maskinens bredd 1450 mm 1750 mm 

Klippdäckets höjd 465 mm 465 mm 

Knivklippare alternativ Tvådelad eller tredelad 
kniv 

Tvådelad eller tredelad 
kniv 

Kättingklippare alternativ Kättingar 10 eller 13 mm Kättingar 10 eller 13 mm 

Alternativa hydraulmotorer 65 HK / 85 HK 65 HK / 85 HK 

Vikt (13 mm kättingmodell) 418 kg 492 kg 

 
Buller förklaring 
Det buller som föraren dagligen utsätts för genom denna maskin, mätt vid förarens öra, ligger 
inom intervallet 78 – 85 dB. Dessa siffror gäller vid normala arbetsuppgifter där bullret varierar 
mellan noll och maximum. Siffrorna utgår från att maskinen är kopplad till en traktor med tyst 
hytt med stängda fönster i en generellt öppen omgivning. Vi rekommenderar att fönstren hålls 
stängda. När hyttens bakruta är öppen ökar det buller föraren utsätts för dagligen till värden 
inom intervallet 82 – 88 dB. Vid en daglig bullernivå mellan 85 – 90 dB bör föraren använda 
hörselskydd och de bör alltid bäras om något fönster lämnas öppet. 



  
  

SÄKERHETSAVSNITT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komponenten/tillbehöret är huvudsakligen konstruerat för att passa till McConnel Armklippare för 
gräs och häckar, därför relateras alla säkerhetsaspekter för denna komponent till säker 
användning av dessa maskiner och kommer att anges i säkerhetsavsnittet för dess 
bruksanvisning. En kopia av samma säkerhetsinformation ges nedan för att upprepa och friska 
upp ditt minne. 
  
Denna maskin är potentiellt extremt farlig - i fel händer kan den döda eller lemlästa. Det är 
därför ett oavvisligt krav att ägaren och operatören av denna maskin läser följande avsnitt för 
att säkerställa att de båda är helt medvetna om de faror som finns eller kan finnas, och det 
ansvar som kringgärdar användningen.  
Operatören av maskinen är inte bara ansvarig för sin egen säkerhet utan likaså för 
säkerheten hos andra som kan komma i närheten av maskinen; som ägare är du ansvarig för 
båda.  
 
 
POTENTIELLA ALLVARLIGA FAROR SOM ÄR FÖRBUNDNA MED ANVÄNDNINGEN AV 
EN MASKIN: 
 
▲ Träffas av skräp som kastas ut av de roterande komponenterna. 
▲ Träffas av maskindelar som kastas ut pga. skada under användningen. 
▲ Fastna i den roterande kraftöverföringsaxeln. 
▲ Fastna i andra rörliga delar t.ex.: remmar, remskivor och klipphuvuden. 
▲ Elstötar från kraftledningar (genom kontakt med eller överslag). 
▲ Träffas av klipphuvuden eller maskinens utliggare när de är i rörelse. 
▲ Klämmas fast mellan traktor och maskin vid till- och frånkoppling. 
▲ Traktorn välter när utliggaren fälls ut. 
▲ Injicering av högtrycksolja från hydraulslangar eller kopplingar. 
▲ Maskinen välter när den står fritt och ensam (ej används). 
▲ Trafikolyckor pga. kollision eller skräp på vägen. 



  
  

INNAN DU ANVÄNDER EN MASKIN MÅSTE DU: 
 

▲ Se till att läsa alla avsnitt i förarhandboken. 
▲ Se till att föraren är korrekt utbildad, eller har utbildats, för maskinens användning. 
▲ Se till att föraren har försetts med och läser förarhandboken. 
▲ Se till att föraren förstår och följer instruktionerna i förarhandboken. 
▲ Se till att traktorns front-, bak- och sidorutor är försedda med metallgitter eller 

polykarbonatskydd av lämplig storlek och styrka för att skydda föraren mot utkastat skräp 
eller maskindelar. 

▲ Se till att traktorns skydd är korrekt monterade, är oskadade och korrekt underhållna. 
▲ Se till att alla maskinskydd sitter på plats, är oskadade och är underhållna enligt 

tillverkarens rekommendationer. 
▲ Se till att kättingar/knivar och alla fästdetaljer är originalkomponenter, levererade av 

tillverkaren exklusivt för maskinen, och är korrekt fastsatta och att inga delar saknas eller 
är skadade. 

▲ Se till att kättingens slitaget inte överskrider följande gränser:   
10 mm kätting: alla länkar måste en minsta tjocklek av 8 mm. 
13 mm kätting: alla länkar måste en minsta tjocklek av 10 mm. 

▲ Se till att alla kättingar har samma längd för att inte obalans ska uppstå i klippenheten. 
▲ Se till att hydraulledningar är omsorgsfullt och korrekt dragna för att undvika skador pga. 

nötning, sträckning eller klämning och att de hålls på plats med korrekt kopplingar. 
▲ Följ alltid tillverkarens instruktioner för koppling till och borttagning av maskinen från 

traktorn. 
▲ Kontrollera att maskinens adaptrar och kopplingar är i gott tillstånd. 
▲ Se till att traktorn uppfyller de minimum viktrekommendationer som ges av maskinens 

tillverkare och att ballast används om så behövs. 
▲ Inspektera alltid arbetsområdet grundligt före start för att markera hinder och ta bort trådar, 

flaskor, burkar och annat skräp. 
▲ Använd tydliga varningsskyltar i lämplig storlek för att varna andra för att en maskin av 

denna typ arbetar inom området. Skyltar ska placeras vid arbetsplatsens båda ändar. 
(Skyltar bör användas vars storlek och typ överensstämmer med föreskrifterna hos 
Trafikverket och placeras enligt deras riktlinjer eller föreskrifter från lokala myndigheter). 

▲ Se till att föraren är skyddad mot buller. Öronskydd ska alltid bäras och traktorns hyttdörrar 
och fönster måste hållas stängda. Maskinens reglage ska dras genom därför avsedda 
öppningar i hytten så att fönstren kan hållas helt stängda. 

▲ Arbeta alltid med en säker hastighet med hänsyn tagen till förhållandena t.ex.: terräng, 
närhet till vägar och hinder runtom och ovanför maskinen. Extra speciell uppmärksamhet 
ska riktas på kraftledningar. Vissa av våra maskiner har en räckvidd som överstiger 8 
meter vilket innebär att det mer än väl räcker till för att överskrida, möjligen med 3 meter, 
den lägsta lagliga minsta höjd på 5,2 meter från marken för 11 och 33 kV kraftledningar. 
Det kan inte nog understrykas de faror som är förknippade med denna risk, och det är 
därför av största vikt att föraren är fullt medveten om maximal höjd och räckvidd för 
maskinen, och att de är helt förtrogna med alla aspekter som berör de säkra 
minimiavstånd som gäller vid arbeten med maskiner i närheten av kraftledningar. 
(Närmare information om detta tema erhåller du i första hand hos din lokala eldistributör). 

▲ Koppla alltid ifrån maskinen, stäng av traktormotorn, dra ut startnyckeln och stoppa den i 
fickan om du måste demontera något. 



  
  

▲ Röj undan allt skräp som lämnats kvar på arbetsområdet, det kan utgöra en fara för andra. 
▲ När du tar bort maskinen från traktorn ska du alltid se till att den parkeras i en säker och 

stabil position. Använd medföljande stöttor och stödben och säkra extra vid behov. 
 
 
NÄR MASKINEN INTE SKA ANVÄNDAS: 
 
▲ Försök aldrig att använda maskinen om du inte har utbildats i dess användning. 
▲ Använd aldrig maskinen förrän du har läst och förstått förarhandboken, är förtrogen med 

den och har övat med reglagen. 
▲ Använd aldrig en maskin som är dåligt underhållen. 
▲ Använd aldrig en maskin om skydd saknas eller är skadade. 
▲ Använd aldrig en maskin vars hydraulsystem visar tecken på slitage eller skador. 
▲ Koppla aldrig maskinen till och använd den inte på en traktor som inte uppfyller 

tillverkarens minimala specifikationsnivå. 
▲ Använd aldrig en maskin som är monterad på en traktor som saknar lämpliga skydd av 

metallgitter eller polykarbonat för hytten framtill, baktill och på sidorna. 
▲ Använd aldrig maskinen om traktorhyttens skydd är skadade, i dåligt skick eller illa 

monterade. 
▲ Vrid aldrig maskinens klipphuvud till en vinkel där skräp kan kastas ut mot hytten. 
▲ Börja aldrig och fortsätt inte att arbeta om personer är i närheten av eller närmar sig 

maskinen. Stoppa och vänta tills de är på säkert avstånd innan du fortsätter. VARNING: 
Vissa klipphuvuden kan fortsätta att rotera upp till 40 sekunder sedan de har stoppats.  

▲ Försök aldrig att använda en maskin för material som överskrider dess kapacitet. 
▲ Använd aldrig en maskin för att utföra uppgifter som den inte har konstruerats för. 
▲ Påverka aldrig traktorns och maskinens reglage från någon annan position än från 

förarsätet, speciellt vid till- och frånkoppling av maskinen. 
▲ Utför aldrig underhåll på maskinen eller traktorn medan motorn är igång. Motorn ska 

stängas av, startnyckeln dras ut och stoppas i fickan. 
▲ Lämna aldrig maskinen obevakad i upplyft läge – den ska sänkas ner till marken i ett 

säkert läge på jämnt och fast underlag. 
▲ Lämna aldrig traktorn med instucken startnyckel eller med motorn igång. 
▲ Utför aldrig underhåll på någon del eller komponent när maskinen är upplyft om inte delen 

eller komponenten ifråga har surrats fast eller stöttats korrekt. 
▲ Försök aldrig att hitta ett läckage i hydrauliken med din hand – använd en kartongbit. 
▲ Låt under inga omständigheter barn komma i närheten av eller leka med traktorn eller 

maskinen. 



EXTRA SÄKERHETSTIPS 

Utbildning 
Förarna måste vara kompetenta och helt behärska att köra denna maskin på ett säkert och 
effektivt sätt innan de försöker att använda den på offentlig plats. Vi rekommenderar därför att 
framtida förare utnyttjar de utbildningskurser som erbjuds av t.ex. lantbruksskolor, 
lantbrukarkollegor, återförsäljare och McConnel. 

Arbeten på offentlig plats 
Vid arbeten på offentlig plats som vägkanter, ska hänsyn tas till övriga som befinner sig i 
närheten. Stoppa maskinen omedelbart när fotgängare, cyklister och ryttare etc. passerar 
förbi. Starta inte på nytt förrän de befinner sig på säkert avstånd där ingen risk föreligger.  

Varningsskyltar 
Vi rekommenderar att arbetsområdet markeras med lämpliga varningskyltar vilket är 
föreskrivet på offentliga platser. Skyltarna ska vara klart synliga och väl placerade för att ge 
en klar varning i förväg om faran. Kontakta trafikverket eller lokala myndigheter för att få 
närmare information om gällande föreskrifter. Innan du börjar arbeta längs allmänna vägar 
ska du kontakta lokala ansvariga myndigheter för att meddela dem tid och plats för det 
planerade arbetet och vad som krävs i form av skyltar och placeringar. – ’Icke-auktoriserad 
uppställning av vägskyltar kan utgöra ett brott mot Vägtrafikförordningen’. 

Föreslagna erforderliga varningsskyltar 
”Vägarbete följer” varningsskylt med tilläggsskylt ”Häckklippning”. Tillägget ”Pågår 1 km” 
eller motsvarande kortare distans kan anges på skylten. 

Varningsskylten ”Avsmalnande väg” med tilläggsskylten ”Enkelriktad trafik”. 

Pilskylt, vitt på blått, baktill på maskinen ”Håll till vänster” (*). 
* Obs!– Detta gäller när trafiken passerar till vänster om maskinen när den arbetar i samma
riktning som trafikflödet. Pilskyltens riktning, användning och färg bestäms av de lokala 
myndigheterna. 

Användning av varningsskyltar 
▲ På vägar med mötande trafik behövs en sats med skyltar för båda färdriktningarna. 
▲ Arbetet ska följa inom 1,5 km från skyltarna. 
▲ Arbeta endast när sikten är bra och vid tider där risken är lägre t.ex.: INTE i rusningstrafik. 
▲ Fordonen ska ha varningsljus med gult blixtljus. 
▲ I idealfallet ska fordonen ha iögonfallande lackering. 
▲ Skräp ska avlägsnas från vägbanan så fort som möjligt och med regelbundna intervall. 

Alla personer ska ha varningsvästar och ha varningsskyltar uppställda. 
▲ Samla ihop alla varningsskyltar omedelbart efter att arbetet har avslutats. 

Säkerhetsutrustning: Vi rekommenderar att följande personliga skyddsutrustning bärs under 
arbetet och/eller när underhåll utförs på maskinen; overall, skyddsskor, skyddsglasögon, 
hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar och andningsskydd. 

Även om den information som ges här täcker ett brett register med säkerhetsaspekter, är det 
omöjligt att förutsäga varje eventualitet som kan uppträda under de varierande förhållanden där 
denna maskin används. Inget av de råd som ges här kan ersätta ’sunt förnuft’ och ständig ’total 
uppmärksamhet’, men de ger dig en bra vägledning för säker användning av din McConnel 
maskin. 



SÄKERHETSDEKALER 

Varningsdekaler som berör säkerheten är fastsatta på maskinen för att markera säkerhetsproblem i 
samband med användning och underhåll av maskinen. Alla säkerhetsdekaler måste vara väl avläsbara 
och ska ersättas omedelbart om de har förlorats eller blivit oläsliga. Användare ska göra sig medvetna 
om innebörden av de dekaler som är fastsatta på maskinen och använda den på motsvarande sätt.  

FARA! 
Risk för utkastade 
föremål. Kör inte 
maskinen om kast-
skydden är skadade 
eller har förlorats. 
Kontrollera avvisaren 
av gummi ofta.  

FARA! 
Roterande 
komponenter. 
Stäng av maskinen 
& läs handboken före 
underhållsarbetet.  

SE UPP! 
Håll alltid muttrar och 
skruvar åtdragna. 

FARA! 
Roterande 
komponenter. 
Håll alla personer på 
säkert avstånd från 
maskinen i arbete. 

FARA! 
Risk för utkastade 
föremål. 
Håll alla personer på 
säkert avstånd från 
maskinen i arbete. 

 



FORDON / TRAKTOR FÖRBEREDELSE 

Vi rekommenderar att fordonen är försedda 
med hytt med fönster av ’säkerhetsglas’ samt 
skyddsgaller när de används med våra 
maskiner.  
Fäst förarskyddet (best.nr 7313324) med 
hjälp av krokarna. Forma gallret så att det 
täcker alla känsliga ytor. Föraren måste 
kunna titta genom gallret och/eller 
polykarbonatskivan för att alltid övervaka 
klipphuvudet i varje arbetsposition - om inte fordonets/hyttens tillverkare kan bevisa att 
motståndskraften mot genomslag är lika med eller högre än den som ges av 
gallret/polykarbonatskivan. Om traktorn bara har en störtbåge måste en ram tillverkas som 
bär både gallret och polykarbonatskivan. Föraren ska också använda personlig 
skyddsutrustning för att minska risken för allvarliga personskador som; ansiktsskydd (nätvisir 
enligt EN1731 eller skyddsglasögon enligt EN166), hörselskydd enligt EN352, skyddshjälm 
enligt EN297, handskar, andningsmask och väl synlig klädsel. 

Fordonets ballast: Det är absolut nödvändigt att fordonet och fordonskombinationen har 
maximalt möjliga stabilitet när ’tredje parts’ utrustning monteras på fordonet. Det kan ske 
genom att använda ballast för att balansera ut den extra utrustning som har monterats.  
Frontvikter kan krävas när maskiner monteras baktill för att lägga till 15% av den totala 
utrustningens vikt på framaxeln för stabil vägtransport och för att reducera ’krabbgång’ på 
grund av det motstånd som klippenheten gör när den arbetar på marken. 
Vikter baktill kan krävas för att bibehålla en vettig mängd av bakaxellast på motsatt sida av 
klipparmen när den arbetar. Vid normalt arbete ovan mark dvs. klippning av häckar ska denna 
vara 20% av bakaxelvikten eller mera för att få tillräcklig kontroll. För markarbeten dvs. 
klippning av vägkanter med erfarna förare kan den reduceras till 10%. 
Hänsyn måste tas till alla faktorer för att motsvara typ och karaktär på den utrustning som har 
lagts till och de omständigheter under vilka den används. Med armklippare för häckklippning 
måste man tänka på att maskinens tyngdpunkt ständigt förskjuts under arbetet och kommer 
att avvika från tyngdpunkten under transportkörning och därför kommer balanseringen att 
vara kritisk. 
Faktorer som påverkar stabiliteten: 
 

■ Tyngdpunkten hos kombinationen av traktor/maskin.
■ Geometriska förhållanden, t.ex. klipphuvudets och ballastens position.
■ Traktorns vikt, spårbredd och hjulbas.
■ Acceleration, bromsning, vändning och klipphuvudets relativa position under dessa operationer.
■ Markförhållandena, t.ex. sluttning, markgrepp, markens/ytans bärförmåga.
■ Stabiliteten hos redskapsfästet.
Förslag för ökning av stabiliteten: 
■ Öka bakhjulens spårvid; ett fordon med bredare spårvidd är stabilare.
■ Ballast på hjulen; hjulvikter är att föredra men vätska kan fyllas på till ungefär 75% av däckets volym – vatten

med frostskyddsmedel eller den tyngre kalciumkloriden som alternativ kan användas.
■ Montering av vikter – var noga med att välja platsen för vikterna för att säkerställa att de monteras på den

plats som ger de största fördelarna.
■ Låsning av framaxeln (rådgör med traktortillverkaren).

OBSERVERA: Råden ovan erbjuds endast som en hjälp för stabiliteten och är ingen vägledning om 
fordonets styrka. Vi rekommenderar att du rådgör med traktortillverkaren eller din återförsäljare för att få 
tillförlitliga råd i ämnet. Ytterligare tips kan du få hos en däckspecialist beträffande däcktryck och data 
som är lämpliga för typ och karaktär på den maskin du avser att montera. 



MONTERING AV MASKINEN 

Monteringen av denna enhet måste alltid ske på fast och plant underlag. 

Se till att alla kringstående alltid hålls på säkert avstånd från maskinen och traktorn. 

Ballast 
Beroende på den aktuella individuella applikationen, kan användning av ballast krävas för att 
säkerställa att maskinkombinationen alltid förblir stabil under både transport och arbete. Se 
sidan om ’förbereda traktor/fordon’ för närmare information om detta ämne och är du tveksam 
bör du be din återförsäljare eller traktorspecialist om råd.     

Monteringsanvisning 
Maskinen ska vara placerad på plant och 
fast underlag. Positionera armklippar-
huvudets vinklingsmekanism tätt intill 
maskinens fästkonsol på korrekt höjd och 
vinkel för hopkoppling av de två 
maskinerna. Förbind de två maskinerna 
med de medföljande 4 muttrarna och 
skruvarna och dra åt med 203 Nm.  

Slanganslutningar 
Anslut maskinens tryck- och returslangar 
till motsvarande anslutningar på 
armklipparen.  
Vissa versioner är försedda med en 
dräneringsslang; den ska i dessa fall 
anslutas till dräneringsledningen på 
armklipparen. 
Kontrollera att alla slangar är korrekt 
dragna så att de kan röra sig fritt utan risk 
för att de kommer i kläm eller sträcks 
under maskinernas normala rörelser. 

När maskinen är monterad ska du köra armklipparen genom armens hela rörelseområde för 
att säkerställa att enheten fungerar korrekt i alla positioner 
Kontrollera att rotorns klippriktning är korrekt när du startar klippaggregatet första gången. 
Maskiner monterade till vänster ska klippa i moturs riktning medan maskiner monterade till 
vänster ska klippa i medurs riktning. Om klippriktningen visar sig vara felaktig kan riktningen 
växlas på manöverenheten eller alternativt genom att du låter tryck- och returslangarna byta 
plats. 

Tryck & returslangar motor 
- anslut till maskinens klipparslangar 
 

Dräneringsslang 
(där sådan finns) 
 

Fästpunkt för 
armklippare 
 



DRIFT 

Maskinerna är konstruerade för klippning av busksnår, buskar och bladväxter upp till 100 mm 
i diameter eller förgrenade småträd som har ett totalt tvärsnitt av motsvarande storlek. 
Alla förare ska vara helt förtrogna med sker användning och drift av dessa maskintyper innan 
de försöker arbeta med enheten. 

Inkoppling och avstängning av klippare sker via reglageenheten på den maskin till vilken den 
är kopplad; se instruktionsboken för denna maskin för information om manövreringen.  
Klippriktning 
Vi rekommenderar att klippriktningen alltid ska vara sådan att kättingarna eller knivarna 
klipper bort ifrån föraren sett från den punkt där materialet först kommer in i maskinen, t.ex. 
moturs riktning för maskiner monterade på vänster sida och medurs riktning för maskiner 
monterade på höger sida - se bilden nedan.  

Försök aldrig att klippa i reverserad riktning; lyft upp klipphuvudet från marken för 
att undvika skador på bärarmen. 

När roterande delar är i rörelse, kan allvarlig personskada uppstå om inte 
försiktighet iakttas eller om faran inte känns igen. Låt aldrig personer komma 

närmare maskinen än 90 meter när den är i drift. Yttersta försiktighet ska tas vid arbeten i närheten av lösa 
föremål som grus, stenar och bråte - undvik alltid sådana förhållanden. 

Maskinens roterande delar har konstruerats och testats för hård användning. 
Emellertid kan de brista vid kollision med tunga, massiva föremål som vägräcken, 

betongpelare etc., och kastas iväg med mycket hög hastighet. Låt därför aldrig klipphuvudet komma i 
beröring med sådana föremål; sök igenom den yta som ska klippas efter farliga föremål och avlägsna dem 
innan du börjar klippa för att eliminera dessa potentiella risker. Fasta föremål och/eller faror ska markeras 
tydligt så att de lätt kan undvikas under arbetet. 

MONTERAD VÄNSTER 
 

MONTERAD HÖGER 
 

MOTURS 
KLIPPNING 
 

MEDURS 
KLIPPNING 
 



På arbetsplatsen sänker du ner klippdäcket tills det är strax ovanför materialet som ska 
klippas, så att inte klipparen behöver starta under last. Kör traktorn på tomgång och koppla in 
klipparen. Öka motorvarvtalet till korrekt arbetsvarvtal (*) och sänk sakta ner klippdäcket till 
marknivå. Bibehåll varvtalet jämnt för att få ett rent snitt. 
(*) OBSERVERA: Arbetsvarvtalet kommer att vara beroende av maskinen ifråga och 
modellen som detta redskap körs på; se maskinens bruksanvisning för närmare information.  

Vid klippning på marken ska klipphuvudet alltid ’bäras’ snarare än ’släpas’ på sidomedarna. 
Släpas klipphuvudet kommer sidobelastningen på bommen att öka, tillgänglig motoreffekt till 
klipphuvudet att sjunka samtidigt som lyftflytlägets förmåga att bära en del av bommens vikt 
under klippningen minskas. Vi rekommenderar att klipphuvudet bärs på sådant sätt att en del 
vikten tas upp av bommen på den drivande maskinen och en del tas upp av sidomedarna. 
När den får arbeta på detta sätt kommer medarna, tillsammans med det svängbara fästet och 
klipphuvudets flytläge, att ge klipphuvudet frihet att följa markens naturliga konturer. 
Under klippningen ska korrekt driftvarvtal hållas konstant för att förhindra radikala förändringar 
i klipparens spindelvarvtal, vilket reducerar risken för skador på klippenheten. 

Vid buskröjning är det vanligen bäst att stoppa traktorn och svänga in bommen och 
klippaggregatet i busksnåren. Bommens horisontella positioneringsrörelse är konstruerad för 
att placera klipphuvudet och ge en begränsad tryckavlastning när för högt tryck läggs på 
bommen. Tvinga aldrig ner klipphuvudet mot tjocka grenar eller stubbar - det kan leda till 
skador på enheten. 

När rotorklipphuvudet används till att trimma träd och buskar, låt då klipparen 
’såga’ in i dem. Sänk inte ner klipphuvudet direkt över ett träd eller stubbe. 

Klipparens knivar är konstruerade att klippa med änden. Felaktig användning kan skada kniven och 
riskerar att försätta föraren i en farlig situation. 

Körs bommen ner med kraft, och tvingar ner klippdäcket mot marken kan det orsaka skador på 
klippdäcket och dess fäste på bommen och framkalla en potentiellt farlig situation. 

Utsätt INTE klipphuvudet för höga krafter när det placeras för klippning av tjocka grenar eller stubbar. Det 
kan leda till skador på enheten. Vid tunga klipparbeten är det alltid bäst om klipphuvudet får ’äta sig 
igenom’ materialet långsamt. 

Om klippet faller ner ovanpå klippdäcket och gör traktorn instabil, för bommen 
’Framåt’ och ’Ut’ för att avlasta traktorns tipprisk. Sänk ner klippdäcket till marken 

och stäng av enheten. När alla rörelser har stoppat, avlägsna klippet från klippdäcket. 

Maskiner utrustade med knivenheter 
Klipparen arbetar effektivare under hårda förhållanden och med lägre effektbehov om 
knivarna hålls vassa. Om klipparen börjar vibrera, stoppa traktorn och undersök om en tråd 
har lindats upp runt spindeln eller om knivar har skadats. Vid knivbyte ska alla knivar bytas ut 
mot nya för att balansen ska bibehållas så att klipparen inte börjar vibrera. Allvarliga 
vibrationer kommer att uppstå när knivar används som är olika slitna. 

Börja arbeta vid trädtoppen och arbeta dig nedåt vid varje efterföljande drag. Vid klippning av 
träd och buskar ska du använda ett lägre varvtal så att knivarna har tid inte bara att klippa 
utan även att mulcha klippet. 



  
  

Om åskådare kommer närmare än 90 meter när klipparen är i drift stäng 
omedelbart AV klipparens omkopplare. Efter avstängningen får du aldrig lämna 

traktorn eller låta personer komma närmare enheten än 90 meter förrän alla rörelser har stoppat helt. 
 
Om klipparens axel fastnar och stoppar, slå AV klipparens omkopplare och sväng bommen ’BAKÅT’. I 
normala fall räcker denna åtgärd för att rensa klipphuvudet. Om inte ska klippdäcket rullas tills det 
kommer i närheten av yttre bommen och sänk sedan ner bommen tills klippdäcket vilar på marken. 
Stäng av traktorn, ansätt parkeringsbromsen och vänta tills alla rörelser har upphört. Nu är det säkert 
att lämna traktorn och rensa klippdäcket manuellt. 
Om trådar, rep eller kättingar har lindats upp i rotorn ska du stoppa omgående för att förhindra skador 
eller farliga situationer; stoppa rotorn och traktorn och dra ut startnyckeln. Ta på dig arbetshandskar 
och ögonskydd och rensa rotorn med hjälp av tänger eller bultsax. Försök inte att reda ut trasslet 
genom att vända rotorns rotationsriktning.  
 
Börja varje arbete vid trädtoppen och arbeta dig nedåt vid varje efterföljande drag. Kör med låg 
hastighet så att knivarna har tid inte bara att klippa utan även att mulcha klippet. När det första draget 
har gjorts koppla ifrån klipparen och dra in bommen till en säker transportposition. Återgå till 
startpunkten och gör nästa drag, etc. 
 
Svängbar fästkonsol 
Fästkonsolen är ledad så att klippdäcket kan vinklas från horisontlläget. Därigenom kan maskinen följa 
markkonturen vid klippning på marken och ge ett renare snitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gummibuffertar är installerade framtill och baktill vid den ledade fästkonsolen för att förhindra 
kontaktskador mellan konsol och klippdäck när maskinen ledas antigen framåt eller bakåt. Dessa ska 
ersättas om de saknas eller är starkt slitna för att skydda komponenterna. 
Ett gummistopp/buffert är också monterat på de innersta sidan av övre däcket för att förhindra kontakt 
mellan däcket och maskinens bärarm. Ersätt denna buffert omedelbart om den saknas eller är starkt 
sliten. 

 

Gummibuffertar 
A) Buffert vid ledad konsol (best.nr 1337114). 
B) Anslag för klippdäck/buffert (best.nr T7879) 
 

När buffertar vid den ledade konsolen 
byts ut bör de bytas parvis fram och 

bak. Därigenom är trycket mot den ledade konsolen lika 
stort på båda sidor när den berör klippdäcket.  
 

Ersätt buffertarna vid den ledade konsolen vartannat 
år. 
 

 
 

Svängbar fästkonsol 

Full kontakt med främre anslagen 

Full kontakt med bakre anslagen 

A) Ledens läge när maskinen stöds helt på medarna B) Ledens läge när maskinen är helt upplyft och går fritt från marken 



Medar / Slitplattor 
Maskinerna är försedda med utbytbara medar/slitplattor monterade på däckets ytor med 
markkontakt; dessa ska inspekteras regelbundet för slitage och bytas ut omedelbart om starkt 
slitage eller skador harr uppstått.  

 

Om slitna medar inte byts 
ut eller om du försöker 
köra utan monterade medar 
kommer det att resultera i 
dyrbara skador på 
maskinen.   

Säkerhetsskydd 
Maskinerna är försedda med kraftiga kastskydd av gummi framtill och baktill för att skydda 
mot att klippt material, eller farliga föremål som stenar, kastas ut ur maskinen med hög 
hastighet. Dessa skydd måste alltid vara monterade på maskinen när den arbetar.  

Gummiskydden måste ersättas omedelbart när de är starkt slitna och/eller skadade eller när de 
inte längre utför sin avsedda funktion korrekt eller effektivt.  

TRANSPORTKÖRNING 

Transportläge 
Vid transportkörning mellan två arbetsplatser, eller mellan två arbetspass, ska följande procedur följas: 
stäng av matningen till klipphuvudet och låt alla rörelser stoppa helt. Lyft bommen till sitt högsta läge 
och se upp med hinder ovanför maskinen som kraftledningar, träd etc. Vrid klippdäcket till ett läge där 
det berör anslagsbufferten men dessförinnan ska maskinens armar vikas ihop till en position där 
aggregatet är så kompakt som möjligt. Montera och säkra alla transportlås och stäng i förekommande 
fall lyftcylinderns kran. 
Kontrollera före transporten att enheten har rikligt avstånd till traktordäcken och övriga traktor- eller 
maskinkomponenter. I detta läge kan nu enheten transporteras. 

Transporthastighet 
Transporthastigheten ska hållas nere till ett minimum i ojämn terräng, och undvik under alla 
förhållanden att köra med en hastighet som orsakar överdrivna slag då detta kommer att orsaka 
onödig belastning på traktorns toppstång. 

Främre kastskydd 
 

Utbytbara medar /slitplattor 

Bakre kastskydd Bakre kastskydd 



SLAGKÄTTINGAR 

Maskinerna kan användas med antingen 10 mm eller 13 mm kättingar. 

Kättingnavet är så konstruerat att 
antingen 10 eller 13 mm kätting-
satser kan monteras. 
Kättingsatserna installeras diagonalt 
mittemot varandra med olika stora 
urtag för de olika kättingdimension-
erna. Kättingsatserna måste alltid 
vara identiska beträffande diameter 
och längd. 

Var noga med att inte montera 10 mm kättingar i navets urtag för 13 mm kättingar. 

 
Inspektion av kättingar 

Se till att både maskin och traktor är avstängda och att startnyckeln har 
dragits ur innan försök görs att inspektera klippenheten. 

Slagkättingarna ska inspekteras regelbundet för tecken på starkt slitage eller skador innan arbetet 
påbörjas; har kättingens ändlänkar slitits ner till 8 mm på en 10 mm kätting eller till 10 mm på en 13 
mm kätting, ska kättingsatsen bytas ut omedelbart.  
Kättingsatser som är allvarligt skadade eller som har försvagats på grund av en kollision med ett hårt 
eller fast föremål ska bytas ut innan maskinen används.  

Borttagning av kättinglänk 
Är de yttersta länkarna i en kättingsats slitna kan de tas bort 
med hjälp av en vinkelslip eller bultsax; om du tar bort länkar 
måste kättingarna ha identiskt antal arbetslänkar kvar 
eftersom annars obalans uppstår i rotorn.  
Kättingsatser levereras med extra länkar för att 
kättingsatserna ska kunna justeras utåt när yttre ändlänkarna 
har tagits bort. Därigenom behåller maskinen sin maximala 
klippbredd. När de nya kättingarna monteras finns tillräckligt 
med plats inne i navet för den extra kättinglängden. 

10 mm kättingspår 

10 mm kättingspår 

13 mm kättingspår 

13 mm kättingspår 

Nav

Nav med 10 mm kättingsats Nav med 13 mm kättingsats 

Kontrollera kättingsatserna regelbundet och alltid före arbetet 10 mm kätting

13 mm kätting

Ta bort ändlänkarna om de slitna enligt bild 



Borttagning & byte av kättingsats 
Parkera maskinen på fast och jämnt underlag när underhålls- och servicearbeten utförs. 

Se till att maskinen är säkert och stabilt stöttad innan du 
försöker att närma dig arbetsområdet bredvid maskinen. 

Borttagning av kättingsats 
Lossa de 4 skruvarna på navets täckplatta Vrid täckplattan tills skruvarna passar i slitsarna 

VÄ modeller moturs HÖ modeller medurs 

Lyft bort täckplattan för att komma åt inre navet Lyft bort kättingsatserna ur navets slitsar 



Byte av kättingsats 

Kontrollera nav och urtag för slitage och skador när kättingarna är 
borttagna. 
Försök aldrig att använda andra kättingar än de föreskrivna storlekarna. 

Försök aldrig att montera och använda olika kättingsatser. 
Försök aldrig att montera kättingar med slitna länkar i navet.

Kontrollera att kättingsatserna har samma längd och inte berör klippdäcket när de 
utsträckta utåt. 

Montera kättingsatsen i passande slitsar i navet Se till att samma antal länkar är 
utanför navet på varje sida och att 
max. antal länkar inte överskrids 

Max. länkar nav till spets (A till B) 
1,2 m huvud / 10 mm kätting = 16 
1,2 m huvud / 13 mm kätting = 10 
1,5 m huvud / 10 mm kätting = 19 
1,5 m huvud / 13 mm kätting = 14 

Passa in täckplattan mot skruvarna och sänk ner på plats Vrid täckplattan så att den bottnar mot skruvarna 

VÄ modeller medurs HÖ modeller moturs 

Dra åt alla 4 skruvarna jämnt Dra åt med 252 Nm 



Slitage på kättingnav  
Med regelbundna intervall ska kättingnavet inspekteras grundligt för tecken på skador eller 
starkt slitage. Detta kräver att kättingsatserna tas bort för att de kritiska områdena vid och runt 
om urtagen för kättingarna ska kunna undersökas.  
Ingen fast tidsgräns kan ges mellan dessa grundliga inspektioner då slitagets omfattning 
kommer att variera med typ och intensitet på det arbete som utförs, men vi rekommenderar 
att kontrollerna sker ofta.  
Kättingnavet måste omedelbart bytas ut om tecken på skador hittas eller om ställen hittas på 
navet där slitaget har nått de kritiska gränser som anges nedan. 

 

Skulle maskinen oavsiktligt slå emot ett fast eller tungt, massivt föremål ska 
maskinen stängas av och nav och kättingar inspekteras för skador. 

Specificerade dimensioner

Specificerad urtagsprofil 

Kritiska ställen för slitage 

Kritiska slitagegränser 

Max. slitagegräns för urtag 

Chain slot = Kättingspår 

Kättingnavet måste bytas ut om någon av de angivna slitagegränserna har nåtts. 



UNDERHÅLL 

Underhållsarbeten på maskinen har reducerats till ett minimum. Dagligt underhåll innan 
arbetet påbörjas omfattar kontroll av åtdragningen av fästen och en komplett inspektion av 
maskinens komponenter för tecken på slitage och skador.  
Komponenter som visar tecken på starkt slitage och/eller skador som utgör en fara för 
personer eller som kan skada maskinen måste ersättas omgående innan maskinen används. 
Se avsnittet om drift för detaljer om kastskydd, gummibuffertar och medar.  

Smörj alla smörjställen vid den pendlande upphängningen varje vecka. Ledtappen är försedd 
med tätningar som begränsar intrång av damm och sand men som släpper ut överskottsfett. 

Kontroll av oljenivån i lagerhuset ska ske regelbundet. Efterfyll upp till pluggens nivå så ofta 
som behövs med EP90 kuggväxelolja. En indikering på att olja kan behöva fyllas på är tecken 
på att olja svettas ut ner mot undre lagringsenheten på klippdäckets undersida; om mängden 
olja som svettas ut är onormal behöver tätningarna bytas ut.  

Innan maskinen ställs undan för lagring ska den alltid rengöras noggrant och smuts och skräp 
avlägsnas. Smörj sedan alla smörjställen.  

Åtdragningsmoment för kättingnav & lagerenhet 



ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR FÄSTELEMENT 

I tabellen nedan anges korrekta åtdragningsmoment för fästelement. Tabellen ska användas 
vid åtdragning eller byte av skruvar för att fastställa hållfasthetsklass och korrekt 
åtdragningsmoment om inte ett visst åtdragningsmoment anges redan i handbokens text. 

Rekommenderat åtdragningsmoment anges i fotpund och Newtonmeter i denna handbok. 
Omräkningsvärdet för konvertering är 1 Nm = 0,7376 ft.lbs 

 ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR SKRUVAR I TUMDIMENSIONER

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 MERTRISKA SKRUVAR

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

   6 mm 4.5 6,1 8,5 11,5 12 16.3 14.5 20.0
   8 mm 11 14,9 20 27,1 30 40.1 35 47.5
10 mm 21 28,5 40 54,2 60 81.4 70 95.0
12 mm 37 50,2 70 95.0 105 140.0 120 160.0
14 mm 60 81,4 110 150.0 165 225.0 190 260.0
16 mm 92 125.0 175 240.0 255 350.0 300 400.0
18 mm 125 170.0 250 340.0 350 475.0 410 550.0
20 mm 180 245.0 350 475.0 500 675.0 580 790.0
22 mm 250 340.0 475 645.0 675 915.0 800 1090.0
24 mm 310 420.0 600 810.0 850 1150.0 1000 1350.0
27 mm 450 610.0 875 1180.0 1250 1700.0 1500 2000.0
30 mm 625 850.0 1200 1626.0 1700 2300.0 2000 2700.0

Sex linjer
Markering skalle Markering skalle

Grade Two Grade Five Grade Eight
Ingen markering Tre linjer

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

Markering skalle

8.8 10.9
Markering skalle

4.8

  Värde (torr)

Markering skalle
12.9

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

Markering skalle Markering skalle

4.8 10.98.8 12.9

OBS!
Värdena i 
tabellen gäller 
för skruvar i 
leveranstill-
stånd, torra 
eller smorda 
med normal 
motorolja. De 
GÄLLER INTE om 
fett med 
specialgrafit, 
molybdendisul-
fid, eller andra 
EP-smörjmedel 
används. Detta 
gäller för både 
skruvar med 
UNF- och UNC-
gänga



VIKTIGT 
VERIFIERING AV GARANTIREGISTRERING 

ÅTERFÖRSÄLJARE GARANTIINFORMATION & VERIFIERING AV REGISTRERING 
Det är absolut nödvändigt att den återförsäljare som har sålt maskinen registrerar 
maskinen hos McConnel Limited före leveransen till slutanvändaren – om detta inte görs 
kan påverka giltigheten av maskinens garanti. 

För att registrera maskinen går du till McConnel Limited webbsida www.mcconnel.com, 
loggar in på ’Dealer Inside’ och väljer fönsterknappen ’Machine Registration’ som hittas i 
avsnittet Service. Bekräfta till kunden att maskinen har registrerats i avsnittet nedan. 
Skulle du få problem vid registreringen av maskinen ber vi dig att kontakta McConnel 
Serviceavdelning på tel. +44 1584 875848. 

Verifiering av registrering 

ANMÄRKNING TILL KUND/ÄGARE 
Vi ber dig att kontrollera att avsnittet ovan har fyllts i och skrivits under av den återförsäljare som 
har sålt maskinen för att verifiera att maskinen har registrerats hos McConnel Limited. 

VIKTIGT: Under den första inkörningsperioden av en ny maskin ligger det i kundens ansvar att regelbundet 
kontrollera åtdragning och täthet hos alla muttrar, skruvar och slanganslutningar - efterdra vid behov. Nya 
hydraulanslutningar kan möjligen ”svettas” ut små oljemängder eftersom tätningar och skarvar kan ge efter. 
Om detta händer kan det åtgärdas genom att anslutningen efterdras – se åtdragningstabellen nedan. De 
åtgärder som beskrivs ovan ska utföras varje timme under den första dagens användning och därefter minst 
dagligen som en del av maskinens allmänna underhållsprogram. 

SE UPP: DRA INTE ÅT HYDRAULKOPPLINGAR OCH SLANGAR FÖR HÅRT 
ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR HYDRAULKOPPLINGAR

HYDRAULSLANGAR HYDRAULADAPTRAR MED TREDORRINGAR 
BSP Åtdragning Metrisk BSP Åtdragning Metrisk 
1/4” 18 Nm 19 mm 1/4” 34 Nm 19 mm 
3/8” 31 Nm 22 mm 3/8” 47 Nm 22 mm 
1/2” 49 Nm 27 mm 1/2” 102 Nm 27 mm 
5/8” 60 Nm 30 mm 5/8” 122 Nm 30 mm 
3/4” 80 Nm 32 mm 3/4” 149 Nm 32 mm 
1” 125 Nm 41 mm 1” 203 Nm 41 mm 

1 1/4” 190 Nm 50 mm 1 1/4” 305 Nm 50 mm 
1 1/2” 250 Nm 55 mm 1 1/2” 305 Nm 55 mm 

2” 420 Nm 70 mm 2” 400 Nm 70 mm 

ÅF-namn: ……………………..……………………………………………………………. 
Återförsäljarens adress: .....………………………………………………………………. 
Kundens namn: ……………………..………………………………………………………… 
Datum för garantiregistrering: ……/……/...……  ÅF underskrift: ………………..…… 

http://www.mcconnel.com/
http://www.mcconnel.com/


 

GARANTIREGISTRERING 
Alla maskiner måste registreras hos McConnel Limited av den återförsäljare som har sålt 
maskinen före leveransen till slutanvändaren. När varan tas emot är det kundens ansvar att 
kontrollera att verifieringen av garantiregistreringen i instruktionsboken har fyllts i av den 
återförsäljare som har sålt maskinen.

1. 

1.01. 
BEGRÄNSADE GARANTIER 

Alla monterade maskiner som levereras av McConnel Ltd garanteras vara fria från materialfel och 
tillverkningsfel under en period av 12 månader räknat från försäljningsdatum till första köparen, om 
inte en annan tidsperiod har specificerats. 
Alla självgående maskiner som levereras av McConnel Ltd garanteras vara fria från materialfel och 
tillverkningsfel under en period av 12 månader eller 1500 timmar räknat från försäljningsdatum till 
första köparen. Motorgarantin specificeras av tillverkare av denna enhet. 
Alla reservdelar som levereras av McConnel Ltd och köps av slutanvändaren garanteras vara fria från 
materialfel och tillverkningsfel under en period av 6 månader räknat från försäljningsdatum till första 
köparen. Alla reservdelsreklamationer måste styrkas med köparens kopia av fakturan över den 
defekta delen. Vi godkänner inga reklamationer där försäljningsfakturan saknas. 
Den garanti som erbjuds av McConnel Ltd är begränsad till att gottgöra köparen genom reparation 
eller utbyte av de delar, som efter inspektion av leverantören, befinns vara defekta genom normal 
användning och insats på grund av materialfel eller tillverkningsfel. Returnerade delar måste vara 
fullständiga och ej undersökta. Förpacka komponenterna omsorgsfullt så att inga transportskador kan 
uppstå. Alla portar på hydraulkomponenter ska tömmas på olja och förslutas säkert för att förhindra 
oljespill och att främmande föremål tränger in. Vissa övriga komponenter, t.ex. eldetaljer, kan kräva 
särskild omsorg vid emballeringen för att transportskador ska undvikas. 
Denna garanti gäller inte för produkter där McConnel Ltd’s serienummerskylt har avlägsnats eller 
ändrats. 
Denna garantipolicy gäller för maskiner som har registrerats enligt beskrivna villkor och under 
förutsättning att maskinerna inte har överskridit en period om 24 månader efter första försäljningen, 
dvs. original fakturadatum från McConnel Limited. 
Maskiner som har stått på lager i mer än 24 månader kan inte registreras för garanti. 
Denna garanti gäller inte för någon del av varan som har utsatts för felaktig eller onormal 
användning, vanskötsel, förändring, modifiering, montering av oäkta delar, olycksfallskador, eller 
skada som har uppstått genom beröring med luftledning, skada orsakad av främmande föremål (t.ex. 
stenar, järnföremål, annat material än vegetation), fel som har uppstått på grund av bristande 
underhåll, användning av fel olja eller smörjmedel, kontaminerad olja eller del som är normalt 
utsliten. Denna garanti täcker inte slitdetaljer som knivar, remmar, kopplingslameller, filterelement, 
slagor, klaffsatser, släpskor, jordbearbetningsdelar, kåpor, skydd, slitdynor, luftgummihjul eller band. 
Provisoriska reparationer och följdförluster - dvs. olja, stilleståndstid och tillhörande delar är specifikt 
uteslutna från garantin. 
Garantin på slangar är begränsad till 12 månader och omfattar inte slangar som har utsatts för yttre 
åverkan. Endast kompletta slangar får sändas tillbaka under garanti, alla som har kapats eller 
reparerats kommer inte att godkännas. 
Maskiner måste repareras omedelbart när ett problem uppträder. Fortsatt användning av maskinen 
efter att ett problem har uppstått kan resultera i att andra komponenter skadas, vilket inte kan läggas 
McConnel Ltd till last och dessutom kan få säkerhetskonsekvenser. 
Om under exceptionella omständigheter en icke McConnel Ltd del används för att utföra en 
reparation, kommer inte garantikrediteringen att vara högre än McConnel Ltd:s standard 
återförsäljarkostnad för originaldelen. 

1.02. 

1.03
 

1.04. 

1.05. 

1.06. 

1.07. 

1.08. 

1.09. 

1.10. 
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1.11. Utöver det som anges här är ingen anställd, agent, återförsäljare eller annan person auktoriserad att 
ge några garantier av någon sort på McConnel Ltd:s vägnar. 

1.12. För maskiner vars garantitid överskrider 12 månader gäller följande uteslutningar: 
1.12.1. 
1.12.2. 
1.12.3. 
1.12.4. 
1.12.5. 
1.12.6. 
1.12.7. 
1.12.8. 

Slangar, friliggande rör och hydraultankens avluftning. 
 Filter. 
Gummidämpare.   
Utvändiga kablage. 
Lager och tätningar
Utvändiga kablar,länksystem 
Lösa/korroderade anslutningar, belysningar, LED
Komfortdetaljer som förarsäte, ventilation, audioutrustning

1.13. Alla servicearbeten, i synnerhet filterbyten, måste utföras enligt tillverkarens serviceschema. Om 
schemat inte följs upphör garantin att gälla. Vid en reklamation kan ett bevis på utfört servicearbete 
krävas. 

1.14. Upprepade eller följdreparationer som resultat av felaktig diagnos eller dåligt utförd tidigare 
reparation är utslutna från garantin. 

OBS! Garantiåtaganden är uteslutna om icke-original reservdelar har monterats eller 
använts. Användning av icke-original reservdelar kan ha allvarlig inverkan på maskinens 
prestanda och säkerhet. McConnel Ltd kan inte hållas ansvarig för haverier eller 
säkerhetsproblem som har uppstått genom att icke-original reservdelar har använts.

2. 

2.01. 
ÅTGÄRDER OCH PROCEDURER 
Garantin träder inte i kraft om inte återförsäljaren som har sålt maskinen registrerar den via 
McConnel webbsida och bekräftar registreringen för köparen genom att fylla i bekräftelsen i 
instruktionsboken. 
Varje fel måste rapporteras till en auktoriserad McConnel Ltd återförsäljare genast när det uppstår. 
Fortsatt användning av maskinen efter att ett fel har uppstått kan resultera i skador på andra 
komponenter, vilket inte kan läggas McConnel Ltd till last. 
Reparationer ska göras inom två dagar efter att felet har uppstått. Reklamationer som sänds för 
reparationer som har gjorts för mer är 2 veckor efter att felet har uppstått eller 2 dagar efter leverans 
av delarna kommer att avslås, om inte förseningen har auktoriserats av McConnel Ltd. Observera att 
om kunden inte lämnar in maskinen för reparation kommer det inte att godtas som skäl till försenad 
reparation eller insändning av reklamationen. 
Alla reklamationer måste sändas in av en auktoriserad McConnel Ltd Serviceåterförsäljare inom 30 
dagar efter utförd reparation. 
Efter att reklamationsformulär och delar har undersökts, kommer McConnel Ltd för varje godkänd 
reklamation, efter eget gottfinnande, att betala de fakturerade kostnaderna för delar som har 
levererats av McConnel Ltd och i förekommande fall skälig ersättning för arbete och bilkostnader. 
Insändningen av en reklamation är ingen betalningsgaranti. 
Varje beslut som tas av McConnel Ltd. är slutgiltigt. 

2.02. 

2.03. 

2.04. 

2.05. 

2.06. 
2.07. 
3. 
3.01. 

ANSVARSBEGRÄNSNING 
McConnel Ltd frånsäger sig varje direkta (utom de som nämns i texten) och underförstådda garantier 
beträffande godset inkluderande, men inte begränsat till, säljbarheten och lämpligheten för ett visst 
ändamål. 
McConnel Ltd ger inga garantier för design, förmåga, kapacitet eller lämplighet för varans 
användning. 
Utöver det som anges i texten, kommer inte McConnel Ltd ha någon skyldighet eller ansvar gentemot 
köparen eller annan person eller organ beträffande varje form av ansvar, förlust eller skada orsakad 
eller påstås ha orsakats direkt eller indirekt av varan inklusive, men inte begränsat till, varje skada 
oavsett om den är indirekt, speciell, som följd eller genom olycka som uppstått genom användningen 
eller drift av varan eller varje brott mot denna garanti. Oaktat ovanstående begränsningar och 
garantier, ska inte tillverkarens ansvar i det följande överskrida varans pris vid skador som åsamkats 
av köparen eller andra. 
Ingen aktion som uppstått av en reklamerad överträdelse av denna garanti eller transaktion under 
denna garanti kan tas upp mer än ett (1) år efter att orsaken till aktionen har inträffat. 

3.02. 

3.03. 

3.04. 
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4. ÖVRIGT

4.01. McConnel Ltd kan avsäga sig uppfyllandet av något av villkoren i denna begränsade garanti, men 
inget ogiltigförklarande av ett villkor ska anses göra andra villkor ogiltiga. 

4.02. Om någon bestämmelse i denna begränsade garanti skulle bryta mot gällande lag och betraktas vara 
ogiltig, ska det inte göra andra bestämmelser i denna garanti ogiltiga. 

4.03. Gällande lag kan ge köparen rättigheter och fördelar utöver de som anges i denna garanti. 

McConnel Limited 
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FÖRSÄKR AN OM 

ÖVERE
 
NS

 
ST

 
ÄMMEL

 
SE 

Vi, 

McCONNEL LIMITED, Temeside Works, Ludlow, Shropshire SY8 1JL, UK 

Deklarerar härmed 
 

Produkten; Hydrauliskt armmonterat rotorklipparhuvud 

Produktkod; ROHD 

Serienr & Datum ………………………………… Typ ………………………… 

Tillverkad i; Storbritannien 

Uppfyller de bestämmelser som krävs enligt Maskindirektivet 2006/42/EG 
Maskindirektivet stöds av följande harmoniserade standarder; 

■ SS-EN ISO 12100 (2010) Maskinsäkerhet - Allmänna 
konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering. 

SS-EN 349 (1993) + A1 (2008) Maskinsäkerhet - Minimiutrymmen för att 
undvika att kroppsdelar krossas. 

SS-EN ISO 14120 (2015) Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för 
konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd. 

SS-EN 4413 (2010) Maskinsäkerhet – Hydraulik. Allmänna regler och 
      

■ 

■ 

■ 

McConnel Limited tillämpar ett ISO 9001:2008 kvalitetsmanagementsystem, 
certifikat nummer: FM25970. 
Detta system utvärderas kontinuerligt av; 
British Standards Institution (BSI), Beech House, Milton Keynes, MK14 6ES, UK 
BSI är ackrediterat av UK Accreditation Service, ackrediteringsnummer: UKAS 
003. Denna EG-försäkran gäller endast om maskinen som beskrivs ovan 
används enligt driftinstruktionerna. 

Underskrift ................................... Ansvarig person 
CHRISTIAN DAVIES på McCONNEL LIMITEDS vägnar 

Status: Verkställande 
 

Datum: Januari 
 



McConnel Limited, Temeside Works, Ludlow, Shropshire SY8 
1JL. England. Telefon: +44 1584 873131. Fax: +44 1584

  

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.mcconnel.com/
http://www.narlant.se/
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