Instruksjonsbok
Oversettelse av original bruksanvisning

Skiveslåmaskin
8000

- 8000 611 58 cm
- 8000 621 64 cm

6098_0, 6098_1

&

Les instruksjonsboken og legg merke til advarslene og
sikkerhetsinstruksjonene før du tar maskinen i bruk!

Bruksanvisning nr. 998 398b_NO

11.11

Symboler, typeskilt
Vennligst fyll ut:

Symboler
Advarsel, henvisning til
farepunkter

Maskintype-nr.: ......................
Ident.-/maskin-nr.:
..........................................................
Motortype: ...................................

Viktig informasjon
Choke

Motornr.: ....................................

Drivstoff

Kjøpsdato: ..................................

Olje

Typeskilt, se side 3/fig. A/12
Motortype og motornummer, se
side 38/fig. B/7.

Start av motor

Vennligst oppgi disse dataene ved
bestilling av reservedeler, for å unngå feil leveranser.

Stopp av motor

Bruk kun originale

Motorturtall

-deler!

Spesifikasjoner, figurer og dimensjoner i denne boken er ikke bindende.
Ingen krav kan framsettes ut fra dette. Vi tar forbehold om retten til å foreta endringer uten å forandre denne
bruksanvisningen.

Luftfilter
Nivåglass
Knivdrift
Fremdrift

Leveringen består av:

fort

l Bruksanvisning

langsom

l Bruksanvisning for motoren

åpen

l Skiveslåmaskin - grunnmaskin
låst

l Skjørt med holder

Løftepunkt, festepunkt for
sleping og stropping
Vær oppmerksom på at kun
det aller mest nødvendige er
forklart om motoren i denne bruksanvisningen. Samtlige andre informasjoner finner du i motorens
egen bruksanvisning som er vedlagt ved levering!
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se i motorens egen
bruksanvisning
è
- Serviceç=
kontakt ditt Agria-verksted
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Betegnelse av delene
Figur A
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8000 611

Innkoblingshendel for knivdrift (Sikkerhetsutstyr)
Innkoblingshendel for fremdrift (Sikkerhetsutstyr)
Gasshendel
Styre
1
Vingemutter
Motor
Fremre tildekking (Vern)
4
Skjørt (Vern)
5
Knivrotor
7
Kniv
Drivhjul
Typeskilt / ID-nr.
Skjørt bak (Vern)
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8000 621
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Innkoblingshendel for knivdrift (Sikkerhetsutstyr)
Innkoblingshendel for fremdrift (Sikkerhetsutstyr)
1
Gasshendel
Styre
Klemskrue
3
Festeskrue
Motor
Fremre tildekking (Vern)
5.1
Skjørt (Vern)
7
Knivrotor
Kniv
Drivhjul
8
Typeskilt / ID-nr.
Koblingsbøyle
Skjørt bak (Vern)
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Anbefalinger
Smøremidler og
korrosjonsbeskyttelse:
Bruk spesifiserte smøremidler i motor og girkasse (se „Tekniske data“).
Vi anbefaler bruk av biologisk nedbrytbar olje
eller biologisk nedbrytbart fett til åpne smørepunkter eller fettnipler (slik
som det er spesifisert i
bruksanvisningen).
Vi anbefaler biologisk
nedbrytbar rustbeskyttelsesolje for beskyttelse
av motor og utstyr (ikke
bruk det på malte/lakkerte deler). Oljen kan smøres eller sprayes på.
Rustbeskyttelsen er miljøvennlig og nedbrytes fort.

Drivstoff:
Denne motoren kan uten
problemer kjøres på vanlig blyfri normal- og superbensin (også E10) som
super pluss.
Ikke bland olje i bensinen.
Hvis du bruker blyfri bensin av miljø-messige
grunner, må du passe på
at du tømmer ut all bensinen når du stopper motoren dersom den skal stå i
over 30 dager. Dette er for
å hindre bunnfall og avleiring i forgasser, drivstoffilter og bensintank. Det
kan også tilsettes konserveringsolje.
Se også avsnittet „Konservering av motor“.

Vedlikehold og
reparasjon:
Mekanikerne hos din
Agria-forhandler utfører
service og reparasjoner.
Du burde bare gjøre hoved-vedlikeholdet og små
reparasjoner selv, hvis du
har det riktige verktøyet
og kjennskap til maskiner
og forbrenningsmotorer.
Ikke slå mot svinghjulet
med harde objekter eller
metallverktøy da dette
kan ødelegge og lage problemer under drift som
kan forårsake personskade eller ødeleggelser.
Bruk bare tilpasset verktøy for avtrekking av
svinghjulet.

Ved bruk av biologisk
nedbrytbar olje og rustbeskyttelse, er du med på å
verne miljøet og velferden
for mennesker, dyr og
planter.
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Utpakking og montering
Gjøre skiveslåmaskinen driftsklar



 Skjær forsiktig opp de fire
hjørnene av esken og legg sideveggene ned.

 Styret (A/4) stilles i ønsket



arbeidshøyde.

A/4
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A/4

A/8

è

versjon 8000 611 Side 18

è

versjon8000 621 Side 19



Montér skjørtet (A/8) på
stangen.

 Stikk stangen med skjørtet
inn på firkantrøret på maskinen.
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Utpakking og montering
 Les og forstå bruks-anvisningen på HONDA-moto-



ren.

&


 Fyll motorolje.
è se egen bruksanvisningen for HONDA-motoren.



 Kontrollér motoroljenivå.
è se egen bruksanvisning for HONDA-motoren.



 Fyll drivstoff.
è se egen bruksanvisning for HONDA-motoren.

Skiveslåmaskin 8000
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1. Sikkerhetstekniske henvisninger
Før start av motoren, les bruks-anvisningene og vær oppmerksom på:

1

Varselskilt
Dette symbolet markerer alle avsnitt
som har noe med din sikkerhet og gjøre. Gi alle sikkerhetsinstruksjoner til andre brukere.

Hovedregler:
Vanlige ulykkesforebyggende regler må
følges, akkurat som alle andre generelle regler om sikkert arbeid, helse- og
miljø, og veitrafikkregler.
For kjøring på offentlig vei må nasjonale lover følges.

Tillatt bruk av maskinen
Skiveslåmaskinen er utelukkende beregnet for slåing av gress og lignende
planter samt buskvekster uten trestruktur innenfor landbruk, park og landskapspleie. Den nedre tallerkenen må
gli på underlaget. Slåmaskinen er dog
ikke egnet for klipping av plener! (tillatt
bruk).
All annen type arbeid ses på som upassende. Fabrikanten står ikke til ansvar
for det som blir ødelagt ved upassende
bruk, det er brukerens ansvar.
Skiveslåmaskinen skal ikke brukes med
mindre den nedre tallerkenen er i kontakt med bakken.
Passende bruk inkluderer samsvar med
fabrikantens instruksjoner om arbeid,
vedlikehold og reparasjoner.
Enhver egenhendig forandring på skiveslåmaskin fører til at fabrikantens ansvar oppheves.
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Generelle instruksjoner om
sikkerhet og fore-byggelse
av ulykker

Kontrollér slåmaskinens sikkerhet for
veikjøring og arbeid hver gang du begynner å arbeide med maskinen.
Bare personer som kjenner til slåmaskinen og som er kjent med farene ved
bruk, har lov til å bruke, vedlikeholde
og reparere slåmaskinen.
Tenåringer på 16 år eller yngre skal ikke
bruke slåmaskinen!
Arbeid kun i skikkelig lys og sikt.
Brukernes klær skal sitte tett til kroppen. Unngå å bruke løse klær. Bruk solide sko.
Legg merke til advarsels- og instruksjonsmerkene på slåmaskinen for sikker bruk. Dette er for din egen sikkerhet.
Ved transport av slåmaskinen på henger eller vogn på utsiden av arbeidsområdet skal motoren være stoppet.
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1. Sikkerhetstekniske henvisninger
Vær forsiktig med roterende deler - hold
sikker avstand!
Vær oppmerksom på redskaper i bevegelse. Vent til de har stoppet fullstendig
før du starter vedlikehold eller reparasjoner!
Deler som drives av eksterne krefter,
skjærer og knuser!

Betjenings- og
sikkerhetsinnretninger

1

Før du starter motoren
Bli kjent med utstyret og funksjonene.
Lær også hvordan du skal stoppe motoren raskt og sikkert ved et uhell.

Det er forbudt å sitte på utstyret under
arbeid.

Se til at beskyttelsesutstyret er montert
og plassert slik at det beskytter tilstrekkelig.

Ikke justér turtallsregulatoren. Høyt motorturtall øker risikoen for ulykker.

Start av motoren

Arbeidsområde og
risikable områder

Før start settes alle spaker i nøytral.

Brukeren er ansvarlig ovenfor tredje-part
som arbeider innenfor slå-maskinens
rekkevidde.

Ikke start motoren i lukkede rom. Det
fører til mye eksosgass som er ekstremt
giftig å puste inn.
Ved starting av motoren, ikke still deg
foran slåmaskinen.

Drift

Opphold i risikable områder er ulovlig.

Forlat aldri førerplassen ved styre-håndtakene når slåmaskinen er i arbeid.

Sjekk områdene rundt slåmaskinen før
du starter. Se etter unger og dyr!

Juster aldri på styret under arbeid - Farlig!

Før du starter arbeidet, rydd området
for fremmede objekter. Ved arbeid, se
alltid etter fremmede objekter og fjern
dem i tide.

Ved arbeid må brukeren holde en viss
avstand fra styrehendlene, spesielt ved
svinging av maskinen!

For arbeid i lukkede områder, forsikre
deg om at nødvendig sikkerhets-avstand er der for å unngå skader på utstyret.

Å sitte på utstyret ved arbeid eller transport er ikke lovlig.
Hvis det forekommer at utstyret tettes,
stopp motoren og rens slåtte-organene
med et tilpasset verktøy.
Hvis det skjer skade på slåmaskinen
eller utstyret, stopp umiddelbart motoren og få det reparert!
Hvis styringen skaper problemer, stopp
maskinen umiddelbart og slå av motoren. Reparér feilen med en gang uten å
vente.

Skiveslåmaskin 8000
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1. Sikkerhetstekniske henvisninger
1

For å unngå at maskinen sklir i skråninger, se til at den er sikret av en annen
person ved bruk av tau, stang eller lignende. Denne personen må stå på oversiden av maskinen og på sikker avstand
fra utstyret som jobber!
Hvis mulig, arbeid alltid på tvers av skråningene.

Hvordan avslutte arbeidet
Ikke forlat maskinen med motoren i
gang.
Stopp motoren før du forlater slå-maskinen.
Sikre slåmaskinen mot at uved-kommende kan bruke maskinen. Hvis slåmaskinen er utstyrt med tenningsnøkkel, fjernes denne.

Slåtteutstyr
Ved feil bruk kan de skarpe kantene på
knivene utgjøre en klar kuttefare!
Ved skifting av kniver, må man passe
på at hånd-/fingerbevegelsene under
skruingen fører vekk fra skarpe kanter.

Rengjøring og vedlikehold
Gjør aldri noe vedlikehold eller rengjøring med motoren i gang.
Før du arbeider på maskinen, ta av
pluggledningen (kun bensinmotorer).
Sjekk regelmessig, og hvis nødvendig,
skift alle beskyttelses-deksler og slitedeler.
Skift skadde kniver.
Bruk alltid vernehansker og riktig verktøy ved bytting av kniver.
Hold slåmaskinen og utstyret reint, for
å unngå brann.
Sjekk muttere og skruer regelmessig.
Ettertrekk hvis nødvendig.
Etter vedlikehold og rengjøring, forsikre
deg om at du satte på plass alt sikkerhets- og beskyttelsesutstyr korrekt!
Bruk kun originale Agria-deler! Alle andre reservedeler må ha tilsvarende kvalitet og imøtekomme tekniske spesifikasjoner fra Agria.

Bruk vernebriller og arbeidshansker ved
kvessing av knivene.
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1. Sikkerhetstekniske henvisninger
Lagring
Det er ikke lov å lagre slåmaskinen i rom
med åpen flamme.
Parker aldri slåmaskinen i lukkede rom
med drivstoff igjen i tanken. Gass fra
drivstoff er farlig.

Motor, drivstoff og olje
La aldri maskinen stå og gå i lukkede
rom. Ekstrem fare for eksos-forgiftning!
Vær forsiktig med varme motordeler!
Eksospotta og andre motordeler blir
veldig varme når motoren går og like
etter stands. Hold avstand fra varme
overflater og hold barn unna når motoren går.
Av samme grunn, skift alltid skadde eksospotter med en gang. Ekstrem brannfare! Fyll aldri drivstoff i nærheten av
åpen flamme, gnister eller varme motordeler. Ikke fyll drivstoff i innelukkede
rom. Ikke røyk ved fylling av drivstoff!

ringsvæsker utenfor barns rekke-vidde.
Hvis kvalme og oppkast forekommer,
kontakt lege. Hvis du har fått drivstoff i
øyene, skyll dem tilstrekkelig. Unngå
innhalering av gassen.
Les og følg vedlagte instruksjoner!
Før du kaster brukte og tomme spraybokser (startgass), kontroller at de er
helt tomme. Tøm dem i ventilerte rom
der det ikke er flammer. Hvis nødvendig, kast dem i depoter for giftig avfall.
Vær forsiktig ved tapping av varm olje,
fare for forbrenning.
Pass på at drivstoffet er av spesifisert
kvalitet. Lagre drivstoffet i godkjente
kanner.
Kasting av olje, fett og filter skal skje
hver for seg, og på foreskrevet måte.

Elektrisk system
Personer som har en pacemaker må
ikke røre tenningsdelene når motoren
er igang!

Fyll bare med motoren stoppet og avkjølt.
Ikke søl noe drivstoff, bruk en passende trakt ved påfylling.
Hvis det søles, må slåmaskinen flyttes
vekk fra sølet før motoren startes.
Pass på at drivstoffet er av spesifisert
kvalitet.
Lagre drivstoffet i godkjente kanner.
Lagre rustbeskyttelse og konser-ve-

Skiveslåmaskin 8000
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1. Sikkerhetstekniske henvisninger
1








 

 





Forklaring av varselmerker
Advarsel:



Les og følg bruksanvisningen og
sikkerhetsreglene før maskinen tas i
bruk.
Før rengjøring, vedlikehold og reparasjonsarbeid, stopp motoren og ta av
pluggledningen.



 Fare for deler som kan slynges ut med
høy hastighet og kraft når motoren er i
gang - Hold tilstrekkelig sikkerhetsavstand på 30 m.

 Veltefare! Ikke kjør i skråninger med
en sidehelling på mer enn 20°.

Fyll drivstoff bare når motoren er
stoppet og avkjølt. Unngå åpen flamme!
Ikke røyk!

 Benytt hørselsvern og verne-briller

 Eksosgassene fra motoren innehol-

hver 8. driftstime.

der gift - Hold alltid sikker avstand. La
aldri maskinen stå og gå i lukkede rom.

 Varme deler (f.eks. motor, spes. ek-

under arbeid med maskinen.

Kontrollér motoroljenivået minst for
Bruk solide sko
(vernesko).

sos) - Hold avstand. Vent til de har kjølnet.

 Når motoren går, hold god avstand

Bruk vernehansker.

fra knivene!

 Ikke ta på redskaper i bevegelse.
Vent til redskapene har stoppet helt.
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2. Tekniske data
Skiveslåmaskin: ......................................................................... Type 8000 611
Arbeidsbredde : .......................................................................................... 58 cm
Motor:

4-takts bensinmotor OHV ..................................... Honda GCV160
maks. effekt: ved 3600 min-1 ........................................................ 4,1 kW (5,5 PS)
Dreiemoment: ............................... maks. 11,4 Nm ved 2500 min-1
i nedre turtallsområde ........................................ 1550 - 1850 min-1
øvre turtallsområde ............................................. 3000 ± 100 min-1
Drivstoff: ............................. Blyfri bensin min. 91 ROZ (også E10)
Tankinnhold ... ...................................................................... 0,91 l.
Drivstofforbruk .............................................................. 310 g/kWh
Luftfilter ................................................................ Tørrelementfilter
Tennplugger: ............................ NGK BPR6ES; BOSCH WR7DC
Motorolje: .......................................... Påfyllingsmengde ca. 0,55 l.
............................... SAE 10 W-40, API-klasse SG, SF eller bedre

Knivdrift:

......................................... Kilereimsdrift med innebygd knivbrems
........................................... Knivrotor med 4 stk. svingbare kniver

Fremdrift:

................................................................... Snekkehjulsutveksling,
................................................................................ Girolje SAE 90

Kjørehastighet: ................................................................................ 2,8 - 3,5 km/t
Drivhjul:

Luftfylte ........................................... 3.50-6 AS eller 13x5.00-6 AS
Lufttrykk .............................................................................. 0,8 bar

Kilereimer:

Fremdrift ................................................................... 10x475 Li ZX
Knivdrift ..................................................................... A13x1480LW

Styre:

.............................................. høydejustering uten bruk av verktøy

Stigningsvinkel: .................................................................................... maks. 20°
Lydtrykknivå ved brukerpersonellets ører: ....................................... LpA= 84 dB
............................................................................. (i flg. EN 11201)
Lydtrykknivå i flg. EN ISO 3744:1995
målt: ........................................................................ LWA= 90,3 dB
garantert: ................................................................... LWA= 92 dB
Vibrasjonsverdier i flg. ISO 5349: ........................................................... 3,4 m/s2
Gjennomsnittskapasitet: .... Gress til tynne busklignende planter (uten trefibre)
Vekt:

............................................................................................... 60 kg

Dimensjoner: ................................................................................... l = 1360 mm
.................................................................................... b = 650 mm
.................................................................................... h = 960 mm
Skiveslåmaskin 8000
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2. Tekniske data
Skiveslåmaskin: ......................................................................... Type 8000 621
Arbeidsbredde : .......................................................................................... 64 cm
Motor:

3

4-takts bensinmotor OHV ..................................... Honda GCV190
maks. effekt: ved 3600 min-1 ........................................................ 4,9 kW (6,5 PS)
Dreiemoment: ............................... maks. 11,4 Nm ved 2500 min-1
i nedre turtallsområde ........................................ 1550 - 1850 min-1
øvre turtallsområde ............................................. 3000 ± 100 min-1
Drivstoff: ............................. Blyfri bensin min. 91 ROZ (også E10)
Tankinnhold ... ...................................................................... 0,91 l.
Drivstofforbruk .............................................................. 310 g/kWh
Luftfilter ................................................................ Tørrelementfilter
Tennplugger: ............................ NGK BPR6ES; BOSCH WR7DC
Motorolje: .......................................... Påfyllingsmengde ca. 0,55 l.
............................... SAE 10 W-40, API-klasse SG, SF eller bedre

Knivdrift:

......................................... Kilereimsdrift med innebygd knivbrems
........................................... Knivrotor med 4 stk. svingbare kniver

Fremdrift:

................................................................... Snekkehjulsutveksling,
................................................................................ Girolje SAE 90

Kjørehastighet: ................................................................................ 2,8 - 3,5 km/t
Drivhjul:

Luftfylte ........................................... 3.50-6 AS eller 13x5.00-6 AS
Lufttrykk .............................................................................. 0,8 bar

Kilereimer:

Fremdrift ................................................................... 10x475 Li ZX
Knivdrift ..................................................................... A13x1490LW

Styre:

.............................................. høydejustering uten bruk av verktøy

Stigningsvinkel: .................................................................................... maks. 20°
Lydtrykknivå ved brukerpersonellets ører: .................................... LpA= 77,2 dB
............................................................................. (i flg. EN 11201)
Lydtrykknivå i flg. EN ISO 3744:1995
målt: ........................................................................ LWA= 91,1 dB
garantert: ................................................................... LWA= 92 dB
Vibrasjonsverdier i flg. ISO 5349: ........................................................... 1,5 m/s2
Gjennomsnittskapasitet: .... Gress til tynne busklignende planter (uten trefibre)
Vekt:

............................................................................................... 62 kg

Dimensjoner: ................................................................................... l = 1400 mm
.................................................................................... b = 660 mm
.................................................................................. h = 1150 mm
14
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3. Redskaps- og betjeningsorganer
Skiveslåmaskinen er utelukkende beregnet for slåing av gress og lignende
planter samt buskvekster uten trestruktur innenfor landbruk, park og landskapspleie. Den nedre tallerkenen må
gli på underlaget. Slåmaskinen er dog
ikke egnet for klipping av plener! (tillatt
bruk).

Tomgangsturtall
Pass alltid på at tomgangsturtallet er
korrekt justert.
Ved lavt turtall når turtallskontrollen står
på tomgang, skal ikke motoren stoppe,
men gå jevnt på tomgang.

Luftfilter

Motor
Bensinmotoren drives med bensin (se
drivstoffanbefalinger på side 4). Under
de første 20 driftstimene (innkjøringstid) skal ikke motoren belastes maksimalt. Også etter innkjøringsperioden
skal aldri maskinen kjøres med høyere
turtall enn nødvendig for det aktuelle arbeidet.
Høyt motorturtall er skadelig
for motoren og påvirker levetiden betraktelig. Dette gjelder spesielt ved drift uten belastning! Overrusing kan føre til øyeblikkelig skade.

Luftfilteret renser luften som suges inn.
Et tett filter reduserer motorens effekt.

Tenningssystem
Motoren er utstyrt med et vedlikeholdsfritt, kontaktløst elektronisk tenningssystem.
Vi anbefaler at nødvendige kontroller
kun utføres av eksperter.

Choke
Betjeningen av choken er integrert i
gasshendelen.

Kjølesystem
Kjølesystemet er luftkjølt med vifte.
Derfor må gitteret på starthuset og kjøleribbene på sylinderen være rene og
fri for planterester.

Ved kaldstart må choken stenges.
Ved start av varm motor og under drift må choken ikke være
på.

Stengekran
Drivstoffkranen (B/11) er plassert ved forgasseren.

Skiveslåmaskin 8000

15

3

3. Redskaps- og betjeningsorganer
Gasshendel
(stoppbryter)
Med gasshendelen (A/3) på styret kan i stoppbryteren betjenes i tillegg til gass-regulering og
betjening av choken. Se figuren for de ulike hendelposisjonene.
Gasshendelen fungerer også som
nødstoppbryter i faresituasjoner ved å stille hendelen i „STOPP“-stilling!

Sikkerhetskobling
Slåmaskinen er utstyrt med en sikkerhets-kobling (dødmannshendel) både for knivdrift og fremdrift.

3

l Stoppstilling: Dersom hendelen slippes (A/1
event. A/2), kobles den aktuelle driften ut
Hendelen fungerer også som en
Nødstoppbryter.
Slipp dødmannshendelen i en nødssituasjon. Da
vil hendelen automatisk gå til STOPP-stilling!
Knivdriften og fremdriften vil kobles ut umiddelbart.

Fremdrift
Fremdriften går via girkassen ut til hjulene.
Kløtsjen betjenes med hendelen (A/2) på styret.
Drivhjulene er utstyrt med frihjulskoblinger, slik
at svinging blir lettere og mer bekvem.

16
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3. Redskaps- og betjeningsorganer
versjon 8000 611

Knivdrift
Knivdriften går via kilereimsoverføringer og kilereimskløtsj. Kløtsjen betjenes med hendelen (A/1) på styret.

0

Knivenheten består av en rotorenhet med knivskive
der det er montert 3 frittsvingende stålkniver av høy
kvalitet.
En fritt opplagret tallerken på undersiden glir mot bakken.
Knivene er utstyrt med knivegg på begge sider slik at
knivene kan vendes.
De butte sidene kan kvesses igjen og svakt bøyde
kniver kan rettes og monteres igjen.
Sterkt skadde eller bøyde kniver må skiftes.

A/1

A/2

0

Skiveslåmaskinen må bare brukes når alle
knivene er riktig montert og festet, og når
alt verneutstyr og sikkerhetsutstyr står i riktig
stilling og fungerer som det skal!

Knivkobling
Ved å trykke hendelen (A/1) inn mot styret, kobles
knivdriften inn.

versjon 8000 621

0

A/1

A/13 A/2

Koblingshendelen er utstyrt med en sperrebøyle som
hindrer ufrivillig innkobling. For å koble inn koblingshendelen (A/1) må sperrebøylen først trykkes inn.
Når hendelen (A/1) slippes, kobles knivdriften ut sikkerhetsutstyr - og stoppes etter kort tid ved hjelp av
knivbremsen.

Fremdriftskobling
Ved å trykke hendelen (A/2) inn mot styret, kobles
fremdriften inn.
Når hendelen (A/2) slippes, kobles fremdriften ut.

Koblingsbøyle versjon 8000 621
Med koblingsbøylen (A/13) kan begge drivsystemene kobles inn sammen.

0

Trykk inn før innkobling av sperrebøylen på
koblingshendelen (A/1) for slåmaskindrift.
Ved å slippe opp koblingsbøylen (A/13) kobles
slåmaskindriften og framdriften ut.

Skiveslåmaskin 8000
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3. Redskaps- og betjeningsorgane
C

A/5
A/4

3 Styre versjon 8000 611
Justering av styre:
- Løsne vingemutter (A/5) (mot urviseren) inntil låsehakkene er frie.
- Still styret (A/4) i ønsket høyde.
- Trekk vingemutteren (A/5) til igjen (med urviseren).
Forsøk å stille vingemutteren slik at den ikke hindrer start av motoren:
Vingemutteren (C/1) løsnes og mutteren (C/2) skyves ut inntil splinten (C/3) er fri.
Mutteren (C/2) har fire hull på forsiden. Velg et egnet hull og skyv mutteren (C/2)
inn på splinten (C/3) igjen. Trekk vinge-mutteren (C/1) til igjen.

Transportstilling
A/4

Stopp motoren og ta av pluggledningen.
Bruk vernesko.
Styret (A/4) kan svinges til en plassbesparende transportstilling.

l Styre èKap. 3.9
Ta kun en slåmaskinen i bruk etter at
styret er festet i arbeidsstilling!
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3. Redskaps- og betjeningsorgane
A/4

TransportStellung

3

C
Styre versjon 8000 621
Justering av styre:
1 Løsne klemmeskruen A ca. 1 omdreining (mot urviseren)
2 Løsne festeskruen B ca. 3 omdreininger (mot urviseren)
3 Sett styret (A/4) i ønsket høyde eller helt fram i transportstilling og forskyv
aksialt til pilen C peker på hullparet
4 Trekk til klemmeskruen B, ca. 3 omdreininger med urviseren
5 Trekk til festeskruen A, ca. 1 omdreining med urviseren

Transportstilling
A/4

Stopp motoren og ta av pluggledningen.
Bruk vernesko.
Styret (A/4) kan svinges til en plassbesparende transportstilling

l Styre èKap. 3.11
Ta kun en slåmaskinen i bruk etter at
styret er festet i arbeidsstilling!

Skiveslåmaskin 8000
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3. Redskaps- og betjeningsorgane
Løftepunkt
versjon 8000 611

A
B

Løftepunktene A og B er konstruert
for løfting, lessing av maskinen og
innfesting av stropp for sikring av
maskinen ved arbeid i hellinger.
Bruk kun løftestropper som
er i god stand og som er
sterke nok!
Ikke gå eller opphold deg under en
løftet last. Livsfarlig!
Ikke løft maskinen i dekslet foran
(A/7)!

3

A
B
Løftepunkt
versjon 8000 621
Løftepunktene A og B er konstruert
for løfting, lessing av maskinen og
innfesting av stropp for sikring av
maskinen ved arbeid i hellinger.
Bruk kun løftestropper som er
i god stand og som er sterke
nok!
Ikke gå eller opphold deg under en
løftet last. Livsfarlig!
Ikke løft maskinen i dekslet foran
(A/7)!

20
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4. Igangsetting og betjening
Oppstart / igangsetting
Vennligst merk at holdbarheten og arbeidssikkerheten for maskinen kommer an
på innkjøringen. La alltid en kald motor stå og gå i noen minutter og bruk ikke full
gass i begynnelsen.
Under de første 20 driftstimene (innkjøringstid) skal ikke motoren belastes maksimalt.
Pass på at luftfilteret kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig, og at drivstoffet som brukes er rent. Bruk kun bensin av kjent merke.
Benytt kun ny, ren bensin (ikke eldre enn 3 måneder) og godkjente bensinkanner
som kjøpes i spesialforretninger. Rustne stålkanner eller kanner som ikke passer
for bensin er ikke tillatt.
Ved første gangs bruk og etter lang tids lagring, skal bensintanken fylles helt opp
for å unngå startproblemer.
Vær forsiktig når du arbeider med bensin.
Bensin er brennbart og eksplosivt under spesielle forhold!

l Ikke fyll drivstoff i innelukkede rom.
l Stopp motoren og vent til den har kjølnet før
du fyller bensin.
l Ikke fyll drivstoff nær åpen flamme, gnister
eller varme motorkomponenter.
l Ikke røyk ved fylling av drivstoff!
l Ikke søl noe drivstoff, bruk en passende trakt
ved påfylling.
Ikke fyll så mye at det renner over, men la det være
igjen minst 5 mm så drivstoffet har plass til å utvide
seg.

Advarsel: Av transportgrunner er motoren
ikke fylt med motorolje!
Fyll motoren med motorolje før maskinen tas
i bruk den første gangen

Følg også henvisningene i motorens bruksanvisningen!
Skiveslåmaskin 8000
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4. Igangsetting og betjening
Skiveslåmaskinen må kun tas i bruk når alt verneutstyr og sikkerhetsutstyr står i riktig stilling og fungerer som det skal!



? ok Start av motor
Ikke start motoren i lukkede rom. Eksos
inneholder karbonmonoksyd som er giftig å puste
inn.




? ok

Ikke før føttene i nærheten av kutteredskaper.
Er alle verneinnretninger montert?



? ok



44
2/3

 Kontroller motoroljenivået.
 Sett på plugghetten.
 Er luftfilteret rent?
 Er det nok drivstoff i tanken?
 Åpne bensinkranen.
 kald motor:
Still gasshendelen (A/3) i CHOKE-posisjon.



varm motor:
Still gasshendelen på 2/3 gasstilling.

 begge kløtsjhendlene (A/1 + A/2) i „0“ -stilling.


 Start av motor må skje utenfor fareområdet

 etter at gasshendelen er satt på „min.“

Vær forsiktig med varme motordeler!
Eksospotta og andre motordeler blir veldig varme når
motoren går og like etter stands. Hold avstand fra
varme overflater og hold barn unna når motoren går.

22
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4. Igangsetting og betjening
Stopp av motor



 Sett begge kløtsjhendlene (A/1 + A/2) i „0“-stilling.



6
30 sek.





Sett gasshendelen (A/3) på „min.“ og la motoren går i ca. 30 sekunder ekstra.



Sett gasshendelen (A/3) på „STOPP“.


 Steng drivstoffkranen (B/11).

4

 Ta av plugghetten (B/8).
Forhindre at uvedkommende kan bruke maskinen!
La motoren avkjøles før du parkerer skiveslåmaskinen i et innelukket rom.
Ikke sett choken i „CHOKE“-posisjon for å
stoppe motoren - brannfare!
Ved lengre tids lagring skal man ikke stoppe
motoren med stoppknappen, men stenge drivstoffkranen og la motoren gå inntil den stopper av selv pga. drivstoffmangel. På denne
måten tømmes forgasseren og man unngår
avleiringer i forgasseren.
Gasshendelen fungerer også som nødstopp-bryter. Ved behov, slippes denne hendelen for å „STOPPE“ motoren.

Skiveslåmaskin 8000
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4. Igangsetting og betjening
Kjøring



 Start motoren som beskrevet under „Igangsetting“
 Bruk hørselvern og vernesko.






1/2

Still gasshåndtaket (A/3) på ca. 1/2 gass.
 Koble inn fremdriften.
- Trekk inn kløtsjhendelen (A/2) på styret

 Still inn motorturtallet for ønsket fremdriftshastighet med gasshåndtaket.

4
Stoppe



 Koble ut fremdriften.
- Slipp kløtsjhendelen (A/2).
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 Sett gasshendelen (A/3) på „min“.
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4. Igangsetting og betjening
Slåing



 Start motoren som beskrevet under „Igangsetting“



 Bruk hørselvern, beskyttelsesbriller og vernesko



 Sett gasshendelen (A/3) på „maks.“
 Koble inn knivdriften

maks.

1. Trykk inn låsebøylen
2. Trekk inn kløtsjhendelen (A/1) på styret:


1.



2.

Hendelen skal trekkes sakte inn 2/3 av bevegelsesveien slik at knivrotoren får tilstrekkelig tid til å komme i rotasjon uten at motoren kveles. Igangsettingen av knivrotoren skjer ved at kilereimsdriften slurer. Litt slurestøy må man regne med i igangsettingsfasen.
Etter at knivrotoren har kommet i bevegelse, trekkes kløtsjhendelen helt inn mot styret.

 Koble inn fremdriften.
l Press kløtsjhendelen (A/2) ned mot styret.



Ved snuing eller ved rygging er det ikke nødvendig å koble ut knivdriften slik at rotasjonsenergien i rotoren tapes.

Stoppe

 Koble ut knivdriften og fremdriften
l slipp hendlene (A/1 og A/2)

 Sett gasshendelen (A/3) på „min“.



Når slåingen er avsluttet eller ved
forstoppelser:
Koble ut fremdriften - slåmaskinen stanser, knivrotoren beveger seg fortsatt og kutter seg fri, og først
da kobles krivdriften ut.

Stopp motoren.

Skiveslåmaskin 8000
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4. Igangsetting og betjening
Fareområder

Fareområder
Opphold i slåmaskinens fareområder ved oppstart og kjøring er
forbudt.
Brukeren er ansvarlig for farer og skader/ulykker som kan skje på andre personer eller eiendom. Derfor skal brukeren passe på at andre personer eller
dyr oppholder seg 30 m fra maskinen.
Merker brukeren at personer eller dyr
oppholder seg innenfor maskinens fareområde, skal maskinen stoppes øyeblikkelig og ikke startes opp igjen før
personene/dyrene har fjernet seg.
Før du starter arbeidet, rydd området
for fremmede objekter. Pass opp for
fremmedlegemer under slåing.
Kontrollér området som skal slås før
arbeidet begynner (barn og dyr).

4
Slåing i bratt terreng
Ikke kjør i skråninger som er
brattere enn 20°
- Veltefare!
Er det fare for at maskinen sklir i skråninger, se til at den er sikret av en annen person ved bruk av tau, stang eller
lignende. Denne personen må stå på
oversiden av maskinen og på sikker
avstand fra utstyret som jobber!

maks.
20°

Hvis mulig, arbeid alltid på tvers av
skråningene!
Slåing av flate
arealer

26

Slåing i bratt
terreng

Skiveslåmaskin 8000

4. Igangsetting og betjening
Henvisning for slåttearbeid
Skiveslåmaskinen er ikke egnet for
halmgress og tynne, trefibrede vekster.
Slåmaskinen er ikke egnet for klipping
av plener!
Gresset kuttes av de tre hurtig-roterende knivene som slynger gresset mot
skjørtet og legger gresset i en luftig ranke.

Stubbhøyden er bestemt av den nedre
skiven og kan ikke endres. Den nedre
skiven følger terrenget. Dermed kan det
hende at ved slåing av svært ujevn mark
at stubbhøyden blir ujevn.
Pass på at den nedre skiven alltid ligger an mot bakken.

Ved slåing bør man slå „mot urviseren“
når man arbeider seg rundt et areal slik
at slåmaskinen legger ranken på høyre
side.
Dersom vekstene som skal slås er
svært tette og kraftige, ligger mot bakken eller er sterkt sammefiltret, bør slåmaskinens arbeidsbredde reduseres
slik at ikke gresset hoper seg opp foran
slåtteaggregatet.

4

Skulle dette likevel skje, kobles fremdriften ut slik at knivrotoren kan rense
seg selv for gress ved at den roterer
hurtig. Dersom det oppstår opphoping
av gress i mellomrommet mellom knivrotoren og utkastet, må fremdriften og
knivdriften kobles ut. Stopp deretter
motoren og fjern gresset.

Skiveslåmaskin 8000
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5. Stell og vedlikehold
I tillegg til henvisningene for bruk og betjening er det også viktig at instruksjonene
nedenfor for stell og vedlikehold følges nøye.
Advarsel: Stell og vedlikehold må bare utføres når motoren
er stoppet. For å unngå utilsiktet start av maskinen ved arbeid på maskin eller motor, trekkes tennplugghetten av.
Bruk vernehansker når du arbeider med knivene.

Motor
Stell og vedlikehold av motor

5

Rengjøring av kjøleviftegitter

Eksosanlegg

Etter lengre tids bruk av maskinen kan
kjølesystemet være tiltettet. For å unngå overopphetning og motorskader:

Rengjør området rundt eksospotten (B/
9) regelmessig for gress, smuss og
brennbare materialer.

l Rengjør gitteret (B/3) foran kjøleviften regelmessig. Kontrollér at gitteret er
rent og åpent hver gang maskinen skal
brukes!

- Brannfare! Kontrollér hver gang
maskinen skal brukes!

Luftkjølesystem
Rengjør de innvendige kjøleribbene og
kjøleflatene minst hver 100. driftstime
(tidligere ved sterk støvutvikling), senest
etter endt sesong. Ta av viftehuset
(B/12).
- Serviceç
è
Dersom motoren akkurat har
vært i drift, er eksospotten
svært varm. Ikke ta på eksospotten!

28

Vær forsiktig med varme motordeler!
Eksospotta og andre motordeler blir
veldig varme når motoren går og like
etter stands. Hold avstand fra varme
overflater og hold barn unna når motoren går.

Gassregulering
Gassreguleringen må stilles riktig for å
kunne starte motoren, kjøre den og stoppe den.
è
- Serviceç
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5. Stell og vedlikehold
Girkasse
l Girkassen er fylt med girolje SAE 90.

D

l Kontrollér om olje har lekket ut hver gang maskinen rengjøres. Nivåkontroll utføres ved å se inn
i to „nivåglass“ i bakre del av dekselet (D/6).
l Dersom det er oljelekkasje, så må denne utbedres umiddelbart.
è

- Serviceç

Drivhjul
l Ta av og rengjør hjulene ved hver sesongslutt.
l Fyll den indre delen av hjulnavet (E/1) med
nytt og rent fett.
l Dytt inn fett på forsiden av kulelageret (E/2)
og smør flatene på frihjulskoblingen (E/3) med
fett.
l Montér hjulene (A/11) med profilspissen i kjøreretningen (sett ovenfra), for dette gir best trekkevne.
l Ikke trekk mutteren (E/4) helt fast. Hjulet må
ha en liten lagerklaring slik at det dreier lett.

E
1

2

3

A/11
4

l Sikre mutteren med en ny splint.
l Lufttrykket (0,8 bar) må kontrolleres jevnlig. Det
er spesielt viktig at lufttrykket i begge hjulene er
like for å sikre problemfri drift.

Kabelstyring
l Smør kabelstyringene med silikonolje.

Beskyttelsesskjørt
Kontrollér skjørtet (A/8) og skjørt bak (A/14 henholdsvis D/11) bak før maskinen brukes. Skift
skadde deler.

A/8
D/11

Maskinen må bare brukes når alle
beskyttelsesinnretninger og
sikkerhetsutstyr er riktig montert og
fungerer som de skal!

Skiveslåmaskin 8000
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5. Stell og vedlikehold
Skifting av kniver
Stopp motor
Ta av plugghetten
Bruk vernehansker

F

l Skru ut mutteren (F/2) og fjern skiven (F/4).
l Hold kniven (F/3) mens du trekker skruen
(F/1) helt ned gjennom festehullet i den nedre
skiven.
l Trekk kniven ut og snu den. Montér kniven
eller en ny kniv.
l Kniven har egg på begge sider. De butte
sidene kan kvesses igjen og svakt bøyde kniver kan rettes og monteres igjen.
Sterkt skadde eller bøyde kniver må skiftes.
l Kontrollér at skruen (F/1) ikke er slitt - skift
slitte skruer.
l Monteringen gjøres i omvendt rekkefølge.
l Låseskiven (F/4) skal skiftes. På noen slåmaskiner er mutteren sikret med en låsesplint.
Montér så en ny splint.
Ikke bruk slåmaskinen dersom
knivene ikke er riktig festet!

5

Bruk bare originaldeler.
1 knivenskruen
2 mutteren
3 kniven
4 Låseskiven
5 fjærskive for kniven

Kvessing av knivene
Bruk beskyttelsesbriller og
vernehansker.

agria-Delenr. se Side 36
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5. Stell og vedlikehold
Stramming av kilereim for
fremdrift

D

l Fjern nedre deksel (D/5)
l Løsne mutterne (D/2)
l Stram kilereimen for fremdriften (D/9) ved hjelp
av mutter (D/3), inntil reimen kan trykkes inn ca.
10 - 15 mm og at kilereimen for knivdriften (D/8)
fremdeles er slakk.

l Trekk mutterne (D/2) til igjen
l Montér dekselet (D/5) igjen
Ikke stram kilereimen dersom
mutterne (D/2) ikke på forhånd er løsnet!

Innkobling av fremdrift

G
1

8 mm
2

l Innstillingen må være slik at maskinen ikke
kan gå bakover når fremdriften er innkoblet.
l Justeringen gjøres med justeringsskruen
på kabelen (H/2) og justeringsskruen på
kløtsjhendelen (A/2).

Innkobling av knivdrift
Kontrollér innstillingen av strammehjulet for
knivdriften regelmessig

H

l Ta av plastikkdekselet (A/7) foran.

 Den øvre siden av strammhjulet (G/1) må
ligge ca. 8 mm under den øvre flaten på huset.
Event. etterstilles hjulet ved å bøye opphenget
mekanisk.

 Når kløtsjhendelen (A/1) for knivdriften er
helt inntrykket, må strammehjulet (G/1) stramme kilereim (D/8) tilstrekkelig.
- Fjæren på kabelen må være forspent med
Maskinen må bare brukes ca. 2 mm i forhold til når den er løs.
når alle beskyttelsesinn- - Vibrasjon i hjulet fjernes ved å regulere jusretninger og sikkerhets- teringsskruen på kabelen (H/1) og justeringsutstyr er riktig montert og skruen på kløtsjhendelen (A/2).
fungerer som de skal!
l Montér dekselet (A/7) foran igjen.
Skiveslåmaskin 8000
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5. Stell og vedlikehold
Skifting av kilereimer

D

è

- Serviceç

l Fjern plastikkdekselet (A/7) foran og det nedre dekselet (D/5).
l Løsne mutterne (D/2 og D/3).
l Forskyv motoren i retning knivrotoren.
l Ta av kilereimen for fremdriften (D/9).
l Ta ut reimstrammeren (D/4).
l Ta deretter kilereimen (D/8) av reimskivehjulet
(D/10).
l Ta reimskivehjulet (G//2) av navet på knivrotoren (skrue M6, 3 muttere M6).

G
1

l Ta av kilereimen for knivdriften (D/8).

2

l Montér delene i omvendt rekkefølge.
l Stramming av kilereim for fremdrift
(èse stramming av kilereim for fremdrift).

l Kontrollér stillingen til strammehjulet
(èse innkobling av knivdrift).

l Montér plastikkdekselet (A/7) foran og det nedre dekselet (D/5) igjen.

55

Ikke bruk vanlige kilereimer som man
får kjøpt flere steder, men bruk bare
Agria spesial-reimer!
Maskinen må bare brukes når alle
beskyttelsesinnretninger og
sikkerhetsutstyr er riktig montert og
fungerer som de skal!
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5. Stell og vedlikehold



Generelt

Pass på at det ikke er lekkasjer av drivstoff
eller oljer. Lekkasjer må utbedres straks!

Sjekk regelmessig skruer og muttere, skru



til ved behov.

Rengjøring
Maskin
Etter rengjøring med en høytrykksspyler må
maskinen smøres umiddelbart og kjøres litt slik
at vann presses ut.
La det være en „krage“ av fett rundt lager-stedet som forhindrer at urenheter og vann trenger inn i de bevegelige lagerdelene.

Motor

5

Rengjør motoren med en klut. Unngå å sprute på motoren med en kraftig vann-stråle da
vann kan trenge inn i tennings- og drivstoffsystemet og resultere i feil.

Avhendelse
Når maskinen ikke skal brukes mer, skal resterende drivstoff og oljer tappes over i kanner. Etter at maskinen er tømt for væsker, leveres den til godkjent destruksjon.

Skiveslåmaskin 8000
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6. Feilsøking og utbedring
Følg sikkerhetsreglene! Feil på maskinen eller motoren som krever et større inngrep, må alltid utføres
av et Agria-merkeverksted som har det nødvendige verktøyet til oppgaven. Inngrep av ukyndige kan
forårsake skader.

Feil

Mulig årsak

Utbedring

Motor
starter ikke

- Tennplugghetten er fjernet
- Choken står ikke PÅ
- Drivstofftanken er tom eller
med dårlig drivstoff
- Drivstoffslangen er tett
- Tennplugg er defekt

Montér plugghetten
Sett choken PÅ
Drivstofftanken er fylt
med rent drivstoff
Rengjør drivstoffslangen
Rengjør, justér eller skift
tennplugg
Tørk tennpluggen, rengjør
og start motoren med FULL GASS
Trekk festeskruene til

- Motoren får for mye drivstoff (gått „full“)
- Falsk luft pga. løs forgasser
og innsugning
Motor
stopper

- Motoren går på CHOKE
- Pluggledning er løs

- Drivstoffslangen er tett,
eller dårlig drivstoff
- Luftehullet i tanklokket er
tett
- Vann eller urenheter i
drivstoffsystemet
- Tett luftfilter
- Forgasseren feil innstilt

22
21

BM
BM

Still choke’n i stilling „DRIFT“
Fest plugghetten skikkelig på tennpluggen,
Klem pluggledningen godt fast,
Fest pluggledningen godt til plugghetten
Rengjør drivstoffslangen og
fyll rent drivstoff
Skift tanklokk
Tapp tanken og rengjør,
fyll rent drivstoff
Rengjør luftfilter eller skift
Justér forgasseren

22

21

¬

BM
BM

Etterfyll motorolje
Rengjør viftegitteret,
rengjør innvendige kjøleribber
Rengjør luftfilteret
Justér forgasseren

¬
¬

BM
28
28
BM
BM

Motoren fusker - For liten pluggåpning
ved høyt
- Tomgangsblandingen
turtall
er ikke riktig justert

Justér pluggåpningen
Justér forgasseren

¬

BM
BM

Motoren stopper - For stor pluggåpning
på tomgang
defekt tennplugg
ofte
- Tett luftfilter
- Forgasseren er ikke riktig innstilt

Rengjør, justér eller skift tennplugg

BM

Rengjør luftfilteret
Justér forgasseren

BM
BM

Motor
blir
for varm

- For lite motorolje
- Luftkjølingssystemet er tett
- Tett luftfilter
- Forgasseren er ikke riktig innstilt

6

Side

Motoren går
ujevnt

- Regulatorstenge er tilsmusset,
henger

Motoren stopper - Stoppstilling
ikke i "stopper ikke riktig
stilling"
justert

34

¬

Rengjør regulatorstengene

Innstillingen av gassinnstillingen
kontrolleres

Skiveslåmaskin 8000

BM

¬

BM

6. Feilsøking og utbedring
Feil

Mulig årsak

Utbedring

Motoren gir
for dårlig
effekt

- Tett luftfilter
- Topplokket er løst eller
pakningen er skadet
- for dårlig kompresjon

Rengjør luftfilteret
Skru topplokket til
Skift pakning
Få testet motoren

Side
BM

¬
¬

Fremdrift
- Kløtsjhendel er
hhv.
ikke riktig innstilt
knivdrift
vil ikke
stoppe når
kløtsjhendelen
slippes

Justér innkoblingen av fremdrift og knivdrift ¬

Unormale
vibrasjon

Trekk festeskruene til
Stopp motoren straks!
Alle muttere og skruer ettertrekkes,
skift skadde deler,
justér kilereimsstrammingen

- Løse festeskruer.
- Kniver er løse, bøyde eller
ikke riktig innstilt.

31

30, 33

30, 33

¬ = Ta kontakt med ditt Agria merkeverksted!
BM = Bruksanvisning for Motor

6
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Lakk, slitedeler
Agria bestillingsnr.
Drivstoffstabilisator:
79909
Drivstoffstabilisator

Boks

5g

Lakk:
18103
71298
50968

Spraylakk, bjørkegrønn
Spraylakk, rød, RAL 2002
Spraylakk, sort

Slitedeler:
76199
75999
479005
479045
479004
479046
77310
479000
479065
479073
479002
479003

Luftfilterelement, sett
Tennplugger NGK BPR6ES; Bosch WR7DC
Kniv
58 cm
Kniv
64 cm
Knivskrue
Fjærskive for kniv
Låseskive
SKM10
Kilereim for knivdrift
A13x1480 LW
Kilereim for knivdrift
A13x1490 LW
Kilereim for fremdrift
10x475 Li ZX
Skjørt
Verneskjørt, bak

Sprayboks
Sprayboks
Sprayboks

Advarsel: Bruk kun originale

36

400 ml
400 ml
400 ml

(versjon 8000 611)
(versjon 8000 621)

(for knivskrue)
(versjon 8000 611)
(versjon 8000 621)

-kilereimer!

Skiveslåmaskin 8000

Kontroll- og vedlikeholdsskjema
Driftstimer

A
Kontrollér funksjonen til
sikkerhetsbryteren
Kontrollér beskyttelsesskjørt
Kontrollér luftfilter
Rengjør gitter foran kjølevifte
Kontrollér motoroljenivå og event.
etterfyll
Rengjør området rundt eksospotten
Kontrollér knivene
Første gangs motoroljeskift,
alle deretter
Rengjøring
Kontrollér skruer og muttere
Rengjør luftfilterelement

5

min.
etter
3 min.
8 25 50 100 250 mnd. årlig B

K

16

K
K
K

29
BM
BM

K K

BM

K K
K
K
W

K
W
K
K
W

W

Skift luftfilterelement,
ved behov tidligere!

W

Rengjøring av tennplugg,
justér pluggåpning
Rengjør luftkjølesystemet,
ved behov tidligere!
Kontrollér strammehjulet for stramming
av kilereimen
Kontrollér kilereimen
Skift tennplugg
Smør hjulnav og frihjul
Smør kabelstyring
Se etter oljelekkasje fra girhuset
Skift drivstoffslanger

6

A
B
BM
K
W
*

=
=
=
=
=
=

S.

W*

28
30
BM
BM
33
33
BM
BM

W

BM

W

28
31
K
W
W

W
K

W*

31
BM
29
29
29
BM

Hver gang før bruk
Etter rengjøring
Se i bruksanvisning for motoren
Kontroll- og vedlikeholdsarbeid som kan utføres av brukeren
Vedlikeholdsarbeid som må utføres av et godkjent verksted
Etter 2 år

Skiveslåmaskin 8000
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Betegnelse av delene
Figur B
Motor HONDA GCV160 og GCV190
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tanklokk
Håndgrep for startsnor
Kjøleviftegitter
Oljepåfylling
med peilepinne
Luftfilter
Forgasser, turtallsregulator
Motor-Modell-ID-nr.
Tennplugg, plugghette
Eksospotte med varmeskjold
Drivstofftank
Stengekran
Viftehus

12
5

3

2

6
1

11

10

7

8

4
9
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Samsvarserklæring

6
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agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
D-74219 Möckmühl
Tel. +49/ (0)6298 /39-0
Fax +49/ (0)6298/39-111
e-mail: info@agria.de
Internet: www.agria.de

Kontakt din forhandler for service og rask levering av reservedeler:

Importør:

Reinhardt Maskin AS
Hvamvn. 2
Postboks 68
2026 Skjetten

telefon 63 84 62 30
telefax 63 84 21 00

