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OM DENNA DOKUMENTATION
Läs igenom denna dokumentation före an-
vändning. Detta är en förutsättning för säkert
arbete och felfri hantering.
Beakta säkerhets- och varningsanvisnin-
garna i dokumentationen och på produkten.
Dokumentationen är en permanent del av
den beskrivna produkten och bör lämnas vi-
dare till köparen vid försäljning.

Teckenförklaring

OBSERVA!
Följ dessa varningsinstruktioner exakt
för att undvika person- och / eller mate-
rialskador.
ADVICE

Särskilda information för bättre förs-
tåelse och användning.

Föreskriven användning
Denna maskin är endast avsedd för privat bruk i
bostads- och hobbyträdgårdar.
Endast original-tillbehör (slåtterbalkar, vinterut-
rustning) får användas.

OBSERVA!
Produkten är inte avsedd för yrkesmäs-
sig användning.

SYMBOLER PÅ SLÅTTERBALKEN

Rengöring och underhåll av
klippbalken.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Använd produkten enbart om den är i tekniskt
fullgott skick
Ungdomar under 16 år eller personer som
inte är förtrogna med bruksanvisningen får
inte använda slåtterbalken.
Beakta lokala bestämmelser vad gäller ålder-
gräns för användning av maskinen.
Bär långbyxor och robusta skor.
Ta bort främmande föremål i arbetsområdet.
Genomsök området där slåtterbalken ska an-
vändas. Ta bort alla föremål som kan fastna
och slungas iväg.
Klipp aldrig när personer, speciellt barn, eller
djur vistas i närheten.
Beakta de landsspecifika bestämmelserna
för driftstiderna
Klipp endast i dagsljus eller vid tillfredsstäl-
lande konstgjord belysning.

OBSERVA!
Före idrifttagningen ska du alltid genom-
föra en visuell kontroll.

Byt ut skadade eller slitna delar mot original-
reservdelar.
Användaren är ansvarig för olyckor med an-
dra människor och deras egendom.
Åsidosätt inte säkerhets- och skyddsanord-
ningar
Vid start av motorn

får ingen stå framför klippbalken
måste klipp- och hjuldrivningen vara av-
stängd.

Använd endast slåtterbalken på gräsytor.
Sätt alltid på skyddslisten på klippbalkarna
om du ska transportera eller lyfta slåtterbal-
ken.
Stäng av klippdrivningen när du ska köra slåt-
terbalken utanför det område som ska klip-
pas.
Håll händer och fötter på avstånd från ro-
terande delar.
Styr endast slåtterbalken med handtagen. På
så sätt har du rätt säkerhetsavstånd.
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Se till att stå stadigt vid arbetet.
Håll avgassystem och motor rena

OBSERVA!
Brandfara!
Ta bort lättantändliga föremål från av-
gasröret och cylinderområdet.

Vid arbeten på sluttningar:
Arbeta aldrig på en jämn och hala slutt-
ning.
Se till att alltid ha god balans.
Klipp alltid på tvären i sluttning, aldrig
upp- eller nedför.
Klipp aldrig i sluttningar som lutar mer än
20°!
Var särskilt försiktig vid vändning!

Lämna inte maskinen utan uppsikt.
När maskinen lämnas:

Stäng av motorn
Vänta tills knivarna står stilla
Lossa tändstiftet

Ändra inte justeringarna i motorn.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
KLIPPBALKEN
Klippbalken har delvis friliggande knivar. Dessa
kan utgöra en allvarlig olycksrisk vid oförsiktig
hantering.
Sätt alltid på skyddslisten på klippbalkarna vid

montering av klippbalken på maskinen
rengöring av maskinen
transport och förvaring av maskinen
monteringsarbeten på klippbalken

Byt ut skadade skyddslister.

BRÄNSLE-OCH VÄTSKENIVÅER

VARNING!
Brandfara! Bensin är mycket lättantänd-
ligt!

Förvara bensin enbart i behållare som är av-
sedda för detta
Tanka aldrig inomhus
Rök inte vid tankning
Använd en tratt eller påfyllningsrör vid tank-
ning så att inget bränsle spills på motorn, hu-
set eller marken.

Öppna inte tanklocket när motorn är igång el-
ler varm
Byt ut skadad tank eller skadat tanklock
Byt ut skadade ljuddämpare.
Om bensin rinner ut:

Starta inte motorn
Undvik tändningsförsök
Rengör maskinen.

OBSERVA!
Risk för brännskador!
Motorer som är igång genererar värme.
Motordelar, speciellt avgasröret, blir my-
cket varmt.

VARNING!
Låt aldrig motorn gå i slutna utrymmen.
Förgiftningsrisk!

MONTERING

OBSERVA!
Maskinen får inte användas förrän den är
fullständigt monterad.

Beakta den separata monteringsanvisningen.

IDRIFTTAGNING

Första idrifttagning
ADVICE

Siffror i kursiv stil, t.ex. (2-1) hänvisar till
bilderna.

VARNING!
Bensinmotor: Fyll på olja och bensin
innan du tar maskinen i drift första gån-
gen!

Drivenhet
Växellådsoljan är påfylld från fabrik.

Beakta alltid den medföljande bruksanvisnin-
gen från motortillverkaren

Inställning av förarsistens höjd (1)
Förarsitsens höjd ställs in efter kroppslängd; höft-
höjd är normalt.
1. Lossa skruvarna på kåpans konsol.
2. Ställ in förarsitsens höjd med lämplig position

i det avlånga hålet.
3. Dra åt skruvarna igen.
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Inställning av snitthöjd
Snitthöjden ställs in med hjälp av glidmedar (2 st).
Standard - slåtterbalkar (2)
stufenlose Schnitthöheneinstellung bis ca. 6 cm

Lossa muttrarna
Ställ in glidmedarna i önskad höjd
Skruva fast muttrarna igen.

OBSERVA!
Båda glidmedarna måste vara i samma
höjd!

ESM - slåtterbalkar (3)

Montering av drivsulehållaren som Glidmed
Slåtterbalken slår tätt nära marken.
Montera drivsulehållaren som på bilden, den
böjda sidan nedåt(4).
Montering av inställbara glidmedar
nivålös snitthöjdsinställning upp till ca 6 cm.

Montera drivsulehållaren som på bilden (5),
den böjda sidan uppåt.
Montera glidmedarna som på bilden (6).

Inställning av snitthöjd (7)
Lossa muttrarna (2 st per glidmed).
Ställ in glidmedarna i önskad höjd.
Skruva fast muttrarna igen.

OBSERVA!
Glidmedarna måste vara i samma höjd!

Starta motorn

OBSERVA!
När motorn startas får kopplingsspa-
karna för hjul- och slåtterdrift inte vara
aktiverade!

Ställ gasspaken i läget << START >> (8).
Tryck 3 gånger på flödarknappen, med ett mellan-
rum på ca 2 s/gång (9).
Tryck 5 gånger på flödarknappen, vid låga tempe-
raturer under 10° C.

ADVICE

När motorn är varm får primerknap-
parna inte användas.

Dra ut startsnöret snabbt och släpp därefter in det
långsamt (10).
Om motorn inte startar efter 3 dragprov (9) och
(10) repeat.

Så snart motorn går, kan gasspaken ställas i ett
läge mellan Start och Stop beroende på önskat
motorvarvtal.
Ställ gasspaken i position <START> - (full gas) vid
slåtter.

ADVICE

Om motorn har stannat av brist på
bränsle, tanka och starta motorn genom
(9) och (10) igen.

Starta klippbalkarna (11)
Sväng säkerhetsbygeln (11-1) åt sidan.
Tryck ned kopplingsspaken (11-2) helt och håll
fast.

FARA!
Klippanordningen får inte börja röra sig
förrän spaken har förflyttats halva vägen,
efterjustera eventuellt bowdenkabeln –
(se: Justera bowdenkabel).

Starta drivenheten (11)
Dra kopplingsspaken (11-3) mot handtaget och
håll fast.

FARA!
Drivenhet får inte starta förrän spaken
har förflyttas halva vägen, efterjustera
eventuellt bowdenkabeln – (se: Justera
bowdenkabel).

Utförande med fram- och bakåtdrivning (12)
Kopplingsspak (12-1) = drivning framåt
Kopplingsspak (12-2) = drivning bakåt

VARNING!
Dra inte i båda kopplingsspakarna
samtidigt!
Sätt på drivning framåt
eller
drivning bakåt
.

Koppla från drivenheten (12)
Släpp kopplingsspaken (12-1) eller (12-2).

Koppla från klippbalkarna (11)
Släpp kopplingsspaken (11-2).

Stänga av motorn (13)
Ställ gasreglaget på läget << STOP >>.
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KLIPPBALKAR
Rengör klippbalkarna efter varje användning,
speciellt styr- och glidytor. Montera då av slåtter-
kniven.
Smörj därefter alla rörliga delar.
Använd endast biologiskt nedbrytbara smörj-
medel!

Demontera knivarna från klippbalken
Standardklippbalkar (14, 15)
1. Skruva ur skruvarna (14-1).
2. Ta ut balken (14-2) framåt.
3. Vid återmontering av balken måste monte-

ringsriktningen beaktas – näsan i färdriktnin-
gen!

4. Lossa slåtterknivens styrning (15).
5. Lossa sexkantsmuttern och dra ut det gän-

gade stiftet något.
6. Dra ut slåtterknivarna åt sidan.
Återmonteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Inställning av mellanrummet (15)
1. Skruva in gängstiften för hand tills ett mots-

tånd känns – och skruva sedan ännu ett halvt
varv.

2. Säkra gängstiften med kontramutter.
3. Slåtterkniven måste kunna flyttas för hand ef-

ter att inställningen gjorts.
4. Gör ett snittprov – om snittet inte är bra kan

gängstiften dras åt något ytterligare
ESM-klippbalk (14)
1. Skruva ur skruvarna (14-1).
2. Ta ut balken (14-2) framåt.
3. Vid återmontering av balk 2 måste monte-

ringsriktningen beaktas – näsan i färdriktnin-
gen!

För vidare demontering av slåtterkniv, samt un-
derhåll av slåtterbalk se bilaga: ESM–klippbalk
universal SC

ADVICE

3 smörjnipplar
(16-1, 17)
Smörj medbringaren (16) och drivnenhe-
ten för klippbalken (17) var 8:e drifttimme
med vanligt universalfett.

Slipning och byte av kniv
Slipa slöa knivklingor med ett därför avsett slipjärn
med samma vinkel som snittvinkeln (ca 35–40°) –
montera först av slåtterkniven.

Byt ut slitna eller skadade knivklingor på en ser-
viceverkstad.

Låt en fackman göra en kontroll:
efter påkörning av ett hinder
om motorn stannar tvärt
vid böjd slåtterbalk
vid vävelskada
om kilremmen är defekt

DRIVENHET
(18)
Kontrollera oljenivån i drivenheten regelbundet.
1. Ställ maskinen vågrätt.
2. Skruva ur oljeskruven.
3. Oljenivå: Fyll vid behov på med växelolja upp

till påfyllningsöppningens underkant.

Oljetyp Växellådsolja SAE 80

Påfyllningsmängd av olja för maskiner med

enbart framåtdrivning ca 0,25 l

fram- och bakåtdriv-
ning ca 0,5 l

MOTOR

Oljebyte, luftfilter, tändstift
Se motortillverkarens bruksanvisning.

EFTERINSTÄLLNING AV
BOWDENKABLAR
slåtterbalk (här ingen kontramutter)
hjuldrift
1. Lossa kontramutter.
2. Efterjustera med ställskruvar
Riktig inställning:
Slåtter resp drivverk får inte sätta sig i rörelse för-
rän spaken avverkat halva sin väg.
3. Skruva fast kontramuttern igen.

UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
Lyft eller bär aldrig slåtterbalken när motorn
är igång. Stäng av motorn, dra ur tändstifts-
kontakten och vänta tills alla rörliga delar har
stannat.
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RISK!
Brandrisk!
Förvara inte tankad maskin i byggnader,
där bensinångorna kan komma i kontakt
med öppen eld eller gnistor!

Töm endast bensintanken utomhus.
Spola inte maskinen med vatten! Inträngande
vatten (i t.ex. tändsystem och förgasare) kan
leda till störningar.

ADVICE

När slåtterbalken lutas åt sidan måste
enligt motortillverkaren

BRIGGS &
STRATTON tändstiftet

peka uppåt!

Se motortillverkarens bruksanvisning!
Bär alltid skyddshandskar vid arbete på
skärverktyget.
Låt motorn svalna innan du ställer in maski-
nen i ett slutet utrymme.

Reservdelar och tillbehör
Använd enbart originalreservdelar.
Med förbehåll för ändringar i konstruktion och
utförande!

BORTSKAFFANDE
Uttjänta apparater, batterier och lad-
dare får inte slängas i hushållsavfallet!
Förpackning, maskin och tillbehör är till-
verkade av återvinningsbara material och
ska bortskaffas till återvinningsstation.

FELSÖKNING

OBSERVA!
Risk för personskador!
Lossa alltid tändstiftet före allt under-
hålls- och rengöringsarbete!

Störning Lösning

Motorn startar
inte

Om motorn är kall:
tryck på flödarknappen
Fyll på bensin
Ställ gasspaken i start-
läge
Se till att tändningska-
beln når tändstiftet
Kontrollera tändstiftet
och byt vid behov
Rengör luftfiltret

Motoreffekten
försämras

Kontakta serviceverk-
stad, slipa/byt ut kniv-
klingor
Rengör luftfilter

Dålig klippning Kontakta serviceverk-
stad

Slipa/byt ut kniv-
klingor
Ställ in snittläng-
den

Slåterverk /
hjuldriften fun-
gerar inte

Efterinställ bowdenka-
beln
Kontakta serviceverk-
stad, defekt kilrem

ADVICE

Vid störningar som inte finns med i den
här tabellen eller som du inte själv kan åt-
gärda ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
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GARANTI
Eventuella material- eller tillverkningsfel på maskinen avhjälper vi under den lagstadgade preskriptions-
tiden för garantikrav genom reparation eller ersättningsleverans, enligt vårt gottfinnande. Preskriptions-
tiden bestäms enligt rätten i det land, i vilket maskinen köpts.

Vårt garantiåtagande gäller endast vid:
den här bruksanvisningen beaktas
produkten hanteras fackmässigt
originalreservdelar används

Garantin upphör att gälla vid:
Reparationsförsök på maskinen
Tekniska förändringar på maskinen
Icke ändamålsenlig användning (t.ex. yrkes-
mässig eller kommunal användning)

Garantin gäller inte för:
lackskador som beror på normal användning
slitdelar som är märkta med en ram [xxx xxx (x)] på reservdelskortet
förbränningsmotorer (här gäller respektive motortillverkares garantibestämmelser)

Garantitiden börjar när den första slutbrukaren köper maskinen. Måttgällande är datumet på originalkvit-
tot. Var god vänd dig i fall av garanti till din återförsäljare eller närmaste auktoriserade kundtjänstverkstad
med denna garantiförklaring och köpekvittot. Genom detta garantiåtagande förblir köparens lagstadgade
garantikrav gentemot säljaren oberörda.
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BM 660 BM 870 III BM 875 III

Art. Nr. 112885 112871 112872

i AL-KO Pro 140 B&S Series 450 B&S Series 625

ccm
140 ccm 148 ccm 190 ccm

W
2,1 kW 1,9 kW 2,4 kW

3000 U/min 3200 U/min 3200 U/min

80 x 59 x 55 cm 80 x 59 x 55 cm 80 x 59 x 55 cm

kg
49 kg 50 kg 52 kg

66 cm 87 cm 87 cm

ø
4.00-6 4.00-6 4.00-6
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BM 660 BM 870 III BM 875 III

km/h
2,5 km/h 2,5 km/h 2,5 km/h

km/h
2,5 km/h 2,5 km/h 2,5 km/h

12,98 m/s2 ± 5,19 m/s2 15,01 m/s2 ± 6,01 m/s2 16,07 m/s2 ± 6,43 m/s2

99 dB(A) 97 dB(A) 97 dB(A)

88 dB(A) 86 dB(A) 85 dB(A)
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