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VT 6EXER IIL LTKI(E I'ED DERES NYEI{SXdFFEIA !'EI-FR@I�T.

DenrE betJenlrgs\,eJfeaLtlfg besH.\,er lIt[I-prcahi<teb. alete fi.DkticrEr, og
l\rqdat det betlerEs.

Ibsrderl besl<rlrres tb €E1ige fcutDldsegler, der skal 1:r4trfes f@ at qF
!6 en pALttbLtg og slJder drlft.

vt d|bef€ler, at tb I€r tbrrE \relleabjjg fgErrrgn, tuden De begD'nabt:
at tEl4e f0JH-pElatul<tet, s6ledes at De fdr ldsiSt f de q,tlrE.le ft,ffg-
|Edef.

BdEk:

Detr er lagt et st@t arbej& I at tDlde denrE b6neog frl f@ fejl, rEn
da HHH kdlstarlt videc€|latdkler ltrodrkbrrE, kan rEgle af ab ctlrtafte sIE-
cIflkatiq€r og ll-ll.lsbiattc(Er e\tt. afvigp Lidt fira rE!.6 dEsl<lre.

I'\/l-s De kotIIEr i tvivl ctB bestsfte gl!:Er eller q)ectfu<atiqEtr, lwlea De
lciaLbe

fttrl lEoal.Ettcrr a/s
osEgaab 73
lx 9560 ltaatsEd
TLf. gt 17 6.
lblefax 98 57 49 77
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OVERSICT.

OverensstenoelEeEerkl@rlng.

Slkkerhedgbestenmelser.

Anvendelsesonrede / Eeskrlvelse.

Monte.Lng pa reaEkabab@rer.

Grundlndstllltng.

IgangEetnlng.

Funktion og brug 1 forblndelse ned aflastnlnggsyatenet.

IndstLUtng af ondrej ningstal- .

Franapolt.

Drtfts- og ELkkerhedsbegtemnelser.

VedlLgeholdelse

HAndtering.

Opbygntng / Placerlng af t!.peskut.

Malskltse ,/ Data.

Hydrau].ikdLagran.
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OVERENSSTEMI,IETSESERKTft RING

v i HWH PRODUCTION A,/S 9A57 47 66

@STERGADE 73 9560 HADSUND DANMARK

erklerer herved pa eget ansvar,

SLAGLEKLIPPER

at folgenile proalukt

HS-2SHD-2400 r.05109 7

er fremstlllet i overensstem$else med bestemmelgerne i RADETS
DTREKTIV af 14. Juni 1989 on lndbyrales tilrrermelse af medlems-
staternes LovgivniDg om maskiner (a9/392/EOF og endret ved 91/
365/EAF, 93/44/EAF og 93/6a/Ebrl under serl ig henvisning t i l
alirektivets bilag r otrr vasentlige sikke.heds- og sundheilskrav
i forblndelse ned konstruktion og frensti l l ing af Easkiner-

HADSUND 0 7  . 1 0  . 9 7den

nUIn production a/s
oSTEFGAOE 73 , DK 9560 HADSUND TELEFON 98 57 47 66 ll'II TLF +45 9a 57 47 66 N r' TELEFAX +45 98 57 49 77



2 . 6IIG(ENHEDSBESIEII}IEI.SER.

2.1. MaskLnen skal betjenes af kf'nallgt og veJ ledt personel '

2.2. Maskinen akal under transport v@re bragt 1 traltsportposition'

2.3. Masklnen skal under transport v?8re frakobl-et'

2.4. Redskabgbererens foreskrevne akseltryk aatnt for'tellng pe for-
og bagaksel Bkal ovelholdes.

2.5. KOlehastLgheden akal afpasses efter vej- og- trafikforhold
og redska6svegts lndflydelae pA koreegen6kaber ( @ntlret
lregtfordeltng. )

2.6. AlIe regler on traflkelkkerhed og afnarknlng af redskabs-
berer og redskab skal overholtles.

2.7, Maskinen mA kun anvenales tll opgaver p6 omrAtler' son den er
beregnet tl-l.

2.8. Maskinen nA ikke anvendes, hvor der er fare for ophvirvlen
af sundttedsfarll-gt stov'

2.9. AUe sikkerhedsafsk@rnninger skal vere lntakte og rlgtig-! an-
bragt Pe maskinen.

2.1O. Rotorblink skal under transport vare tl-lkoblet efter fardsels-
Ioven.



ANVENDELSESoURADE / BEsKRrvELsE.

slagJ.ekllpperen anvendes specielt tl.] bearbejdnlng af grovere.
uJ@vne gresarealer, hvor nindre tr@er og buske ska]- afklippes'

Masklnena fornal er, at sonderdele det afkllppeale nateriale,
sa der i naturen sker en hurtlgere nedbrydnLng. Slagleklipper-
en kan konbl-neret ned HwHrs affastnlngssystem ogsA bearbejde
flnere gresarealer.

Slaglekftppelen fungerer ved at en vandretllggende rotelende
slaglebum med lose ophengte knive, afslar og sonderdele. mate-
rialet, som afl@gges jewnt fordelt over masklnens bredde.

Sldeforskydning af redskabet foretages efter behov, sAledes at
der kan kllppes 1nd under buske, og ud ti1 groftekanter, sA
redskabsbererens holre hjulset ikke korer for t@t pa eksempel-
vis groftekanten, se fLg, 1.

F t g .  1 .

UoNIERING PA REDSKABSBERER.

Slaglekllpperen nontetes i HL-2 frontliftsystenet og drives
hydraullsk.

ved nontering af redskabet hojdereguleres lofterammen. sA alen
flugter med flrkantrammens beregafler, seledes at tv@raksel(1)
og beregafler( 2 ) grlber hlnanden, nAr redskabsbereren kores
lnod .edskabet, se fig. 2. Herefter stoppes redskabsb€ereren.

Monter splitbolte, topstang og hydraulikkoblinger. Herefter
loftes redskabet, og de to stotteben( 3 ) flyttes til Overste
sti l l ing.

Demontering foreger i omvendt rekkefolge.

F i g .



GRT'NDINDSTILLING.

Efter nonterlng foretages grundindstlllLng af tedskabet.
KuppehoJden kan indstllles ved at f]-t bte Etotterullers hul-
rekke t1l en af de fire posltloner. 6e flg. 3. Skemaet viser
kllppehojden K2.

... i. /

7
,os 1 )r|s 7 )os I Pos r.

1lnrn 38mm 65mn I ZnUn Mal i tun.

ved LndstLULng af kltppehojden skal realskabet vare
hydraulisk frakoblet.

Herefter Justeres maEklnen ved hJ@Ip af topstangen, sa denne
ster vandret. ved korrekt indstLlllng opnAr man. at gummi-
skortet yder storst mulig beskyttelse nod f.eks. udskydning
af naterlale samt, at knivene ikke rarnmer undexlaget.

Herefter er maskinen klar tt l brug,



6. IGANCSETNINC.

Kllpperen er afhangig af en kraftkilate, f.eks. en traktor,
hvorfla nanovrerlng og kraftoverforing sker.
Igangsat altid forst tnaakinen, nAr den er s€nket ned i det ma-
terial-e. som skal bearbeJdes, da dettes t@thed er med ti]- at
yde beskyttelse noal udskydnlng af evt. fremmedlegemer og af-
kllppet nateriale.

VIGTIGT: Da slaglebu@ett roterer med ca. 19OO omdr./dln.. skal
aan r,ilre opEerkso[ pa efterlob L ca. 20-25 sek. fra
det ttdspur <t, hvor kraftkLIden frakobles.

FUNKTION OC BRUG I FORBINDELSE HED AFLASTNINGSSYSTEUET.

Slagleklipperens stOtterulletryk Juste.es ned frontliftsysten-
et. og aflastnlngstrykket kan reguleres fra O kg. t i l  og med
redskabets egenvegt.
Bemark: Jo hojere manometertryk - jo mindre stotterulLetryk,

se  f i g .  4 .

Ved rlgt lg aflastnlng opnAr nan atl

1. Traktoren stadl"g har fin mand,vredygtighed.

2. Maskinens st@tterulle ikke komprimerer. jordskorpen.

3. Maskj.nen kan sideforskydes under arbeJdet.

4. Masklnen lettere forcerer ujevnheder og dermed fornindsket
rullemodstand.

5. K.I ipning hvor Jordforholdene er b1@de og uensartede, f.eks.
engomrAder, foregar problemfrlt.

Drivhydrauflkken skal vere frakoblet (maskinens slaglebun me
{  L L q  r ^ + a r o  \

Der skal tages hensyn ti l
ttavegt for stabil isering

Rotorblink skal t i lkobles.

F ig .  4 .

INDSTILLING AF OHDREJNINGSTAL.

Maskinens funktion er afhengig af den rette skrerehastighed.
Slaglebummens omdrelnlngstal skal l igge fra 1600-2200 ondr./
nin. Idea1 ondrej nlngstal let pa slaglebummen er 1900 omdr./min.

TRANSPORT.

Under transport skal redskabet loftes helt i top, og hydraulisk
svlnges i smalfeste sti l l ing.

v@gtfordeling, evt. pAmonteres kon-
af redskabsbereren.

9 .
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1 0 . DRIFTS- OG SIKXERIIEDSBESTEUHELSER.

Knlve og knlvophang skal vare lntakte, og der nA lkke mangle
nogen, da der ellers opster rystelser p.g.a. ubalance i maski-
nen.

Ved udskLftnlng af kniv: sklft altld knlv, knivbolt, notrik og
opheng sanlet.

Guruliskort fo. og bag skal v@re L orden for at beskytte nod
stenudskydnLng.

Fra omradet, hvor der kllppes, skal sten og andre fr€$medlege-
mer fJernes,

Den der betjener nasklnen, skal sorge for, at Lngen konuret
lndenfor masklnens farezone, ner den arbejder,

Stop altid redskabet inden redskabsb@reren forlades.

Stop altid realskabsb@reren og senk redskabet inden reparatlon
og vedligeholdeJ-se,

Rravl aldrlg under loftet nasklne uden at understOtte den.

Under arbeJ det skal operatoren altid beflnde slg pA redskabs-
bererens forerplads.

11. VEDLIGEHOLDELSE.

FOr opstart - kontroll-er a1le hydraulikslange! for lekage.

A1t efter drifttid skal fOlgende wedligeholdelse genttedfores:

a) AIle 1ed smores, se fig. 5 - for hver I driftstimer.

b) Udskiftning af knlve efter behov.

c) Hydraulikslanger udsklftes senest
Sfangerne er datostemplede.

efter 6 er.



! 2 . gANDTERING.

Hvla kllppelen skal hendteres veal hJelp af hejee- og loftered-
akaber, 6kaJ- den loftes i centerbosningen, son vlst i fig. 6.
Maskinens vegt flndes under punkt 14.

13. OPBYGNING / PLACERINC AF T:'PESKII,T.

Angiver naskin type.

F,eks. HS-2SHD-2400 viser, at der er tal-e om en hyd-
raullsk drevet slagleklipper ned
sldeforskydeligt ophang og en ar-
bejdsbredde pe 2,4 neter.

ADglver masklnens serLe nr.

F.eks, 2500694 - de to sidste cifre viser fremstil-
l lDosaret.

Pos. 1 :

Pos .

Pos .

Pos.

Pos.

Angiver

Angiver

Div.

masklnens vegt.

producentens ltavn og adresse.

Maskinen er derudover
tegn pe, at produktet
tivets krav. Typeskilt
son vlst ! f!9. 7.

)

forsynet med et CB-nerke, som et ydre
er i overensstemmelse tned masklndirek-

og CE-nerke er placeret pe maskinen,

HWH Tr:L:t:t*

F i g ,  7 .
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Max lndgangstryk
OlLestrdd
Max indgangatryk
Oodrejningso&rAde

22O bai .
8O-1OO l - /ntn.

2OO bar-

mAf 1 run

(Drtv)
(Drtv)
(Manovre)
pe slaglebrrD L6OO-22OO oad!. /eLn.

Det eaksieale lydtryksniveau, [elt i en afstand af 1 e.
fra naskitrens overflade og L eD hojde af 1.6 m. fra
Jordoverfladen, er 86 dB(A) .
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