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Brugsanvisning
Brakpudser - plæneklipper, 
16 HK benzin
Varenr.: 90 36 773



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse

Anvendelse af maskinen

•	 Læs og forstå brugermanualen inden ibrugtagning. 
•	 Stands og afmonter altid tændledningen på brakpudseren før en justering, 

reparation eller tankning. 
•	 Efterspænd bolte og møtrikker på maskinen efter den første times brug. 
•	 Hold aldrig hænder og fødder under klipperhuset når maskinen kører. 
•	 Hold aldrig hænder og fødder nær remskiver og kileremme når maskinen 

kører. 
•	 Hold afstand til brakpudseren når den kører, da sten, grene eller andre 

tunge ting gemt i græsset kan slynges fra maskinen. 
•	 Ved brug skal der altid anvendes høreværn og sikkerhedsbriller. 
•	 Kør aldrig med brakpudseren hvis sikkerhedsskærmene er afmonteret.

116 cm bugseret brakpudser / plæneklipper med 3 knive, bagudkast og 16 HK 
benzinmotor.

Opstart
•	 Tjek motorens oliestand inden opstart. 
•	 Tankhanen åbnes. 
•	 Gashåndtag skubbes helt frem. (Choker aktiveres ved fuld gas). 
•	 Start maskinen med nøglen. (Stå aldrig bag maskinen pga. bagudkast). 
•	 Når maskinen er startet, tages gassen af. Lad maskinen gå i tomgang et 

par minutter, for at varme op før brug. 
•	 Efter opvarmning gives fuld gas. (ca. ¾ udslag på gashåndtag) og maskinen 

er klar til brug.

Højdejustering
•	 Stop altid brakpudseren ved justeringer. 
•	 Brakpudseren skal altid være justeret til vandret ved brug. 
•	 Justeres trækstangens højde efter trækkuglens højde på køretøjet der  

trækker brakpudseren. 
•	 Klipperhøjden justeres ved at dreje på justerstangen der hæver eller sænker 

klipperhuset i forhold til hjulenes højde.
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•	 Saml de tre ben (49, 51 og 47) med 8x35 bolte (53) og låsemøtrikker (4). 
•	 Brændstoftanken (48) monteres på ben 49 og 51 med 8x25 bolte (2),  

skiver (52) og låseskiver (3) i tankens fire hjørner. 
•	 Fladjernet (50) monteres mellem ben 49 og 51 med 8x35 bolte (53) og 

låsemøtrikker (4).

Samlevejledning
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•	 Monter den færdigsamlet tank med ben monteres på brakpudser med 8x25 
bolte (2), låseskiver (3) og låsemøtrikker (4).
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Vedligeholdelse og rengøring

Vedligehold 
•	 Tjek oliestand inden motoren startes, og efterfyld hvis nødvendigt. 
•	 Efter 10 timers brug skiftes motorolie og filter. Derefter skal det skiftes for 

hver 100 timers drift, eller minimum 1 gang om året. 
•	 Luftfilter renses efter behov.  

•	 Sørg for at holde motorremmen stram.       
	 •	 Først	løsnes	motorens	fire	monteringsbolte.	 
	 •	 Dernæst	strammes	de	to	justeringsbeslag	(nr.	36	og	38	på	 
  splittegningen) lige meget.  
	 •	 Når	motorremmen	er	stram,	fastspændes	motorens	 
  monteringsbolte igen. 

•	 Klipperremmen holdes automatisk passende stram af et fjederbelastet 
strammehjul. 

•	 Smør brakpudserens lejer og bøsninger med et enkelt tryk for hver 20. drift-
time. 3 lejer på knivakseler, 2 hjullejer og 2 bøsninger på stangen til højdeju-
stering, mellem hjulene. 

Rengøring
Vask eller børst brakpudseren efter brug. Vask aldrig motor med vand mens 
den er varm. Vask kun klipperdelen og aldrig motor og lejer med højtryksrenser.
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Motor:    16 Hk (elektrisk start) 3600 omdr/min
Brændstoftank:   13 liter
Benzin:    Oktan 92 blyfri
Dækstørrelse:   4.80/4.00-8
Dæktryk:   20-25 Psi
Motorolie mængde:  
Motorolie:   SAE 10W-30 eller SAE 15W-40
Fremkørselshastighed:  8-10 km/t
Max transport hastighed: 30 km/t
Batteri:    12V DC
Klippehøjde:   25 mm til 250 mm
Klippebredde:   116 cm (46”). 3 knive
Vægt:    183 kg

Teknisk data
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Nr. Beskrivelse Antal Nr. Beskrivelse Antal

1 Brændstoftank samlet 1 24 Låseskive Ø6 4

2 Bolt 8x25 9 25 Skive Ø6 4

3 Låseskive Ø8 13 26 Bolt 12x80 2

4 Låsemøtrik 8mm 14 27 Låsemøtrik 12mm 2

5 Batteriholder 2 28 Bolt 8x30 2

6 Gummibøsning 2 29 Krog 2

7 Motor 1 30 Fjeder 1

8 Motorrem 1 31 Sideplade 2

9 Klipperrem 1 32 Bolt 5x12 8

10 Skive 3 33 Låseskive Ø5 8

11 Not til remskive A 2 34 Skive Ø5 8

12 Remskive A 2 35 Bolt 10x45 4

13 Not til remskive B 1 36 Justerbeslag motorrem 1

14 Bøsning 2 37 Bagerst plade 1

15 Remskive B 1 38 Justerbeslag motorrem 1

16 Bolt 10x25 8 39 Bolt 8x20 4

17 Låseskive Ø10 12 40 Skive Ø8 4

18 Låsemøtrik 10mm 8 41 Batteri holdeplade 1

19 Sikkerhedsbøjle front 1 42 Brændstofslange 
(350mm)

1

20 Klippehus 1 43 Spændebånd 2

21 Trækstang (samlet) 1 44 Sikkerhedsbøjle bag 1

22 Beskyttelsesskærm 1 45 Gummiplade til batteri 1

23 Bolt 6x12 4

Oversigt med tilhørende splittegning
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Splittegning
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