
Sdr. Ringvej 1      I       6600 Vejen       I       Tlf. 70 21 26 26       I       Fax 70 21 26 30       I       www.p-lindberg.dk

Brugsanvisning
Fejemaskine 60cm,
6,5 HK. benzinmotor
Varenr.: 90 37 121



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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•	 Læs altid brugsanvisningen grundig før brug.
•	 Fejemaskinen bør kun betjenes af personer, der forstår og kan betjene denne
•	 Brug altid fornuftig beklædning, undgå løsthængende tøj
•	 Stop altid motoren når der påfyldes benzin og når der i øvrigt arbejdes på 

maskinen. Pas på der roterende børster
•	 Vær opmærksom på at motoren danner kulilte, så hvis denne maskine bruges 

indendørs, skal man være opmærksom på tilstrækkelig udluftning.
•	 Check altid motorolie før brug og kontroller altid maskinen for løse bolte og 

møtrikker før brug.
•	 Check luftfilteret regelmæssig, et tilstoppet luftfilter fører til stort forbrug af 

brændstof og unødvendigt forbrug af motorolie.

Sikkerhedsanvisninger

Før brug
Almindelig 92 oktan blyfri benzin er anbefalet til denne model. 
Vær opmærksom på at benzin er let antændelig så iagttag derfor:

•	 Rygning forbudt
•	 Ingen åben ild i nærheden
•	 Motoren bliver varm under brug. Så vent derfor med tankning til denne er 

afkølet.
•	 Spildt brændstof tørres op før genstart
•	 Kontroller at der er påfyldt den rette mængde motorolie, oliepinden sidder i 

proppen til oliepåfyldning.
•	 Kør aldrig med maskinen i lukkede rum, da benzinmotoren udvikler kulilte.
•	 Af hensyn til motorens smøring skal denne stå lige under brug.
•	 Kontroller dæktryk i hjulene (2 bar / 30 psi.)

Anvendelse
Denne maskine er udstyret med ”dødmanddsgreb” dvs. at når man slipper 
disse står både kost og maskine stille.
Kosten kan svinges ca. 20º fra side til side. Dette gøres ved at trykke håndta-
get forsigtig nedad indtil man mærker at denne går ud af hak, derved kan man 
svinge fejekosten fra side til side, når man slipper håndtaget skal man sikre sig 
at denne går i hak igen.

Almindelig brug af fejemaskinen
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Start af motor
•	 Åbn for benzin hanen på siden af motoren/kaburratoren, sæt stopkontakten 

på on 
•	 Aktiver chokeren på fuld choker, giv motoren fuld gas.
•	 Træk langsomt i startsnoren til denne føles stram, træk nu hårdt igennem. 

Dette kan være nødvendigt at gøre 2-3 gange, hvis motoren ikke starter på 
første forsøg.

•	 Når motoren er i gang slås chokeren fra og gassen reduceres til halv.
•	 Bemærk lad aldrig startsnoren løbe tilbage af fuld kraft.
•	 Motoren stoppes ved at skifte stopknappen til STOP.

Højdejustering af støttehjul
Når børsterne bliver slidt, er det nødvendigt at efterjuster hvor tæt børsterne 
skal gå på underlaget. Dette gøres ved at flytte støttehjulene opad. 
Støttehjulene sidder på en aksel hvorpå der er anbragt en serie plastringe.
Man tager splitten foroven ud, trækker hjulet nedad (efter at have vippet maski-
nen…og sikret denne forsvarlig i vippet position) derpå flytter man det antal 
plastskiver der en nødvendig op ovenpå akslen hvor splitten sidder.

Kørsel med maskinen:

•	 Fejemaskine kører fremad når 
man trykker ned på håndtag 1

•	 Fejemaskinen bakker når man 
trækker i håndtaget 2

•	 Fejekosten kører rundt når man 
trykker ned på håndtag 3

Vær opmærksom på at maskinen 
derved kan begynde at bakke!

Fig. 1
Fig. 3

Fig. 2
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Påfyldning af olie.
Motoren skal stå vandret. Skru påfyldningsproppen af og påfyld olie til det står 
helt oppe ved kanten.

Anbefalet olietype: SAE 30
Hvis ikke denne er disponibel, kan fås kan 10W-30 og 15W-40 også bruges.

Tekniske data
Motortype (varenummer 9037121) 6,5 Hk Briggs&Stratton
Arbejdsbredde 60 cm, 20º svingbar
Børstediameter 350 mm
Gear Frem og bak
Udnyttet effekt V. omdr. 6,5 HK/3600 Omdr./min.
Max drejningsmoment 10,5N.m/3000 Omdr./min.
Brændstof tankindhold 3,6 liter
Motorolie indhold 0,6 liter
Støjniveau Ca. 67,5 DB(A)
Startsystem Rekyl
Hjulstørrelse 3.00 x 4
Egenvægt  63 kg


