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Flishugger. 

 

Varenummer: 9043623 

 

Beskrivelse: 

Flishugger drevet af en 15 hk benzinmotor med el-start. 

 

Sikkerhed: 

Før brug læses brugervejledningen omhyggeligt igennem. Bliv fortrolig med funktionerne, 
således at maskinen betjenes korrekt, og alle sikkerhedsanvisninger overholdes. 

• Brugeren skal være fyldt 18 år eller mere. 
• Maskinen skal placeres på et vandret, stabil overflade. 
• Brugerne skal bære sikkerhedshandsker, høreværn og sikkerhedsbriller. 
• Flishuggeren er til udendørs brug, da udstødningsgassen er farlig at indånde. 
• Lad aldrig maskinen køre uden opsyn. 
• Udskiftning af knive og modskær, samt kontrol af knivboltene bør kun ske, når 

motoren og rotor er stoppet helt og tændrørshætten er fjernet. 
• Efter en times brug efterspændes, at alle bolte og møtrikker. 
• Vær ekstrem varsom med hensyn til de roterende knive i maskinen.  
• Sæt aldrig hænder eller fødder ind i maskinen når den kører. 
• Betjen aldrig flishuggeren hvis du er påvirket af spiritus, stoffer / medicin. 
• Prøv aldrig at montere eller afmontere forskellige dele når maskinen kører. 
• Tillad ikke børn, kæledyr og omkringstående i arbejdsområdet. 
• Rør ikke udstødningen på maskinen når den er i brug, eller umildbart efter brug, da 

den kan være meget varm. 
• Vær særligt opmærksom på at der ikke kommer metal, sten, glas eller andre 

fremmedlegemer i maskinen. 
• Hvis der forekommer støj eller rystelser stands da maskinen. Undersøg maskinen 

for skader eller løse dele og få problemet løst før der startes op igen. 
•  Jo tykkere grenene er jo langsommere føres de ned i flishuggeren. 
• Hvis flishuggeren kører fast stands da motoren inden stumperne trækkes ud.  
• Sørg for at afskærmningerne bliver på maskinen, de er der for at beskytte dig. 
• Stands motoren på flishuggeren inden transport. 
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Komponentoversigt: 

 
 

Brug: 

Flishuggeren er konstrueret til at hugge nyfældet træ. Trægrenene bør ikke være tykkere 
end 10 cm i diameter. Brug aldrig maskinen til andet end den er konstrueret til. Rotoren 
med 2 knivblade på hver 30 cm bredde trækkes via kileremme fra en 15 hk motor med el-
start. Rotorens centrifugalkraft gør at det afhuggede flis blæses op gennem tuden og ud af 
maskinen. Vinklen på rotorens vinger, hvor knivene er påboltet, og placeringen af 
modkniven gør, at grene trækkes ind i maskinen automatisk uden indføring. 

Før brug tjekkes om boltene på knivene og modskæret er fastspændte. Tjek efter en times 
brug at boltene stadig er fastspændte, og at afstanden mellem knivene og modskæret er 
0,5 mm. Hvis nødvendig justeres modskæret så det passer. 

 

Kontroller, at maskinen står stabilt på jorden, og ikke vipper på nogen måde. Faren zonen 
på afgangssiden af maskinen skal respekteres, for at undgå alvorlig personskade når flis 
bliver blæst ud af tuden. Hold tilskuere modsat retning af udkast, eller mindst 12 meter 
væk. 
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Start: 

 
 
 
Sæt start / stop knappen på ”on”. 
Benzinhanen åbnes. 
Chokeren aktiveres. 
Motoren startes ved at dreje nøglen. 

 
 
 
 
Start motoren med halv gas.  
Tag chokeren fra og lad den varme op i 
cirka 3 minutter. 
Derefter sættes motoren på fuld gas. 

 
 

Flisning: 

 
 
Grenene skubbes ind i tragten. 
Når du mærker, at den bliver trukket ind 
af de roterende knive, så slip grenen. 
Skub ikke på grenen, lad grenen blive 
trukket ind af maskinen af sig selv. 
Sidegrene med en diameter på over 3 cm 
saves af og flises separat. 
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Fastkørsel: 

Hvis flishuggeren kører fast må arbejdet på maskinen ikke begynde før motoren er stoppet 
og tændrørshætten er fjernet. 

 
 
Afmonter beskyttelseskappe på 
rotorakselen. 

 
 
 
 
Vip eller afmonter tuden for at tømme 
maskinen på afgangssiden. 

 
 
 
Rotoren kan drejes baglæns med en 
skruenøgle for at løsne det fastkørte. 
Brug en træ pind til at fjerne stykkerne 
som har været kørt fast i rotoren. Brug 
aldrig dine hænder, da knive og modskær 
er meget skarpe. 
 

 
 

Transport: 

Inden du flytter maskinen, skal motoren standses! 
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Nødstop: 

 
 
I tilfælde af en nødsituation, skal du straks 
aktivere nødstopkontakten, der er 
monteret ved siden af motoren. 
 

 
 

Vedligehold: 

• Tjek oliestand hver gang inden motoren startes, og efterfyld hvis nødvendigt. 
• Skift motorolien efter de første 5 timers brug, og derefter en gang om året. 
• Luftfilter renses eller udskiftes efter behov. 
• Sørg for kileremmene altid er stramme. 
• Tjek jævnligt rotor- og hjullejer. 
• Alle tekniske check og vedligeholdelse bør ske med motoren slukket og 

tændrørshætten fjernes fra tændrøret. 
• Rengør maskinen med en fugtig klud. Hvis der bruges en højtryksrenser, ret da 

aldrig strålen direkte mod lejerene. 
• De to smørenipler på rotoren kræver smøring en gang om året eller hver 500 timer. 
• Før maskinen sættes på lager smøres fedt eller olie på rotoren, knivene og 

modskæret for at beskytte mod korrosion. 

 

Teknisk data: 

Motor 420 cc 15 Hk v. 3600 omdr./min 
Brændstoftank 6,5 liter 
Benzin Oktan 92 blyfri 
Motorolie mængde 1,4 liter 
Motorolie type SAE 10W-30 eller SAE 15W-40 
Rotortræk Dobbelt kilerem 
Afstand mellem kniv og modskær 0,5 mm 
Indføringshøjde 90 cm 
Indføringshul 40 x 30 cm 
Afgangshøjde tud 130 cm 
Luftgummihjul 13X5.00-6 
Vægt 160 kg 
Mål (længde x bredde x højde) 150 X 83 X 150 cm 

 


