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Brugsanvisning
Overskrift
Varenr.: 90 xx xxx

Hækklipper, 26cc
- benzindrevet
Varenr.: 90 16 148



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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•  Tillad ikke personer under 18 år at benytte klipperen.
•  Sørg for en sikkerhedsafstand på min. 10 meter til andre personer 
 når hækkeklipperen benyttes.
•  Maskinen skal altid betjenes med begge hænder.
•  Ved reparationer og vedligeholdelse skal maskinen placeres på et rent og   
 plan underlag og med tændrørshætten afmonteret.
•  Brug altid handsker, beskyttelsesbriller og hørerværn når maskinen betjenes.
•  Af hensyn til udstødningsgassen bør klipperen ikke benyttes i drivhuse og i  
 andre lukkede rum.
•  Vær særlig opmærksom på sværdets skarpe knive og den skade 
 de kan forsage.
•  Pas på brandfaren i forbindelse med lyddæmperens varmeafgivelse.

Sikkerhedsanvisninger

Model: 26 CC 
Benzindrevet 26cc vibrationsdæmpet motorhækklipper med 56 cm dobbelt-
virkende klippeaggregat.

Nærmere gennemgang af hækkeklipperen

Beskrivelse af hækkeklipperen

1.  Klippesværd
2. Beskyttelseskappe
3. Fronthåndtag
4. Tændrør
5. Chokerarm
6. Luftfilter

 7. Tankdæksel
 8. Startgreb
9. Stopkontakt

10. Gasregulering
  11. Låseknap
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse af hækkeklipperen

Almindelig brug af hækkeklipperen
Igangsætning
•  Påfyld olieblandet blyfri benzin. (Blandingsforhold 25 : 1 = 4%)
 Brug altid friskblandet benzin. Opbevaringstid max. 2 mdr.
•  Tryk to til tre gange på koldstartpumpen. (Lille gennemsigtig gummibold på
 karburator mod tanksiden)
•  Aktiver chokerknappen. (Til venstre – fuld choker, til højre – ingen choker)
•  Giv motoren lidt gas
•  Træk i starthåndtaget. (Undgå at trække snoren helt i bund)
•  Når motoren er startet tages chokeren gradvis fra.
•  Lad motoren gå i to – tre minutter uden belastning inden ibrugtagning.

Vedligeholdelse og opbevaring
Knivene kan slibes efter behov. Fil eller vinkelsliber kan benyttes.
Justering af knivene foretages ved at spænde / løsne knivenes samleskruer. 
Pas på ikke at spænde for hårdt! 
Ved for hård sammenspænding udvikles varme! 
Sværdet smøres jævnligt med en tynd olie. Sprayolie af god kvalitet anbefales.

Opbevaring
Efter endt brug rengøres hele maskinen. Tanken tømmes for benzin. Sværdet 
og gearkassen smøres, og maskinen anbringes et tørt sted. Sværdet beskyttes 
af medleverede beskyttelsesskærm.
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Vedligholdelsesskema

Vedligeholdelsesskema Opstart
Hver 25

timers drift
Hver 50

timers drift
Hver 100

timers drift
Bemærkning

M
o

to
r

Kontrol af brændstof 
system for evt. utæthed

X

Kontrol for løse bolte 
og skruer

X

Fjern blade og andet fra
cylinderens køleribber

X X X

Rengør indsugnings
filterelementet 
– udskift om nødvendig

X X X

Rengør og 
juster tændrøret

X X X
Elektrodeafstand
0,6 – 07 mm.

Rengør brændstoftank X X

Efterspænd cylinder-
bolte

X

Efterspænd alle bolte 
og skruer

X

Kontroller lyddæmperen 
for indvendig tilkoksning

X

S
væ

rd

Efterse knivene X X X X

Juster knivenes 
samleskruer

X X X X

Efterspænd skruerne 
i gearkassen

X X X X

Smør gearkassens 
fedtnippel

X X X X
Brug varme-
bestandig fedt.

Smøring af sværd X X X X Tynd olie. (Spray)
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Vedligholdelsesskema Tekniske data
Modelbetegnelse  MQE-2SPK-560
Vægt  5,8 kg.
Vibrationer i håndtag  Under 15 m/s²
Lydniveau  Under 102 dB(A)
Sværd  56 cm. lang – tanddeling: 28 mm.
Træk  Automatisk centrifugal kobling
Motor  26 cc. luftkølet, to-takt benzinmotor
Ydelse  1 Hk/7.500 Omdr./min.
Tankindhold  0,5 l.
Brændstof  Blyfri (oktan 92) olieblandet benzin.     
 (Blandingsforhold 25 : 1 = 4%)
Olietype  To-takt smøreolie af god kvalitet
Karburator  Membran type
Tændrør  120P15Y Oregon – elektrodeafstand 0,6 – 0,7 mm.
Starter  Håndbetjent rekylstart.
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