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Instruktionsbog
1. udgave – Februar 2020
Original udgave
VIGTIGT
Sørg for, at brugeren får udleveret denne instruktionsbog, før maskinen tages i
brug første gang. Det er vigtigt, at brugeren fuldt ud forstår indholdet før maskinen
anvendes.
Ved senere videresalg af maskinen skal instruktionsbogen afleveres til den nye
ejer!
Instruktionsbogens indhold er baseret på oplysninger, der var gældende på
udgivelsestidspunktet.
Da vore produkter er under løbende udvikling og forbedring, vil der foretages
ændringer i specifikationerne. Såfremt der findes oplysninger, som afviger fra den
omhandlede maskine, kan De få vejledning hos GreenTec Aftersale-afdeling.
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Forord
Kære kunde!
Din nye GreenTec maskine er konstrueret med baggrund i mere end 25 års erfaring
med traktormonterede maskiner til vedligehold af grønne områder. Maskinen er
fremstillet ud fra nyeste teknik samt godkendte sikkerhedstekniske bestemmelser,
standarder og forskrifter.
Vi ønsker at stille et produkt til rådighed på en sådan måde, at der hverken ved brug,
under transport eller ved vedligehold af maskinen opstår skader eller misforståelser.
Instruktionsbogen indeholder oplysninger og anvisninger, der er vigtige og nyttige for
bevarelsen af GreenTec maskinens driftssikkerhed, pålidelighed og værdi.
Læs derfor denne instruktionsbog omhyggeligt, da den vil gøre dig fortrolig med
montering, anvendelse, pleje og vedligeholdelse.
Vær især opmærksom på anvisninger angående sikkerhed.
Du er velkommen til at besøge vor hjemmeside www.greentec.eu – hvor der via
forhandler login er adgang til sidste nye opdateringer af instruktions- og
reservedelsbøger på hele vort produktprogram.
Vi håber, du bliver tilfreds med din nye GreenTec maskine.

Med venlig hilsen

John Christensen
Salgs Direktør GreenTec A/S

GreenTec’s vision er at udvikle og sælge kvalitetsmaskiner til vedligehold af grønne
områder, bl.a. i landbruget, industrien, lufthavne og den kommunale sektor. Via
innovativ produktudvikling vil vi bestræbe os på at blive førende i vort felt.
Alle maskiner udvikles i et enkelt og funktionelt design i tæt samarbejde med
forhandlere og slutbrugere. Det er vores mål at afdække alle behov i
markedssegmentet med helst 2 forskellige løsningsforslag. Ved indgående
behovsanalyse og seriøs rådgivning skal kunden tilbydes den bedste løsning, hvor
individuelle behov også kan opfyldes igennem modulopbygning af
produktprogrammet.
Det tilstræbes endvidere at tilbyde den bedst mulige aftersale-service og en hurtig og
effektiv reservedelsforsyning.

GreenTec L152- 242 Hækklipper

Nyttige oplysninger
Første gang maskinen tages i brug er sælger ansvarlig for, at køber får udleveret
denne instruktionsbog. Desuden skal han sikre sig, at køber fuldt ud forstår
indholdet, før han gå videre. Hvis maskinen videresælges, skal instruktionsbogen
overdrages til den nye ejer.
Nedenstående felter udfyldes, til anvendelse ved bestilling af reservedele eller anden
henvendelse. (Data aflæses fra typeskiltet).

Type og type nr.

Serie nr.

Leveringsdato

Forhandler

E-mail

Telefon

Merkurvej 25
DK 6000 Kolding
Danmark
Tel: +45 75553644
Fax: +45 75554243
Email: info@greentec.eu
web: www.greentec.eu
Åbningstid: mandag-fredag 8-16
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Generel information i brugen af instruktionsbogen
Læs denne instruktionsbog grundigt før montering og ibrugtagning af maskine.
Opstår der tvivlsspørgsmål kontaktes deres lokale forhandler eller
GreenTec Aftersale afdeling.
Anvend kun originale GreenTec reservedele på GreenTec maskiner og udstyr.

Fareoplysninger:
Fareoplysninger og instruktioner er tydeligt markeret i
instruktionsbogen. Der anvendes følgende symboler:

Fare!
Umiddelbar livsfare eller fare for personskader
Umiddelbar farlig situation der kan medføre dødsfald
eller alvorlige personskader

ADVARSEL!
Sandsynlig livsfare eller fare for personskader!
Generelt farlig situation som kan medføre dødsfald
eller alvorlige personskader.

FORSIGTIG!
Eventuel fare for personskader!
Farlig situation som kan medføre personskader.

PAS PÅ!
Fare for skader på redskabet!
Situation som kan medføre materielle skader.

Instruktion
Ved en instruktion gives oplysninger der bidrager til en bedre forståelse
af betjeningen.
Følgende advarselstegn anvendes:
Generelt advarselstegn
Advarsel mod klemningsskader
Advarsel mod snitsår
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Venstre Hånd (LH) & Højre Hånd (RH)
Disse betegnelser anvendes, når maskinen er monteret på køretøjet, set bagfra. De
betegnelser anvendes også, når der refereres til køretøjet.

Typeskilt, Serienummerplade
Alle maskiner er udstyret med typeskilt og serienummerplade, der indeholder vigtig
information der relaterer til maskinen, inklusiv et unikt serienummer der anvendes
ved identifikation. Brug dataene ved al henvendelse og reservedelsbestilling.

BEMÆRK
Motiverne i denne instruktionsbog har udelukkende til formål at instruere og
informere, og illustrerer ikke komponenternes helhed. Under særlige
omstændigheder kan motiverne forekomme anderledes end den aktuelle maskine,
når dette forekommer, vil den generelle procedure være den samme.
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Merkurvej 25, DK-6000 Kolding, Denmark
Overensstemmelseserklæring
Iht.Maskindirektivet 2006/42/EF Bilag II.A
Fabrikant:
Adresse:
Postnr. og By:

GreenTec A/S
Mercurvej 25
DK-6000 Kolding

Vi, GreenTec A/S, erklærer i al ansvarlighed, at maskinen:
Type
Produkt
Modeller
HL 152
HL 182
Redskab
Hækklipper
HL 212
HL 242
Scorpion Serie 330-4 S (bagmont. + frontmont.)
4 (Compact)
430-4 S (bagmont. + frontmont.)
530-6 S (bagmont. + frontmont.)
Scorpion Serie 530-6 S Plus (bagm. + frontm.)
6
630-6 S (bagmont. + frontmont.)
Armklipper
630-6 S Plus (bagm. + frontm.)
703-8 S (bagmont. + frontmont.)
Scorpion Serie 703-8 S Plus (bagm. + frontm.)
8
803-8 S (bagmont. + frontmont.)
803-8 S Plus (bagm. + frontm.)
HXF 2302
HXF 2302 + HXF 2302 Tele

Bemærkninger
Olieflow behov 20- 32 l/min
Olieflow behov 25- 40 l/min
Olieflow behov 25- 40 l/min
Olieflow behov 25- 40 l/min

Alle HL- modeller kan
monteres
Alle HL- modeller kan
monteres
Alle HL- modeller kan
monteres

Kun HL 152 kan monteres
Alle HL- modeller kan
Redskabsramme HXF 2802
HXF 2802 + HXF 2802 Tele
monteres
Alle HL- modeller kan
HXF 3302
HXF 3302 + HXF 3302 Tele
monteres
Er fremstillet i overensstemmelse med Europa parlamentets og - rådets direktiv 2006/42/EF, med
referencer til følgende standarder, der er associeret med dets design, konstruktion og produktion:
DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering
og risikonedsættelse

DS/EN 14120:2015

Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til
konstruktion, fremstilling og valg af faste og bevægelige afskærmninger

DS/EN ISO 4413:2010

Hydraulik - Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres
komponenter

Erklæringen er gældende for ovennævnte udstyr, til og med maskinens tilslutninger, hhv. ophæng,
stabilisering og hydraulisk tilslutning.
Ved tilslutning af det ovennævnte udstyr, til et køretøj med andre redskaberamme eller armklipper,
end de herover nævnte, da er det enhver ibrugtagers ansvar at sikre at køretøjet og den samlede
maskine, lever op til de gældende krav i relevante direktiver herfor.

Dato: 27.01.2020

Underskrift:___________________________
John Christensen - Salgsdirektør
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Sikkerhed
Tilsigtet anvendelse
GreenTec hækklipperen er beregnet til den almindelig hækklipning inden for
landskabspleje, gartneri, landbrug, skovbrug eller lignende opgaver.
Der kan klippes lodret og vandret.
Grentykkelsen i det bearbejdede materiale må ikke overstige 40 mm.
Alle eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres til tiden.
Enhver anvendelse som går ud over, eller afviger fra dette, gælder som anvendelse i
modstrid med instruktionsbogen.
Anvendelse af hækklipperen i modstrid med instruktionsbogen kan medføre
personskader og materielle skader.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader der måtte opstå som følge af
anvendelse af hækklipperen i modstrid med instruktionsbogen.

Forbud mod egen ombygninger og ændringer
Udfør ingen egenmægtige ombygninger eller ændringer af hækklipperen.
Ombygninger eller ændringer uden producentens skriftlige tilladelse er forbudt og
udelukker enhver hæftelse i forbindelse med skader der måtte opstå som følge
heraf.

Personalets kvalifikationer og uddannelse
•

Hækklipperen må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer som er
fortrolige med maskinen og er instrueret om farerne.

•

Brugerens ansvarsområde og kompetence skal være fastlagt præcist af ejeren/
driftslederen.

•

Hvis brugeren ikke har et tilstrækkeligt kendskab, skal brugeren uddannes og
instrueres.

•

Ejeren/ driftslederen skal sikre sig at brugeren forstår indholdet af denne
instruktionsbog og retter sig efter det.

•

Reparationer som ikke er beskrevet i denne instruktionsbog, må kun udføres af
autoriserede specialværksteder.
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Generelle sikkerhedsinstruktioner
•

De sikkerhedsinstruktioner der er beskrevet her, samt de nationale forskrifter
vedrørende den generelle sikkerhed skal overholdes af brugeren og ansvaret
hviler hos ejeren/ driftslederen.

•

De relevante sikkerhedsbestemmelser og de generelt anerkendte regler
vedrørende sikkerhedsteknik og arbejdsmedicin samt færdselsloven skal
overholdes.

•

Sikkerhedsanvisningerne fra producenten af køretøjet eller redskabsbæreren
skal overholdes.

•

Før hver opstart, skal hækklipperen tjekkes for driftssikkerhed, for beskadigede
og manglende eller slidte dele. Fundne fejl skal straks afhjælpes inden arbejdet
med hækklipperen påbegyndes.

•

Sikker drift af hækklipperen er kun sikret ved forskriftsmæssigt monteret kniv.
Anvend egnet værktøj til monteringen.

•

Beskyttelsesanordningerne skal tjekkes regelmæssigt, og beskadigede
beskyttelsesanordninger skal udskiftes.

•

Der må udelukkende anvendes reservedele som er leveret eller udtrykkeligt
godkendt af producenten. I tilfælde af skader der er opstået som følge af
anvendelse af uoriginale dele, er enhver hæftelse eller garanti fra producentens
side udelukket.

Sikkerhedsanvisninger for driften
•

Gør dig fortrolig med alle anordninger og betjeningselementer samt deres
funktion inden du begynder på arbejdet.

•

Bær tætsiddende tøj og anvend de nødvendige personlige værnemidler.
Tjek alle mekaniske og hydrauliske forbindelser og alle monterede
sikkerhedsanordninger for deres funktionsevne inden du tager maskinen i brug.

•
•

Tjek at hydraulikslangerne er ført korrekt. Hvis hydraulikslangerne hænger fast
eller bliver klemt, kan dette medføre personskader (f.eks. på grund af
udtrængende hydraulikolie) eller beskadigelse af maskinen.

•

Bring alle støtteanordninger i den rigtige position før montering og demontering.
Placer altid kontravægtene på de dertil indrettede monteringspunkter.
Overhold grænserne for akseltryk, totalvægt og transportmål.
Monter og tjek transportudstyret såsom lygter og advarsels- og
beskyttelsesanordninger.

•
•
•
•

Monter ekstralygter hvis de standardmonterede lygter på køretøjet bliver skjult af
redskabet når det er i transportstilling.

•

Tjek de nærmeste omgivelser for personer, især børn, og dyr og forhindringer
inden opstart og før du begynder at køre. Du skal være sikker på at der er
tilstrækkeligt med frit udsyn og en tilstrækkelig sikkerhedsafstand.
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•

Når motoren kører, må ingen personer befinde sig i hækklipperens
arbejdsområde.

•

Det er ikke tilladt for personer at køre med på hækklipperen under arbejdet eller
under transporten.

•

Fold hækklipperen og den front- eller bagmonterede udligger på køretøjet
sammen i transportstilling.

•

Før transportkørslen skal du sikre styregrebene for hækklipperen i køretøjet mod
utilsigtet aktivering. Stop PTO'en hvis denne trækker hydraulikken.

•

Forlad aldrig førerpladsen under kørslen.
Tilpas kørehastigheden til de aktuelle vej- og trafikforhold på stedet. Undgå
pludselige retningsskift under kørsel op eller ned ad bakke og under kørsel på
tværs af en hældning.

•

•

Tag hensyn til de indvirkninger som den monterede hækklipper og kontravægten
har på kørselsadfærden og på styre- og bremseevnen.

•

Sæt kun hækklipperen i drift når alle beskyttelsesskærmen er demonteret.

•

Vær specielt forsigtig ved arbejde under højspændingsledninger. Hold mindst 10
m afstand til elektriske højspændingsledninger.

•

Hvis du påkører en forhindring, skal du straks standse hækklipperen og tjekke
den for beskadigelse.

•

Inden du stiger ned af køretøjet, skal du afsætte hækklipperen på jorden, trække
tændingsnøglen ud og sikre køretøjet mod at rulle væk.

•

Hækklipperen kan have efterløb efter at den er slukket. Vent indtil den er stoppet
helt.

•

I arbejdspauser skal du afsætte hækklipperen på jorden og montere
Knivbeskytter og sikkerhedsafskærmning.

•

Ved hydraulisk aktiverede dele er der fare for klemning og afklipning af
kropsdele.
Hydraulikanlægget kan stå under tryk.
Væsker (hydraulikolie) som står under højt tryk og trænger ud, kan
gennemtrænge huden og forårsage alvorlige personskader. I tilfælde af
personskader skal man straks søge lægehjælp da der er fare for infektion.

•
•

•
•

Tilslut kun hydraulikslanger når hydraulikanlægget er trykløst.
Tjek regelmæssigt hydraulikslangerne for utæthed, beskadigelse og ældning.
Beskadigede hydraulikslanger skal omgående udskiftes. De nye hydraulikslanger
skal svare til producentens tekniske krav.

•

Olielækage medfører fare for miljøet. Mistet hydraulikolie skal opfanges og
bortskaffes på fagligt korrekt vis.

•

Brug beskyttelsesbriller når du søger efter utætheder.
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Sikkerhedsanvisninger for montering, vedligeholdelse og
reparation
•

Montering, vedligeholdelse og reparation må udelukkende udføres af
autoriserede og kvalificerede fagfolk.

•

Arbejde på maskinen må kun udføres mens den står stille. Følg altid den
procedure for standsning der er beskrevet i instruktionsbogen fra producenten.

•

Bær tætsiddende tøj og anvend de nødvendige personlige værnemidler.
Hvis du skal udføre vedligeholdelse på hækklipperen mens den er hævet, skal
den være sikret med en velegnet understøtning.

•
•

Gør hydraulikanlægget trykløst før du påbegynder noget arbejde på
hækklipperen.

•

Nogle af hækklipperens dele kan blive meget varme. Lad hækklipperen køle af.

•

Håndter og bortskaf olier og fedter i overensstemmelse med reglerne.
Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, skal alle sikkerheds- og
beskyttelsesanordninger monteres hhv. aktiveres igen.

•
•

Når du sætter maskinen i drift igen, skal du følge instruktionsbogen fra
redskabsbærerens hhv. køretøjets producent.

Personligt sikkerhedsudstyr
Det anbefales at følgende sikkerhedsudstyr bæres, når der arbejdes med eller
udføres vedligehold på maskinen.

Kedeldragt

Sikkerhedsstøvler

Sikkerhedsbriller

Høreværn

Sikkerhedshjelm

Arbejdshandsker

De varierende omstændigheder, der kan opstå under arbejdet med denne maskine,
kan ikke altid forudses. Ingen gode råd kan erstatte “sund fornuft” og
“opmærksomhed” til enhver tid, men ovennævnte er en god begyndelse på sikker
anvendelse af Deres GreenTec maskine.
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Advarselsskilte
Advarsel
Sluk motoren, tag nøglen
ud og træk håndbremsen
før der udføres
vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde på
maskinen.

Advarsel
Flyvende genstande.
Sørg for at holde afstand
til maskinen, når den
kører.

Advarsel
Vær altid opmærksom på
luftledninger. Mellem elmasterne vil der altid
være en risiko for at
berøre luftledningerne.
Ved tvivl – kontakt det
lokale el- værk for
anvisninger om
sikkerhedsafstand.

Advarsel
Kontrollér hver 8. time, at
alle bolte/møtrikker er
spændt.

Advarsel
Læs instruktionsbogen
omhyggeligt før brugen af
denne maskine. Følg alle
instrukser og sikkerhedsforskrifter ved brug af
maskinen.

Advarsel
Maskinen fortsætter med
at rotere efter
standsning. Hold afstand
indtil maskinen er helt
stilstående.
Husk håndbremse, og
slukket motor.

Advarsel
mens den kører.
Hold afstand til
mennesker og dy.
Sluk omgående klipperen
hvis mennesker eller dyr
kommer i nærheden af
maskinen.

Advarsel
Olie under højtryk – Pas
på hudkontakt samt
indånding af olietåge
eller dampe ved lækage
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Beskrivelse
GreenTec hækklipperen er beregnet til den almindelig hækklipning inden for
landskabspleje, gartneri, landbrug, skovbrug eller lignende opgaver.
Der kan klippes lodret og vandret.
Grentykkelsen i det bearbejdede materiale må ikke overstige 40 mm.

Oversigt over hækklipperen, typeskilt, advarselsskilte og
påbudsskilt

Figur 1 - Hækklipperens opbygning

Pos.

Beskrivelse

1

Hydrauliktilslutninger

2

Hydraulikmotor

3

Knivdrev Pro-Drive

4

Knivbeskytter og sikkerhedsafskærmning

5

Kniv, knivtand

6

Dobbeltfingre med dobbelt skær (skær på over- og underside)

7

Beskyttelsesfinger

8

Adapter, findes i flere udgaver. (Se reservedelsbogen ”parts”)

9

Advarselsskilte, på knivafskærmning og bag adapter

10

Typeskilt, bag adapteren

11

Påbudsskilt, bag adapter
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Opbygning og funktion
Hækklipperen består i grove træk af en profileret fast bjælke som er forsynet med
fingre. I disse fingre sidder kniven som bliver trukket frem og tilbage af knivdrevet
ProDrive (et drev med planetgear) og en hydraulikmotor.
Hækklipperen kan fås med 2 forskellige hydraulikmotorer:
• OMR 80 med Flow fra 15- 30 L/min
• OMR 100, med flow fra 20 til 40 L/min
Hækklipperen kan monteres på flere redskabsrammer eller armklippere:
HXF 2302, HXF 2302 TELE,
HXF 2802, HXF 2802 TELE,
HXF 3302, HXF 3302 TELE
Scorpion 4- 6- 8
ved hjælp af forskellige adaptere.
Redskabsrammerne og armklipperne skal have olieflow der passer til
Hækklipperens motor. Det er ejerens/ driftslederens ansvar at max. olieflow på
hækklipperens motor ikke overskrides.
Adapterne fås i venstre og højre udgaver. Der tilbydes også adaptere til andre
redskabsbærere ligesom de også kan fås med hurtigskift. Se mulighederne på
hjemmesiden www.greentec.eu under udstyr til HL hækklipperen eller i
reservedelsbogen for HL hækklipperen.
Hydraulikforbindelsen kan skrues direkte sammen eller monteres med lynkoblinger.
Hvis der anvendes lynkoblinger, anbefaler GreenTec flatface-lynkoblinger, da olien
lettere kan passere igennem dem.
Derudover kan HL hækklipperen monteres på køretøjer ved hjælp af en teknisk
egnet mekanisk og hydraulisk forbindelse (med skrue- eller lynkoblinger) som
køretøjets eller redskabsbærerens producent skal have fremstillet sådan, at den
teknisk passer til hækklipperen. Det er vigtigt at køretøjet der anvendes, er CEmærket.
Knivbeskytter og sikkerhedsafskærmningen monteres på hækklipperen ved hjælp af
fjedre.
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Specifikationer
Hækklipper HL
Type

HL 152-S

HL 182

HL 212

HL 242

Arbejdsbredde

150 cm

180 cm

210 cm

240 cm

Grentykkelse

Maks. 40 mm

Maks. 40 mm

Maks. 40 mm

Maks. 40 mm

Arbejdshastighed Maks. 2 km/t

Maks. 2 km/t

Maks. 2 km/t

Maks. 2 km/t

Dimensioner

155 × 20 × 50
cm

186 × 20 × 50
cm

216 × 20 × 50
cm

247 × 20 × 50
cm

Vægt (uden
hydraulikmotor
men med
knivbeskytter)

58,5

66

73,5

81

Type

OMR 80

OMR 100

Vægt

6,12 kg

6,24 kg

Konstant tryk

Maks. 175 bar

Maks. 175 bar

Oliemængde

20 til maks. 32
l/min.

25 til maks. 40
l/min.

Omdrejningstal

Maks. 400
o/min.

Maks. 400
o/min.

Hydraulikmotor

Maks.
17 daNm
drejningsmoment
ved konstant tryk

23 daNm

Olietype

Hydraulikolie
efter
ISO VG 46

Hydraulikolie
efter
ISO VG 46

GreenTec HL 152- 242 Hækklipper
17

Montering, opstart, kørsel og demontering
ADVARSEL!
Ikke sikret køretøj
Under montering, vedligeholdelse og reparation er der fare for
personskader som følge af at køretøjet ikke er sikret.
► Træk håndbremsen, sluk motoren og træk tændingsnøglen ud.
► Hænger redskabet i luften må der aldrig arbejdes under
maskinen uden at den er sikret med stabil understøtning.

ADVARSEL!
Kørende maskine
Fare for personskader som følge af maskindele som kører eller
bevæger sig.
► Tjek at der ikke er nogen personer inden for fareområdet hvor
de kan blive ramt af maskinen.

ADVARSEL!
Kniv med efterløb!
Under montering, vedligeholdelse og reparation er der fare for
personskader som følge af at kniven har efterløb.
► Vent indtil kniven står fuldstændig stille.

ADVARSEL!
Hydraulikanlæg under tryk!
Under montering, vedligeholdelse og reparation er der fare for
personskader som følge af hydraulikolie som trænger ud under højt
tryk.
► Gør hydraulikanlægget trykløst før du påbegynder noget arbejde
på hækklipperen.

FORSIGTIG!
Fare for snitsår på grund af skarpe knivtænder!
Ved montering af hækklipperen på køretøjet eller redskabsbæreren
og ved arbejde på den mekaniske eller hydraulisk forbindelse er
der fare for snitsår på grund af skarpe knivtænder.
► Tjek at Knivbeskytter og sikkerhedsafskærmning er monteret.

GreenTec HL 152- 242 Hækklipper
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PAS PÅ!
Fare for skader på redskabet!
Forkert udført arbejde kan forårsage skader og funktionsfejl på
hækklipperen og på køretøjet eller redskabsbæreren.
► Få udelukkende enhver opgave udført af uddannet og
kvalificeret personale.

Levering
► Tjek leverancen for eventuelle transportskader og sammenlign
leverancen med din bestilling.
► Tjek at leverancen er komplet.
► Hvis du har nogen anmærkninger, skal du straks underrette
producenten skriftligt, og ved transportskader også speditøren.

Montering
Hækklipperen kan monteres på GeenTec’s redskabsrammer HXF 2302, HXF 2802
eller HXF 3302 (samt alle HXF- Telemodeller)
Derudover kan den også monteres på Armklipperne Scorpion 4, 6 eller 8.
Vær altid opmærksom på at max olie flow, hækklipperen har behov for, også er det
flow som redskabsrammen eller armklipperen kan levere.
I denne beskrivelse bliver HL 182 monteret på en HXF 2802 (vær opmærksom på at
olieflowet på HXF 2802’eren skal være 40 l/min).
Ønsker man at montere hækklipperen på en Scorpion, skal adapteren til en Scorpion
monteres, derefter er fremgangsmåden identisk med denne beskrivelse.
Find en god stor plads med god fast bund, placer pallen med hækklipperen, og kør
Hxf’eren frem, klap den ud i arbejdsstilling, og vip drejehovedet helt rundt til vandret
position (enten med cylinderen eller med topstangen).
Placer HXF’erens redskabsfæste over hækklipperens fæste, lige inden de rører
hinanden.
Finjuster placeringen af hækklipperen med en palleløfter og monter de medfølgende
4 stk. bolte, med skiver og låsemøtrikker.
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Figur 2 - Hækklipperen boltes på Redskabsrammen

Monter slangerne

ADVARSEL!
Undgå hudkontakt med hydraulikolien!
► Kend og håndter den hydraulikolie, der er i køretøjet, korrekt.
► Brug alle nødvendige værnemidler for håndteringen af olien.
► Brug spildebakke for at samle spildt olie op.
► Bortskaf olien efter forskrifter
Alle hækklippere har 2 tilslutninger, tryk og retur.
Motoren kan køre begge veje, hækklipperens
knive har samme bevægelse ligegyldig motorens
omdrejningsretning. Derfor kan
hydraulikslangerne monteres omvendt.
Monter de 2 hydraulikslanger
Drænslangen bliver IKKE benyttet. Den skal
proppes af og fæstes/ bindes med strips eller
lignende
Figur 3 - 2 stk. hydraulikslanger monteres.
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Opstart
► Tjek at hækklipperen, redskabsrammen og køretøjet er i fejlfri stand.
Hvis en del mangler eller er løs eller beskadiget, må redskabet ikke tages i
brug.
► Tjek at de mekaniske og hydrauliske forbindelser,
hydraulikslangerne og transportudstyret (f.eks. lygter
og advarsels- og beskyttelsesanordninger) sidder
ordentligt fast og fungerer.
► Fjern eventuelle understøtninger.
► Kør ud hvor der er plads, 5 m hele vejen rundt om
køretøjet.
► Klap redskabsrammen ud.
► Demonter beskyttelsesafskærmning ved at trække
krogen af bagkanten på knivbjælken.

Figur 4 - Afskærmning
- 2 stk. kroge holder
afskærmningen.

ADVARSEL!
Kørende maskine
Fare for personskader som følge af maskindele som kører
eller bevæger sig.
► Tjek at der ikke er nogen personer inden for
fareområdet hvor de kan blive ramt af maskinen.
► Lad køretøjet køre i tomgang og åben forsigtigt for hydraulikolien
► Klipperen begynder nu at arbejde.
► Lad maskinen køre i tomgang indtil olien er driftsvarm. Ved temp. under
-10 oC kan det tage op til 15 minutter.
► Øg nu hastigheden på køretøjet indtil klipperen forsynes med det
korrekte olie mængde. Alt efter motortype, fra 15 til 40 l/min.
• OMR 80 kræver 15-30 l/min
• OMR 100 kræver 20-40 l/min
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Instruktion
Generelt giver max. oliemængde den største kraft og bedste ydelse, men
ved tætte hække med tynde grene og blade, kan resultatet være bedre ved
lavere omdr/min.
HL 152- 182- 212- 242

Figur 5 - Sammenhæng mellem olieflow
(L/min) og omdr/min (RPM)

Instruktion
Efter den første opstart af hækklipperen skal du tjekke tilspændings
momenterne på alle skruer efter 10 minutters kørsel. (se Bilag 1,
Tilspændingsmomenter)
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Hækklipning
Lav opstart som beskrevet i forrige afsnit.
Indstil højden og hældning på hæk og hegnsklipperen. Der skal klippes forneden
først, derefter højere oppe, og til sidst vandret.
Alle GreenTec’s hækklippere har en vinkel på knivbjælken i forhold til
kørselsretningen. Dette sikrer et optimalt klip, da grenene ofte bøjer let i
kørselsretning, og de nyklippede grene lettere ”slipper” forbi knivbjælken.
Kørselsretning
Figur 6 - Knivbjælken er
vinklet ind i hækken for
optimal klip

Start hækklipningen forsigtigt, find den bedste kørselshastighed (max. 5 km/t)
Brugeren skal først og fremmest sikre at klipperesulatet er i orden.
Det som brugeren skal være særlig opmærksom på er:
• Kørsel og styring af køretøjet:
o Der skal køres lige
o Hæve- sænke klipperen for at klippe i den ønskede højde
o Ujævn vej forværrer klipperesultatet (styr mere og kør langsommere)
o Sving og hjørner skal køres forsigtigt
• Kørehastigheden tilpasses konstant (max. 5 km/t)
o Vejens forløb,
o Hækkens tæthed
o Grenenes tykkelse (max. 60 mm)
• Olie flow kan sænkes = knivhastigheden sænkes
o Lavere knivhastighed kan forbedre klipperesultatet, specielt tynde
grene evt. med blade kan undvige knivene, her kan en lavere
knivhastighed lette grenenes adgang ind til knivene.

FORSIGTIG!
Brugeren bør tage hyppige korte pauser!
Brugeren skal være agtpågivende og opmærksom mens der klippes.
Især når der arbejdes i højden, er arbejdsstilling ergonomisk ikke
hensigtsmæssigt (på førersædet, foroverbøjet mens der skal kikkes
skråt opad og fremad)
Det anbefales at der tages hyppige korte pauser, evt. hvor brugeren
laver strækøvelser.
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Transport
Hvis hæk- & hegnsklipperen er monteret på
køretøjet eller redskabsbæreren, skal du følge
de nedenstående anvisninger for transporten.
► Tjek at Knivbeskytter og
sikkerhedsafskærmning er monteret.
► For at klargøre køretøjet eller
redskabsbæreren korrekt til
transportkørsel skal du følge
instruktionsbøgerne fra den
pågældende redskabsbærer.

Figur 7 - Transport stilling med HXFredskabsramme

Demontering
► Demonter hæk- og hegnsklipperen på et sikkert, fast og jævnt underlag.
► Demontering foregår i modsat rækkefølge af montagen.

HVIS DER IKKE ER MONTERET LYNKOBLINGER på hydraulikslangerne:
Vær særlig opmærksom på renlighed når hydraulikslangerne demonteres og
proppes.
Undgå hudkontakt med olien og opsaml spildt olie.
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Opbevaring og transport
FORSIGTIG!
Fare for snitsår pga. skarpe knivtænder!
Ved opbevaring og transport ag hegnsklipperen, er der fare for snitsår
på grund af skarpe knivtænder
► Kontroller at knivbeskyttelsen er monteret

Opbevaring
► Sæt hæk- & hegnsklipperen på en palle et tørt og rent sted.
► Pas på at hydrauliksystemet ikke bliver forurenet. Luk
hydraulikmotorens tilslutninger hhv. hydraulikslangerne med kapperne.
► Tjek at der ikke kan opstå farer under opbevaringen som følge af at
hækklipperen vælter eller falder ned. Sikr hækklipperen ved hjælp
af en velegnet afsætning eller understøtning.
► Læg alle hydraulikslanger hen over hækklipperen så der ikke er fare
for at nogen snubler/ falder over dem.
► Rengør hækklipperen grundigt før opbevaringen. Snavs tiltrækker
fugtighed og kan dermed bidrage til en forøget rustdannelse.
► Reparer eventuelle lakskader.
► Smør alle smørepunkter ifølge angivelserne på smøringsskiltet efter
rengøringen.
► Påfør rust beskyttende olie på hele maskinen, især fingre og
knivbjælke, for at undgå rustdannelser på kniven.

Flytning
Hvis hækklipperen ikke er monteret på køretøjet eller redskabsbæreren, skal du
følge de nedenstående anvisninger for transporten.
► Tjek at Knivbeskytter og sikkerhedsafskærmning er monteret.
► Tjek at hydraulikmotorens tilslutninger hhv. hydraulikslangerne er
lukket med kapperne.
► Sikr løsthængende hydraulikslanger sådan at der ikke er fare for at
nogen snubler/ falder eller hænger fast i dem.
► Hækklipperen skal sikres sådan at der ikke opstår nogen fare for
andre trafikanter undervejs.
Instruktion
Transport på europapaller eller engangspaller giver en bedre
beskyttelse mod beskadigelse og gør læsningen og aflæsningen
nemmere.
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Vedligeholdelse
ADVARSEL!
Ikke sikret køretøj!
Under montering, vedligeholdelse og reparation er der fare for
personskader som følge af at køretøjet ikke er sikret.
► Sluk motoren og træk tændingsnøglen ud
► Sikr køretøjet mod uventet idriftsættelse og mod at rulle væk

ADVARSEL!
Kniv med efterløb!
Under montering, vedligeholdelse og reparation er der fare for
personskader som følge af at kniven har efterløb.
► Vent indtil kniven står fuldstændig stille.

ADVARSEL!
Hydraulikanlæg under tryk!
Under montering, vedligeholdelse og reparation er der fare for
personskader som følge af hydraulikolie som trænger ud under højt
tryk.
► Gør hydraulikanlægget trykløst før du påbegynder noget arbejde
på hækklipperen.

FORSIGTIG!
Fare for snitsår på grund af skarpe knivtænder!
Ved montering, vedligeholdelse og reparation af hækklipperen er
der fare for snitsår på grund af skarpe knivtænder.
► Anvend snitsikre beskyttelseshandsker.

PAS PÅ!
Fare for skader på redskabet!
Forkert udført arbejde kan forårsage skader og funktionsfejl på hæk& hegnsklipperen og på køretøjet eller redskabsbæreren.
► Få udelukkende enhver opgave udført af uddannet og kvalificeret
personale.
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Skruer og møtrikkers
tilspændingsmomenter

Efter behov

Hækklipper

Udskiftning

10 minutter efter
første opstart

Smøring

Vedligeholdelsesopgaver

Kontrol

Hvornår

Rengøring

Vedligeholdelsesplan

X
X

Knivtænder

X

Knivbjælken

X

Fingre

X

Beskyttelsesfinger

X

Styreplader

X

Knivhoved

X

Før hver
anvendelse

Hækklipper

Efter hver 50
driftstimer

Knivdrev Pro-Drive

X

Topleje

X

Skruer og møtrikkers
tilspændingsmomenter

X

X

Nødvendigt værktøj
Til vedligeholdelse af hækklipperen skal der bruges følgende værktøj:
• Momentnøgle
o Tilspændingsmoment 115 Nm for skruer M12 x 40 (knivdrev Pro-Drive)
o Tilspændingsmoment 115 Nm for skruer M12 x 30 (motorophæng og
knivdrev Pro-Drive)
o Tilspændingsmoment 48 Nm for møtrikker M10 (fingre)
o Tilspændingsmoment 15 Nm for skruer M6 x 22, M6 x 18
(forbindelsesstykke mellem knivdele) og møtrikker M6 (knivtænder)
o Tilspændingsmoment 81 Nm for skruer M12 x 35 (topleje)
o Tilspændingsmoment 72 Nm for skruer M12 x 45 (knivhoved-øje)
• Topnøglesæt gerne motor eller luftdrevet
• Gaffelnøglesæt
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Rengøring

PAS PÅ!
Fare for skader på redskabet!
Nogle af hækklipperens dele kan blive meget varme under driften.
Rengøring med koldt vand umiddelbart efter anvendelsen kan
medføre skader og funktionsfejl på hydraulik-, motor- eller
styringskomponenter.
► Lad hækklipperen køle af inden rengøringen.
Regelmæssig rengøring og efterfølgende visuel kontrol bidrager til at
du kan opdage og afhjælpe skader og fejl tidligt.
► Rengør hækklipperen og køretøjet eller redskabsbæreren efter hver
anvendelse og udfør derefter en visuel kontrol.
Du kan anvende en højtryksrenser til rengøringen.
► Pas på fritliggende tætninger og elektriske forbindelser så du ikke
beskadiger dem.
► Hold en tilstrækkelig afstand.
► Tør hækklipperen med trykluft bagefter.
► Smør alle smørepunkter ifølge angivelserne på smøringsskiltet efter
rengøringen og før hensætningen af hækklipperen. Følg også
anvisningerne vedrørende smøring fra producenten af køretøjet
hhv. redskabsrammen.
► Rust beskyttende olie påføres hækklipperen efter vask

Visuel kontrol
Hækklipperen må kun sættes i drift når den er i fejlfri stand.
► Tjek hækklipperen for driftssikkerhed og for løse, beskadigede,
manglende og slidte dele.
► Afhjælp beskadigelser hhv. udskift manglende dele inden du
begynder, eller fortsætter med, at arbejde med redskabet.

Tjek tilspændingsmomenter
► Tjek at alle hækklipperens skruer og møtrikker er spændt korrekt.
De foreskrevne tilspændingsmomenter finder du i kapitlet
Nødvendigt værktøj og i kapitlet Tilspændingsmomenter
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Skift af reservedele
Udskiftning af knivtænder
I tilfælde af et brud på en knivtand kan de enkelte tænder på kniven udskiftes.
Demontering af knivtand
► Skru møtrikkerne på
dobbeltfingeren ved den
beskadigede knivtand af og
fjern skruerne.
► Skub dobbeltfingeren til side
så du kan komme til skruerne i
knivtanden.

► Skru møtrikkerne på den
beskadigede knivtand af og slå
tandskruerne ud.
► Tag tanden af kniven.
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Montering af knivtand
INFO: Da knivbjælkens fingre er
forsynet med dobbelt skær (skær
på over- og underside) kan
knivtænderne vendes i begge
retninger.
Dobbeltfingre med dobbelt skær
(skær på over- og underside)

► Placer den nye tand på
kniven. (kan vendes da
fingrene har modskær både på
oversiden og undersiden).
► Sæt de nye tandskruer i fra
oven. Anvend altid nye
tandskruer!
► Spænd møtrikkerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.
►

Skub dobbeltfingeren på plads
igen.
► Sæt de nye skruer i.
► Spænd møtrikkerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.
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Udskiftning af kniven
Hvis knivtænderne er for slidte, skal hele kniven udskiftes.
Demontering af kniven
► Juster knivslaget sådan at
skruerne ved toplejet er
foroven.
► Skru skruerne ud af
knivhovedet.

► Skru skruerne ud af toplejet.
► Tag knivhovedet af.

Træk de tre løse knivtænder
bagud ud mellem de to fingre.
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► Træk forsigtigt kniven
sidelæns ud af fingerrækken.

Klargøring af ny kniv til
montering
► Skru møtrikkerne af
skruerne i de tre knivtænder
hvor knivhovedet skal
monteres.
► Skru møtrikkerne af
skruerne i nabotænderne til
begge sider.
► Slå tandskruerne ud.
► Tag de tre knivtænder af.

Skru de to yderste skruer ud af
forbindelsesstykket mellem
knivdelene i den gamle kniv.
► Fjern forbindelsesstykket.
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► Monter forbindelsesstykket i
den nye kniv.
► Pas på at de dele af sporene
som de gamle tandskruer har
trukket ud af
forbindelsesstykket, vender
opad og sidder rigtigt ved
monteringen.
► Spænd de to skruer med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.

Montering af kniv
► Skub forsigtigt den nye kniv
ind i fingerrækken.

Sæt de tre løse knivtænder ind
i de to fingre bagfra og skub
dem til den position hvor de
skal monteres.
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► Sæt knivhovedet på
knivtænderne.
► Spænd skruerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.

► Spænd skruerne ved toplejet
med det foreskrevne
tilspændingsmoment.

Tjek at knivtænderne sidder
parallelt i spalten i fingrene.
► Lad kniven køre ganske
langsomt og hold øje med det.
Hvis kniven skraber mod en
finger eller kører skævt i
spalten, skal du finde årsagen
og afhjælpe fejlen.
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Udskiftning af fingre
En finger skal udskiftes hvis den er bøjet eller beskadiget, eller hvis spalten i den har
nået slidmålet på 5,4 mm.
Demontering af dobbeltfinger
► Skru møtrikkerne på den
beskadigede dobbeltfinger af
og fjern skruerne.
► Skub dobbeltfingeren til side
så du kan komme til skruerne i
knivtanden.

► Skru møtrikkerne på
knivtanden af og slå
tandskruerne ud.
► Tag tanden af kniven.

Træk dobbeltfingeren ud via det
hul der er opstået i rækken af
knivtænder.
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Montering af dobbeltfinger
► Før dobbeltfingeren ind via
hullet i rækken af knivtænder.
► Skub dobbeltfingeren ud til
siden.

► Placer tanden på kniven.
► Sæt de nye tandskruer i fra oven. Anvend
tandskruer!
► Spænd møtrikkerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.

Skub dobbeltfingeren på plads
igen.
► Sæt de nye skruer i.
► Spænd møtrikkerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.
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Demontering af finger ved
plejlstangsbeslag
► Skru møtrikkerne på
fingeren ved
plejlstangsbeslaget af og fjern
skruerne.
► Fjern fingeren fra
profilskinnen.

Montering af finger ved
plejlstangsbeslag
► Placer fingeren under
profilskinnen.
► Sæt de nye skruer i.
► Spænd møtrikkerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.
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Udskiftning af beskyttelsesfinger
Hvis beskyttelsesfingerens stilling i forhold til fingeren ikke er korrekt, kan dette
eventuelt ordnes ved en justering. Beskadigede beskyttelsesfingre skal straks
udskiftes.
Demontering af
beskyttelsesfinger
► Skru møtrikken på
beskyttelsesfingeren af og fjern
skruen.
► Fjern beskyttelsesfingeren
fra profilskinnen.

Montering af beskyttelsesfinger
► Placer beskyttelsesfingeren
under profilskinnen.
► Sæt skruen i og spænd
møtrikken med det foreskrevne
tilspændingsmoment.
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Udskiftning af styreplader
Hvis styrepladerne er slidte, skal de udskiftes.
Demontering af styreplader
► Skru møtrikkerne på de to
dobbeltfingre ved den slidte
styreplade af og fjern skruerne.

► Skub den slidte styreplade
bagud, ud over profilskinnen.

Montering af styreplader
► Skub den nye styreplade ind
mellem profilskinnen og
fingrene bagfra. Pilen på
styrepladen skal pege mod
kniven.
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► Placer de to dobbeltfingre
korrekt på styrepladen.
► Sæt de nye skruer i.
► Spænd møtrikkerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.

Udskiftning af knivhoved
Hvis knivhovedet er bøjet,
beskadiget eller deformeret,
skal det straks skiftes ud.

Demontering af knivhoved
► Juster knivslaget sådan at
skruerne ved toplejet er
foroven.
► Skru skruerne ud af
knivhovedet.

► Skru skruerne ud af toplejet.
► Fjern knivhovedet fra
knivtænderne. Pas på de løse
knivtænder.
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Demontering af topleje
► Løsn skruerne i knivhovedet.
► Tag toplejet ud af
knivhovedet. Du kan sprede
knivhovedet lidt ved at stikke en
lille skruetrækker ind i spalten i
knivhovedet.

Montering af topleje
► Sæt toplejet ind i det nye
knivhoved og grovjuster det. Du
kan sprede knivhovedet lidt ved
at stikke en lille skruetrækker
ind i spalten i knivhovedet.
► Spænd skruen "fingerfast".

Montering af knivhoved
► Sæt knivhovedet på
knivtænderne.
►Spænd skruerne med det
foreskrevne
tilspændingsmoment.
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► Spænd skruerne ved toplejet
med det foreskrevne
tilspændingsmoment.

► Spænd skruen ved toplejet
med det foreskrevne
tilspændingsmoment.

► Tjek at knivtænderne sidder
parallelt i spalten i fingrene.
► Lad kniven køre ganske
langsomt og hold øje med det.
Hvis kniven skraber mod en
finger eller kører skævt i
spalten, skal du finde årsagen
og afhjælpe fejlen.
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Smøring
Der er to smørepunkter på hækklipperen, et på knivdrevet Pro-Drive og et på
toplejet. Begge smøresteder er markeret med smøremærket.
► Smør begge smørepunkter
efter ugentligt eller efter 50
timers arbejde.
► Rengør smøreniplerne for
snavs inden du smører.
► Toplejet smøres med mindst
1 tryk på fedtsprøjten.
► Knivdrevet smøres med
mindst 5 tryk på fedtsprøjten.
► Efter hver smøring skal du
fjerne det smøremiddel der er
trængt ud.

Reservedele
Originale reservedele kan bestilles via den lokale GreenTec forhandler
Ved bestilling af reservedele skal du altid angive det pågældende
redskabs typebetegnelse, serie nummer og byggeår.

Reservedelsbog
Reservedelsbøger og instruktionsbøger, følger normalt med maskinen,
man kan altid findes på Hjemmesiden: WWW.greentec.eu, under fanen
Teknisk Dokumentation. Alle har adgang til teknisk dokumentation.
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Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballage
Emballagen består af følgende materialer som kan genbruges:
• Europapalle (IPPC)
• Træ (IPPC)
• Spændebånd
• Indpakningspapir
• Strækfolie
► Send disse materialer til genbrug.

Bortskaffelse af redskabet efter at det er taget ud af drift
Miljøvenlig bortskaffelse af driftsmidler, genanvendelige materialer
og andre bestanddele af redskabet skal ske i overensstemmelse
med national lovgivning og lokale regler. Henvend dig til de lokale
myndigheder for at få nærmere oplysning om korrekt bortskaffelse.
Hvis du har spørgsmål vedrørende de anvendte materialer, bedes du
henvende dig til vores kundeservice. Miljøvenlig bortskaffelse af alle
dele forudsætter at du sorterer delene. ► Sorter delene efter deres
materialer.
Genbrug
► Send de egnede dele til genbrug.
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Afhjælpning af fejl
Herunder ses en liste over mulige årsager til fejl og instruktioner til
afhjælpning af dem.
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Kniv bevæger sig ikke

Tilslutninger ikke i orden

Tjek tilslutninger,
efterspænd
skruetilslutninger

Pumpe ikke startet

Start pumpe

Fremmedlegeme i
knivsystem

Fjern fremmedlegeme

Fingre, knivtænder eller
knivhoved defekt

Udskift defekte dele

Hydraulikmotor defekt

Opsøg specialværksted,
udskift defekte dele

Knivdrev defekt
Bearbejdet materiale bliver Fingre, knivtænder hhv.
ikke skåret rent
kniv og styreplader slidte

Knivdrev trækker ikke
ordentligt

Udskift defekte dele

Omdrejningstal på
knivdrev ikke korrekt

Opsøg specialværksted

Oliemængde eller olietryk
ikke indstillet korrekt

Opsøg specialværksted

Tætning på hydraulikmotor Ingen lækolieledning på
defekt
hydraulikmotor

Opsøg specialværksted
Udskift defekte dele
Monter lækolieledning

Gennemtrængning
Ekstreme svingninger eller For højt omdrejningstal på
vibrationer i hækklipperen hydraulikmotor eller
knivdrev

Tjek overtryksventil
Opsøg specialværksted
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Bilag 1
Tilspændingsmomenter
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