
 

Bruksanvisning 

 
18" (46 cm) Självgående med utmatning på sidan och mulching-funktioner         

Bensindriven gräsklippare  

Modell/Typ:34025 

Kauppanimi/Märke: AXA 

 
 

 

 

  

1. BESKRIVNING AV SYMBOLER 

Symboler används i den här handboken för att uppmärksamma eventuella risker. Säkerhetssymbolerna och de förklaringar som följer 

med dem måste förstås fullständigt. Varningarna i sig förhindrar inte riskerna och kan inte ersätta lämpliga metoder för att förebygga 

olyckor. 

 

Denna symbol, före en säkerhetskommentar, anger en försiktighetsåtgärd, en varning eller en fara. Att ignorera denna varning kan leda 

till att du eller andra utsätts för en olycka. För att begränsa risken för skada, brand eller elstötar ska de angivna rekommendationerna 

alltid följas. 



 

 

Se motsvarande stycke i den här handboken före användning. 

  

Håll andra människor utanför det farliga området. 

 

Ta bort tändkabeln före underhållsarbeten och läs bruksanvisningen. 

 

 

 

Var försiktig vid hantering av bränsle och smörjmedel! 

 

Använd hörselskydd och ögonskydd vid användning av maskinen. 

 

Försök inte att rensa gräset från den bakre rännan medan bladet fortfarande roterar. Utblåsningsdelen och andra motordelar blir 

mycket varma under användning och ska därför inte vidröras. 

 

Gräsklipparens avgaser innehåller giftiga ämnen. Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. 

 

Använd robusta skor när du använder maskinen. 

 

Använd skyddshandskar när du använder maskinen. 

2. SÄKERHETSANVISNINGAR 

Instruktioner 

a) Läs anvisningarna noggrant. Bekanta dig med reglagen och korrekt användning av utrustningen. 

b) Låt inte barn eller personer som inte är bekanta med dessa anvisningar använda gräsklipparen. Lokala regler kan begränsa 

operatörens ålder. 

c) Klipp aldrig medan andra människor, särskilt barn eller husdjur finns i närheten. 



 

d) Tänk på att operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som andra människor eller deras egendom utsätts för vid 

användning av maskinen. 

Förberedelse 

a) Bär alltid ordentliga skor och långbyxor under klippning. Använd inte utrustningen om du är barfota eller har öppna sandaler. 

b) Kontrollera noggrant det område där utrustningen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan kasta ut. 

c) VARNING – Bensin är mycket brandfarligt. 

— Förvara bränsle i behållare som är speciellt utformade för detta ändamål; 

— tanka endast utomhus och rök inte vid tankning; 

— fyll på bränsle innan du startar motorn. Ta aldrig bort bränsletankens kåpa och fyll inte på bensin medan motorn är igång eller är 

varm. 

— Om bensin spills ska du inte försöka starta motorn, utan flytta maskinen bort från spillområdet och undvika att skapa någon 

antändningskälla innan bensinångorna har försvunnit; 

— sätt tillbaka tankar och behållare på ett säkert sätt. 

d) Byt ut defekta ljuddämpare. 

e) Inspektera alltid visuellt att bladen, knivbultarna och knivenheten inte är slitna eller skadade före användning. Byt ut slitna eller 

skadade blad och bultar i hela uppsättningar för att bevara balansen. 

f) På flerbladiga maskiner ska du vara försiktig eftersom ett roterande blad kan leda till att andra blad börjar rotera. 

Drift 

a) Kör inte motorn i ett stängt utrymme där farliga kolmonoxidångor kan samlas. 

b) Klipp endast i dagsljus eller i bra artificiellt ljus. 

c) Undvik i mån av möjlighet att använda utrustningen i vått gräs. 

d) Var alltid noga med var du sätter ned fötterna i backar. 

e) Gå, spring aldrig. 

f) Med hjulgående rotationsmaskiner ska du klippa tvärsöver sluttningarna, aldrig upp och ner. 

g) Var försiktig när du ändrar riktning i backar. 

h) Klipp inte mycket branta sluttningar. 

i) Var försiktig när du vrider eller drar gräsklipparen mot dig. 

j) Stoppa bladet/bladen om gräsklipparen ska lutas för transport när du korsar andra ytor än gräs och vid transport av gräsklipparen till 

och från området som ska klippas. 

k) Använd aldrig gräsklipparen med defekta skydd eller utan att ha säkerhetsanordningar, till exempel deflektorer och/eller 

gräsuppsamlare på plats. 

l) Ändra inte inställningarna i motorns styrsytem och kör inte motorn på övervarv. 

m) Koppla loss alla blad och körkopplingar innan motorn startas. 

n) Starta eller koppla på motorn genom att följa instruktionerna noggrant och med fötterna på avstånd från bladet/bladen. 

o) Luta inte gräsklipparen när du startar motorn eller slår på motorn, förutom om gräsklipparen måste lutas för att starta. I det här fallet 

ska du inte luta den mer än absolut nödvändigt och bara lyfta den del som är på avstånd från operatören. 

p) Starta inte motorn medan du står framför utmatningsrännan. 

q) Placera inte händer eller fötter i närheten av eller under roterande delar. Håll alltid avstånd från utmatningsöppningen. 

r) Ta aldrig upp eller bär en gräsklippare när motorn är igång. 

s) Stäng av motorn och koppla bort tändkabeln, se till att alla rörliga delar har stannat fullständigt och ta bort nyckeln, om en nyckel är 

monterad: 

— Innan stopp rensas eller rännan rengörs. 

— Innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på gräsklipparen. 

— Efter att ha träffat ett främmande föremål. Kontrollera gräsklipparen för tecken på skador och utför reparationer innan du startar om 

och kör gräsklipparen. 

— Om gräsklipparen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart). 

t) Stäng av motorn och koppla bort tändkabeln, se till att alla rörliga delar har stannat fullständigt och ta bort nyckeln, om en nyckel är 

monterad: 



 

— När du lämnar gräsklipparen. 

— Före tankning. 

u) Minska gasspjällsinställningen under avstängning av motorn och, om motorn är försedd med avstängningsventil, stäng av bränslet 

när klippningen har avslutats. 

v) Rör dig långsamt om du använder ett säte. 

Underhåll och förvaring 

a) Alla muttrar, bultar och skruvar ska vara ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är i ett säkert fungerande skick. 

b) Förvara aldrig utrustningen med bensin i tanken inuti en byggnad där ångor kan nå en öppen låga eller gnista. 

c) Låt motorn svalna innan den förvaras under något hölje. 

d) För att minska brandrisken, håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och bensinförvaringsområdet fritt från gräs, löv eller alltför 

mycket fett. 

e) Kontrollera gräsuppsamlaren ofta för tecken på slitage eller försämring. 

f) Byt ut slitna eller skadade delar som säkerhetsåtgärd. 

g) Om bränsletanken måste tömmas, ska detta ske utomhus. 

 

3. LISTA ÖVER DELAR  

             

 

1 Körspak 2 Startspak 

3 Nedre handtag 4 Vingmutter 

5 Bakre hölje   6 Bensinbehållare 

7 Luftrenare 8 Tändstift 

9 Sidoskydd  10 Sidogrässkydd 

11 Oljefyllningsbult 12 Hus 

13 Förlängt handtag 14 Gräsinsamlingspåse 

15 Gasreglage 16 Övre handtag 

Tillbehörslåda 

Hylsnyckel:    1 uppsättning 



 

        4. SPECIFIKATIONER 

Motor 1P65F, OHV, encylindrig, 4-takts 

Motorvolym 139 cm3 

Maximal motoreffekt 2,7 kW 

Utrustningens rörlighet Självgående 

Bränsletank, volym 1,2 l   

Smörjoljetank, volym 0,6 l 

Klippbredd 460 mm 

Märkhastighet  2 800 varv 

Nettovikt (inklusive 

motorn) 

32 kg 

Ljudeffektnivå, LWA 96 dB(A)  

Vibrationer (L, R) L:4.7 m/s2, R:5.7 m/s2, k = 1.5 m/s2 

Justerbar höjd 25–75 mm  

 

5. Avsedd användning 

Denna gräsklippare har utformats för gräsklippning. Ingen annan användning är tillåten. 

Gräsklipparen är endast lämpad för privat bruk i trädgården. Gräsklippare för privat bruk är de som används för att klippa gräs och 

gräsmattor i trädgården, dock inte för att klippa gräs i offentliga parker, åkrar eller på gårdar eller i skog. 

Ej tillåtna användare: 

Personer som inte är bekanta med bruksanvisningen, barn, ungdomar under 16 år och personer som är påverkade av alkohol, droger 

eller läkemedel får inte använda maskinen. 

Arbetstid för bensingräsklippare 

Även om det är tillåtet att använda en gräsklippare när som helst ska operatörer alltid visa vederbörlig hänsyn till andra som bor i 

närheten. 

 

6. Montering 

Följ de tryckta instruktionerna för montering när du monterar denna maskin.  

1) Montera det nedre handtaget på maskinen med fyra bultar som de tre bilderna nedan visar. Lossa bultarna och placera det nedre 

handtaget på hållarna. Avsluta med att kontrollera att bultarna dras åt ordentligt. Observera att bultarna ska fixeras på båda sidorna så 

som bilden nedan visar. 

  

2) Koppla gasreglagekabeln och den självgående kabeln till startspaken. För änden av kabeln genom hålet i startspaken. Montera 

enligt bilderna nedan och säkerställ att kabeln sitter ordentligt fast. 

   

 

 

 



 

3) Montera det övre handtaget på det nedre handtaget. Lossa de två vingmuttrarna på det nedre handtaget som bilden nedan visar och 

fäst det övre handtaget på det nedre handtaget. Kontrollera att vingmuttrarna är ordentligt åtdragna. 

   

4) Det finns 7 arbetspositioner för varje hjul, justera handtaget enligt bilden nedan.  

 

 

Användning, underhåll och försiktighetsåtgärder 

Tankning 

 

 

 

 

 

 

 

Skruva av tanklocket och ta bort det.  

 

 

– Skruva av tanklocket och ta bort det.  

 

 

– Häll i bränsle försiktigt (max. 1,5 l). Undvik spill! 

– Skruva fast tanklocket för hand. 

 

 

Risk för skada! 

Bränsle är explosivt! 

FARA!– Stäng av motorn och låt den svalna innan du fyller tanken med bränsle. 

– Du måste följa alla säkerhetsanvisningar för hantering av bränsle. 

Risk för skada på maskinen! 

Maskinen levereras utan motor- eller växellådsolja. 

OBS! Före användning måste du fylla den med motor- och växellådsolja. 



 

Tömning av bränsle 

– Håll en uppsamlingsbehållare under bränsletanken. 

– Skruva av tanklocket och ta bort det. 

Håll maskinen nedifrån och upp när du tömmer den. Eller använd särskild pumputrustning för att tömma behållaren på bensin. 

– Upprepa anvisningen ovan efter flera minuter. 

– Låt bränslet rinna ut helt. 

 Fylla på motorolja 

– Skruva loss bulten för oljepåfyllning och ta bort den. 

  

– Häll försiktigt i motorolja (ca 600 ml). Undvik spill! 

– Kontrollera oljenivån. Oljenivån måste vara mellan markeringarna ADD och FULL på oljestickan. Om den är nära den lägre nivån 

fyller du på till den övre nivån. 

  

– Dra åt bulten för påfyllning av motorolja igen för hand. 

Tömma motorolja 

Skruva av tanklocket, pumpa ut oljan eller helt till höger om maskinen, långt in i oljebehållaren. 

Starta maskinen 

Starta inte maskinen förrän den är helt monterad. 

Kontrollera alltid oljan innan du slår på maskinen. 

Kontrollera före användning! 

 

 

 

 

 

Kontrollera maskinens säkra skick: 

– Kontrollera maskinen för tecken på läckage. 

– Kontrollera om maskinen har visuella defekter. 

– Kontrollera att alla maskindelar är ordentligt monterade. 

– Kontrollera att alla säkerhetsanordningar är i korrekt skick. 

 

 

 

 

 

 

 

När maskinen är korrekt inställd ska motorn startas enligt följande: 

1) Tryck på 2 eller 3 under gummilocket enligt vad som visas nedan。 

Risk för skada! 

Använd inte maskinen om du hittade några fel. Om en del är  

FARA!    defekt ska den bytas ut innan du använder maskinen igen. 

Risk för skada! 

Före användning ska man alltid kontrollera marken och ta bort alla föremål 

FARA!   som maskinen kan kasta. 



 

 

 

2) Stäng startspaken, enligt följande bild. 

 

 

3) Dra starthandtaget tills du kan känna motstånd och dra sedan hårt. 

 

Om motorn är i standby-läge kan motorn starta direkt. 

 Starta inte motorn i högt gräs. 

 Under klippning ska anslutningskabeln läggas säkert på stigar och på områden som redan har klippts. 

 

4) Tryck in körspaken. Gräsklipparen rör sig med en hastighet på omkring 3,6 km/h utan åtgärd. 

När du släpper körspaken stannar gräsklipparen. 

 

 När motorn är avstängd fortsätter kniven att köra i flera sekunder. Rör därför inte på klipparens undersida tills kniven 

har stannat! 

 

Innan du utför underhåll eller rengöringsarbete ska du alltid stänga av motorn. 

1. Spruta inte vatten på maskinen. Vattenpåverkan kan skada motorn och den elektriska anslutningen. 



 

2. Rengör maskinen med en trasa, handborste e.d. 

 

Underhållsschema 

 12 timmars 

användning 

24 timmars 

användning 

36 timmars 

användning Luftfilter rengör rengör byt ut 

Tändstift kontrollera rengör byt ut 

Motorolja kontrollera byt ut kontrollera 

Expertinspektion krävs: 

a) Om gräsklipparen träffar ett föremål. 

b) Om motorn plötsligt stannar. 

c) Om bladet har böjts (justera inte!) 

d) Om växlarna är skadade. 

Byt ut och slipa klippbladet i slutet av klippsäsongen och slipa alltid klippbladet eller byt ut mot ett nytt vid behov. Låt alltid ett 

kundservicecenter slipa eller byta ut klippbladet (mått på obalans) . 

Obalanserade blad kan leda till att gräsklipparen vibrerar våldsamt – risk för olycka! 

Byt blad 

Ta bort bladet genom att lossa skruven, kontrollera knivstödet och byt alla reservdelar om de är slitna eller skadade. 

 

När du monterar bladet igen ska du se till att skärkanterna är i motorns rotationsriktning. Knivskruven måste ha ett vridmoment på 4,5 

K·gm (45 Nm) med ett dynamometriskt verktyg. 

 

 

Byt och rengör tändstiftet 

1) När motorn har svalnat ska tändstiftet tas bort med hjälp av den medföljande hylsnyckeln. 

2) Rengör stiftet med en stålborste. 

3) Använda ett bladmått; inställt på 0,75 mm. 

4) Montera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgängning. 

5) När tändstiftet sitter på plats ska du dra åt med nyckel för att komprimera brickan. 

 

 

Rengör luftfiltret  

Lossa luftfilterlocket och ta bort svampfilterelementet. För att undvika att föremål faller i luftbehållaren ska luftfilterlocket sättas 

tillbaka. Tvätta filterelementet i varmt tvålvatten, skölj och låt det torka naturligt. 

Varning! 



 

Kör aldrig motorn utan att luftfilterelementet är installerat. 

 

Förvara maskinen 

Efter klippning ska maskinen rengöras noggrant. Förvara maskinen i ett torrt rum så att motorn kan svalna i förväg. För att minska 

förvaringsutrymmet kan det övre handtaget vikas ned och vingmuttrarna skruvas av med cirka 6 varv. 

 

Felsökning 

Innan du utför underhåll eller rengöringsarbete ska motorn alltid stängas av och vänta tills kniven har stannat. 

1) Motorn drar inte: 

---Börja på kort gräs eller på ett område som redan har klippts. 

---Rengör utmatningskanalen/huset (klippbladet måste rotera fritt) 

---Korrigera klipphöjden. 

2) Motoreffekten sjunker: 

---Korrigera klipphöjden. 

---Rengör utmatningskanalen/höljet 

---Slipa/byt ut klippbladet (kundservicecenter) 

3) Gräsuppsamlaren är inte tillräckligt fylld 

---Korrigera klipphöjden. 

---Låt gräsmattan torka. 

---Slipa/byt ut klippbladet (kundservicecenter). 

---Rengör gallret på gräsuppsamlaren. 

---Rengör utmatningskanalen/huset. 

4) Hjulenheten fungerar inte 

---Justera den flexibla kabeln. 

---Kontrollera drivhjulen för skador. 

Fel som inte kan åtgärdas med hjälp av denna tabell kan enbart korrigeras av ett specialistföretag (kundservicecenter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Sprängskiss 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Reservdelslista 

 

                

Osa Osanumero Nimi Määrä 

1 18000014 Motor 1 

2 12000053 Vevstake 1 

3 16000015 Fjäder för vevstake 1 

4 13000023 däck 1 

5 28000024 bult 3 

6 17000026 drivskiva 1 

7 28000115 bult 1 

8 11000056 remskydd 1 

9 28000057 bult 2 

10 17000029 nyckel 1 

11 125000143 bricka för bladadapter 1 

12 12000141 bladadapter 1 

13 12000152 blad 1 

14 12000170 platt bricka 1 

15 28000036 bladbult 1 

16 11000091 hjulskydd 2 

17 28000073 mutter 12 

18 11000085 Hjul 2 

19 12000121 fixeringsplatta för främre hjulaxel 2 

20 11000030 klämma för främre hjulaxel 2 

21 12000023 främre hjulaxel 1 

22 28000140 korrugerad packning 4 

23 11000136 kabelfixerat säte 1 

24 14000012 reglagekabel 1 

27 11000041 sidoluftkanal 1 

28 28000135 skruv 2 

29 12000107 sidoutmatningsstöd 1 

30 16000005 fjäder för sidodeflektor 1 

31 11000036 sidodeflektor 1 

32 17000021 stång för sidodeflektor 1 

33 17000023 vänster drev 1 

34 17000020 växellåda 1 

35 17000015 lager 2 

36 17000022 cylindrisk stift 2 

37 17000024 höger drev 1 

38 28000088 spårring 4 

39 12000120 axelkort 2 

40 11000121 hjulskydd 2 

 

                  

 

 

 



 

41 11000089 hjul 2 

42 11000075 inre hjul 2 

43 12000091 handtag 1 

44 11000034 handtagsskydd 1 

45 12000030 bakre hjulaxel 1 

46 11000032 bakre deflektor 1 

47 16000007 fjäder för bakre deflektor (höger) 1 

48 28000022 bult 4 

49 28000049 bult 8 

50 12000081 höjdjusterbar tandskiva 1 

51 12000004 höger handtagsstöd 1 

52 17000017 stång för bakre deflektor 1 

53 16000006 fjäder för bakre deflektor (vänster) 1 

54 12000003 vänster handtagsstöd 1 

55 28000072 mutter   

56 12000160 nedre handtag 1 

57 11000083 snabbutlösningsknapp 2 

58 12000162 övre handtag 1 

59 14100043 kopplingskabel 1 

60 12000196 bromsreglage 1 

61 12000201 kopplingsspak 1 

62 28000016 skruv 1 

63 16000002 hänglinjespak 1 

64 12000173 bult 2 

65 17000003 ram till gräspåse 1 

70 17000007 gräsinsamlare 1 

71 17000012 rem 1 

72 16000013 fjäder växellåda 1 

73 12000175 bricka 2 

74 28000130 cylindriskt stift 2 

75 17000009 lagerbussning 2 

76 14000073 bromskabel 1 

77 28000120 bult 4 

78 11000059 mulching-plugg 1 

79 11000076 handskum 1 

80 17000032 bussning växellåda 2 

81 11000035 klämma 1 

 



 

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS FÖRSÄKRAN 

OM EU ÖVERENSSTÄMMELSE 
 

Kauppahuone Harju Oy 

Myllypuronkatu 30 

33330 Tampere 

vakuuttaa, että tämä tuote/ förklarar at detta product: 

Ruohonleikkuri 18” / Gräsklippare 18” 

Malli-/Tyyppimerkintä: 34025 

Model/Typ: 34025 

Kauppanimi/Brand: AXA 

 

Tämä on käännös alkuperäisestä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 

Detta är en översättning av den ursprungliga försäkran om överensstämmelse 

 

on yhdenmukainen seuraavien EY direktiivien kanssa: 

förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv:  

 

EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC direktiivi/direktiv)   2004/108/EU 

 

EC Machinery (konedirektiivi/maskindirektiv)    2006/42/EU 

 

ja että seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu/  

och att följande standarder har följts: 

 

EN ISO 5395-1: 2013 

EN ISO 5395-2: 2013 

EN ISO 14982: 2009 

ISO10605: 1994 

ISO11451-1: 1995 

ISO11451-2: 1995   

 

Tekniset tiedostot kokoava henkilö: 

Teknisk fil ansvarig: 

Janne Harju  

Kauppahuone Harju Oy 

Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere 

janne.harju@harju.fi  

Tampere 18.12. 2018     
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