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Kjære HONDA-kunde.

Gratulerer med ditt valg av HONDA jordfreser. Denne instruksjonsboken dekker bruk 
og vedlikehold av HONDA jordfreser FJ500. All informasjon er basert på de ferskeste 
produktopplysninger. Vårt mål er imidlertid at du til enhver tid skal kunne nyte godt 
av de siste tekniske nyvinninger, materialer og erfaringer. Derfor forandres våre 
modeller hele tiden, med den følge at spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel.
Ingen del av denne instruksjonsboken kan reproduseres uten skriftlig tillatelse.
Denne instruksjonsboken er å betrakte som en del av utstyret, og bør følge maskinen 
om du selger den. 

Vær spesielt oppmerksom på følgende symboler:

Advarer mot risiko for alvorlige legemsskader eller fatale ulykker hvis instruksjonene 
ikke følges.

FORSIKTIG:
Advarer mot risiko for ulykker eller skade på utstyret hvis instruksjonen ikke følges.

MERK:
Gir brukeren nyttig informasjon.

Skulle du få problemer eller om du har noe noen spørsmål angående jordfreseren, 
er det bare å kontakte din Honda Fagforhandler eller oss i Berema A/S.

Honda Jordfreser er konstruert for sikker og pålitelig bruk forutsatt at den betjenes 
i henhold til instruksene. Les instruksjonsboken og sett deg inn i instruksene før du 
tar maskinen i bruk. Uvitenhet kan føre til skader på folk og utstyr.

Illustrasjoner kan variere med type og modell.

Avfall
Tenk må miljøet – kvitt deg ikke med dette produktet, batterier, olje, osv., på en 
uforsvarlig måte, som for eksempel å kaste dem blant vanlig avfall. Gjør deg kjent 
med lover og regler rundt avfallshåndtering, eller kontakt din lokale HONDA 
fagforhandler, dersom du ønsker å kvitte deg med produktet.
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Sørg for sikker bruk - 

For din egen og andres sikkerhet ber vi deg om å legge ekstra godt merke til 
følgende:

• HONDA jordfresere er konstruert for å yte en sikker og 
pålitelig tjeneste hvis instruksjonene blir fulgt. Vi ber 
deg derfor om å lese instruksjonsboken nøye og vær 
sikker på at du forstår innholdet før du tar i bruk jord-
freseren, da feil bruk kan føre til alvorlig person- og/
eller utstyrsskader.

• Eksos inneholder giftig , en fargeløs, luktløs gass. 
 Å puste inn karbonmonoksid kan føre til bevisstløshet 

og kan i verste fall være dødelig.
• Hvis du bruker jordfreseren i et lukket område, 
 kan luften du puster inn inneholde farlige mengder 

eksos.
• Bruk aldri jordfreseren inne i en garasje, inne i et hus, 

eller nær åpne vinduer og dører.

• Freserknivene er skarpe og roterer med stor hastighet.
 Utilsiktet kontakt kan føre til alvorlige ulykker. og kan i 

verste fall være dødelig.
• Hold føtter og hender på forsvarlig avstand fra knivene 

når motoren går.
• Stopp motoren og sett rotorclutchen i fri før enhver
 form for inspeksjon eller vedlikehold på knivene.
• Ta hetten av tennpluggen for å hindre utilsiktet start.
 Bruk tykke arbeidshansker for å beskytte hendene
 når du rengjør, inspiserer eller skifter ut kniver.
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• Bensin er ekstremt brannfarlig og under visse for-
utsetninger eksplosivt.

• Unngå røyking, gnister eller åpen ild der du fyller eller 
lagrer bensin.

• Unngå å overfylle bensintanken, og pass på at bensin-
lokket er skrudd skikkelig til etter at du har fylt bensin.

• Fyll bensin i et godt ventilert område med motoren 
avslått.

Brukerens ansvar

• Sørg for at jordfreseren alltid er i god bruksmessig stand. Bruker du utstyr 
som er dårlig eller i tvilsom stand, risikerer du alvorlige ulykker.

• Vær nøye med å holde alt sikkerhetsutstyr i god stand, og at sikkerhets-
merkene er på plass. Sikkerhetsmerkene er der for din sikkerhets skyld. 

• Vær nøye med alltid å ha alt sikkerhetsutstyr påmontert (knivdeksel, vifte-
 deksel, starterdeksel).
• Lær deg hvordan du raskest stopper motoren hvis du skulle komme i en
 nødssituasjon. Sett deg også inn i kontrollfunksjonene og hvordan disse 

virker.
• Hold alltid håndtaket i et fast grep. De har en tendens til å reise seg når du
 kobler inn clutchen.
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Sørg for sikker bruk - 

Brukerens ansvar

• Les instruksjonsboken nøye, gjør deg kjent med kontrollhendelene og 
hvilken funksjon de har for riktig bruk av jordfreseren.

• Bruk bare jordfreseren til det den er konstruert for; kultivering av jord. 
All annen bruk kan være farlig eller ødelegge utstyret. Unngå å frese jord 
med stein, metall eller andre harde gjenstander. 

• La aldri barn eller personer som ikke kjenner instruksjonsboken få bruke
 maskinen. Lokale lover og bestemmelser kan sette grenser for brukerens 

alder.
• Inspiser alltid jordfreseren før du tar den i bruk. Sjekk at ingen deler er 

skadet, slitt eller sitter løst. Skift om nødvendig ødelagte deler ut i sett.
• Husk at det alltid er eieren som står ansvarlig for personulykker eller 
 skader på annen manns eiendom. Leier du ut maskinen, så sørg for at 

brukeren får all nødvendig instruksjon i hvordan den betjenes og brukes.
• Tillater du noen å bruke maskinen uten tilstrekkelig instruksjon, risikerer 

du ulykker og skader.
• Hold hender og føtter på trygg avstand fra knivene når motoren går.
• Bruk solid, heldekkende fottøy. Kjør aldri maskinen barføtt. Unngå også 

åpne sko og sandaler, som øker risikoen for ulykker.
• Vær nøye med hvordan du kler deg. Bruk ikke løstsittende og flagrende klær
 som kan komme inn i roterende deler.
• Vær alltid fullt konsentrert. Kjør aldri maskinen når du er trett, syk eller 

under påvirkning av medikamenter eller alkohol, som nedsetter aktsom-
heten.

• Hold andre personer eller husdyr borte fra området hvor du arbeider.
• Ha alltid bremsestangen påmontert og riktig justert.
• Gjør ikke forandringer på motorens turtallsregulator, kjør heller ikke 
 motoren på for høyt turtall.
• Start maskinen forsiktig slik som det er beskrevet i denne instruksjons-

boken og hold føttene klar av knivene.
• Unngå nattkjøring og uvær med dårlig sikt, som kan øke muligheten for 

ulykker.
• Løp ikke, men gå når du jobber med maskinen.
• Må du gå bakover mens du freser, så vær spesielt oppmerksom på om det 

er folk eller hindringer bak deg.
• Forsikre deg om at motoren ikke er i gang før du transporterer eller heiser 

opp jordfreseren.
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Sørg for sikker bruk - 

Brukerens ansvar

• Stopp motoren i følgende situasjoner:
 - Hver gang du forlater maskinen uten tilsyn.
 - Før du fyller bensin.
• Når du stopper motoren så sett gasshendelen på SAKTE før du slår 
 tenningen AV. Er jordfreseren utsyrt med bensinkran, så husk å vri den til AV.
• Sjekk at alle skruer og muttere er festet forsvarlig for å forsikre deg om at 

maskinen er i trygg forfatning før bruk. Regelmessig vedlikehold er viktig 
for brukerens sikkerhet og for å opprettholde jordfreserens gode bruks-
egenskaper.

• Oppbevar aldri maskinen innendørs med bensin på tanken slik at bensin-
damp kan komme i kontakt med åpen ild, gnister eller utstyr med høy 
temperatur.

• La maskinen få tid til å kjøle seg ned før du lagrer den innendørs.
• Reduser brannfaren, hold spesielt motor, støydemper og områder hvor 

bensin oppbevares fri for gressavfall, blader og overskytende fett.
• Ha ikke kompostbinger nær bygninger.
• Må du tømme maskinen for bensin, så gjør dette utendørs og med kald 

motor.
• Tenk sikkerhet, skift ut ødelagte deler.

Brukerens ansvar
• Sørg for at barn alltid holdes under oppsikt og ikke leker i området du arbeider. 

Småbarn er raske i bevegelsen, er naturlig nysgjerrige og opptatte av maskiner.
• Gå aldri ut fra at barn er der du sist så dem. Vær føre var - stans motoren 

hvis barn nærmer seg maskinen.
• La aldri barn få kjøre maskinen, selv under oppsikt av voksne.

Fare for flyvende gjenstander
Gjenstander som treffes av rotoren kan bli slynget ut med stor kraft og føre 
til alvorlige ulykker.
•  Rydd området for pinner, større stener, metallbiter, glass og lignende før   
   du starter jordfresingen. Arbeid kun i godt dagslys.
•  Kontroller alltid utstyret når du har kjørt på fremmedlegemer. Reparer      
   eventuelle skader, skift ut deler som måtte være ødelagt før du fortsetter    
   arbeidet.
•  Slitte eller ødelagte deler på rotoren kan bli slynget av og føre til ulykker.   
   Gå alltid nøye over utstyret før du tar det i bruk.
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Sørg for sikker bruk - 

Fare for brann og brannskader

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Vær ekstra påpasselig når du behandler bensin.

• Sørg for at bensin oppbevares slik at barn ikke kan få tak i den.
• Bensin etterfylles i område med god ventilasjon og med motoren stoppet.
 Etterfyll bare utendørs og røyk ikke når du etterfyller eller behandler bensin.
• La motoren få kjøle seg ned før du etterfyller bensin. Bensindamp eller søl 

kan antennes.
• Motor og eksosanlegg blir svært varme under bruk, og vil fortsatt være 

det lenge etter at motoren er stanset. Kontakt med varme motordeler kan 
føre til stygge brannskader og at enkelte stoffer antennes.

• Unngå berøring av varm motor og eksosanlegg.
• La motoren bli avkjølt før du foretar vedlikeholdsarbeid eller lagrer jord-

freseren innendørs.
• Sørg for at lokket på bensintanken og bensinkannen sitter forsvarlig 

skrudd på.
• Oppbevar bensin kun på godkjente kanner.
• Skulle du komme til å søle bensin, så start ikke motoren før du har flyttet
 jordfreseren til et tørt område. Unngå også åpen ild og gnistkilder før
 bensindampen har oppløst seg.
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Sørg for sikker bruk - 

Fare for eksosforgiftning

Eksos inneholder giftig karbonmonoksid, som er en fargeløs og luktfri gass.
Innånding av eksosgass kan føre til tap av bevissthet - og i verste fall - død.

• Kjører du maskinen i et innelukket - eller til og med bare delvis lukket - 
område, kan luften du puster inn inneholde farlig mye eksos. Sørg for god 
ventilasjon slik at du ikke risikerer at eksosvolumet får bygge seg opp.

• Skift ut ødelagte deler i eksosanlegget.

Kjøring i skråninger

• Skal du bruke maskinen i skrånende terreng, bør bensintanken være halv-
full for å redusere faren for spill.

• Kjør freseren på langs av skråningen - i like lange stykker.
• Unngå å kjøre opp og ned i skråninger.
• Unngå å skifte retning når du jobber i skråninger.
• Bruk ikke jordfreseren i skråninger som er brattere enn 100.
• Skråningsvinkelen som er angitt over, er bare veiledende. Det er opp til 

deg å vurdere terrenget i forhold til utstyret du kjører med. Kontroller at 
maskinen er i god bruksmessig stand før du starter motoren. Må du kjøre 
jordfreseren opp eller ned i skråninger, så vurder først din egen og andres 
sikkerhet.
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2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

Sikkerhetsmerkene er der for å minne deg om mulige farer som kan føre til 
skader eller ulykker. Les sikkerhetsreglene nøye før du tar maskinen i bruk. 
Slurv ikke med sikkerhetstiltakene.

Skulle ett eller flere merker falle av eller bli uleselige, får du nye hos din 
Honda Fagforhandler.

LES INSTRUKSJONSBOKEN

EKSOS-FARE

BENSIN-ADVARSEL

FARE FOR KUTTSKADER
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2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

Plassering av CE-merke

CE-MERKE

Autorisert representant navn og adresse

Produksjonsår

Vekt i kilo

Produsentens navn og adresse

Beskrivelses-kode

Motor nettoeffektKun DER type
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2. PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

Plassering av serienummer-merker

Noter produkt og motor serienummer under. Disse numrene er
nødvendige når du skal bestille deler.

Produkt serienummer:...........................................................................

Motor serienummer:..............................................................................

MOTOR SERIENUMMER

PRODUKT SERIENUMMER
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3. MASKINENS HOVEDDELER

Typene SE og SER:

BENSINLOKK

EKSOSPOTTE

GASSHENDEL

CLUTCH-HENDEL

GIRSPAK

GIRSPAK TENNINGSBRYTER

HØYDE-
JUSTERING AV 
HÅNDTAKET

TRANSPORTHJUL
(Type DE og DER)

FRONTDEKSEL

PÅFYLLINGSSTUSS 
FOR OLJE

TAPPEPLUGG 
MOTOROLJE

REMDEKSEL

KNIVROTOR
(Type SER og DER)

HENDEL FOR VINKEL- 
OG HØYDEJUSTERING
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3. MASKINENS HOVEDDELER

CLUTCH-HENDEL

CHOKEHENDEL

STARTHÅNDTAK

BENSINKRAN

BENSINKOPP

KONTROLLBOLT 
FOR GIROLJE

BREMSEPINNE A

FESTEBRAKETT

FESTEBRAKETT

BRAKETTBOLT

BREMSEPINNE B

LUFTFILTER

HÅNDTAK

TENNPLUGG

REMDEKSEL
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4. FØR DU STARTER

Plasser freseren på et plant underlag med motoren så rett som mulig. Stans 
motoren før du starter vedlikehold på freseren. Å utføre vedlikehold på 
freseren på en ustabil overflate, eller uten å stanse motoren, kan medføre 
person- og/eller utstyrsskade.

Daglig inspeksjon og service på freseren er essensielt for trygg og pålitelig 
drift. Utfør følgende sjekker før drift:

1. Utsiden av freseren
 Sjekk for olje- og drivstofflekkasje.
 Pass på at det ikke er noen brannfarlige stoffer (støv, strå, osv) nær 
 motoren.

2.  Kontroller gasshendelfunksjonen
 Sjekk at hendelen virker problemfritt.

3.  Ledninger og kabler
 Sjekk isoleringen av alle ledninger og kabler etter slitasje og kutt.
 Sjekk om noen ledninger er i klem mellom nærliggende deler.

4.  Motorfunksjon
• Start motoren. Lytt etter unormale motorlyder. (Se sider 25 til og med 27
 for startprosedyrer.)
•  Kontroller at motoren stanser trygt ved å benytte deg av tennningsbryteren. 
 (Se sider 39 til og med 41 for stanseprosedyre.)
•  Dersom du legger merke til noen andre unormale symptomer, kontakt 
 din autoriserte HONDA fagforhandler umiddelbart.

5.  Bolter og mutre
 Sjekk om fastskrudde bolter og mutre sitter løst. Stram godt til alle løse 
 deler.
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4. FØR DU STARTER

6. MOTOROLJE

FORSIKTIG:
Bruk av ikke-rensende olje eller 2-taktsolje vil redusere motorens levetid.

1. DE and DER types:
 Sett transporthjulet i OPPE-stilling (se side 36).
2. Plasser jordfresen på et plant underlag med motoren så rett som mulig.  
 Bruk en kloss under rammen for en optimal stabilitet. 

3. Skru ut oljepluggen.
4. Kontroller oljenivået. Er oljenivået for lavt, fyll opp med anbefalt 
 motorolje (se side 18) til øvre nivå. Se figur under.
5. Skru oljepluggen forsvarlig på plass igjen.

OLJEPLUGG M/PEILESTAV

ØVRE NIVÅ
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4. FØR DU STARTER

Anbefalt olje
Bruk Honda 4-takts motorolje som innfrir eller overgår kravene til API service-
klassifikasjon SE eller tilsvarende kvalitet. Husk alltid å sjekke API SERVICE 
etiketten på oljeemballasjen for å være sikker på at den inneholder bokstavene 
SE eller tilsvarende.

FORSIKTIG:
Unngå ikke-rensende og 2-takts motorolje, som vil redusere motorens 
levetid.

SAE 10W-30 anbefales for normal bruk under alle temperaturforhold. Andre
viskositeter er vist i tabellen under. Velg viskositet tilpasset gjennomsnittlig
temperatur i området hvor du bor.

GJENNOMSNITTLIG  TEMPERATUR
(i celsius og fahrenheit)
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4. FØR DU STARTER

PÅFYLLINGSHULL GIROLJE

7. GIROLJE

Plasser jordfreseren på et plant underlag og skru ut oljepluggen for giroljen.
Oljenivå er opp til kanten av påfyllingshullet.
Hvis nivået er for lavt, fyll opp med anbefalt motorolje (se side 18) til øvre 
nivå. Se figur under. 

Anbefalt olje
Bruk Honda 4-takts motorolje som innfrir eller overgår kravene til API service-
klassifikasjon SE eller tilsvarende kvalitet. Husk alltid å sjekke API SERVICE 
etiketten på oljeemballasjen for å være sikker på at den inneholder boksta-
vene SE eller tilsvarende.

PLUGG FOR GIROLJE

ØVRE NIVÅ
UNDERKANT AV
PÅFYLLINGSHULL 
OLJE
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4. FØR DU STARTER

LUFTFILTERDEKSEL

LUFTFILTERELEMENTER

8. LUFTFILTER

FORSIKTIG:
Kjør aldri uten luftfilter. Det vil føre til at motoren slites raskere.

Ta av luftfilterdekselet og kontroller at elementet er rent og helt - se sidene 
45/46.
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4. FØR DU STARTER

9. DRIVSTOFF

Skru av bensinlokket og sjekk nivået. Etterfyll om nivået er lavt.

For å redusere avleiringer i forbrenningskammeret, anbefaler vi at du bruker 
blyfri 95 - 98 oktan bensin. Eller ren 4-takts miljøbensin, som du får kjøpt på 
de fleste bensinstasjoner eller hos din Honda fagforhandler..
Bruk aldri oljeinnblandet eller forurenset bensin. Unngå å få vann eller skitt 
på bensintanken når du fyller.

•  Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
•  Etterfyll bensin i godt ventilert område med motoren stanset. Ikke røyk.
   Unngå også å oppbevare eller etterfylle bensin nær åpen ild og gnistkilder.
•  Unngå overfylling av bensintanken, det skal ikke stå bensin over øvre
   nivåmerke. Skru bensinlokket godt til når du er ferdig med å fylle.
•  Prøv å unngå spill, bensinsøl og bensindamp kan antennes. Skulle du    
   komme til å søle bensin, må du kontrollere at området er tørt før du starter  
   motoren.
•  Unngå å ha bensin på huden over lengre tid eller å puste inn bensindamp.
   OPPBEVAR BENSIN UTENFOR BARNS REKKEVIDDE.

BENSINLOKK
ØVRE NIVÅ
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4. FØR DU STARTER

MERK:
Bensin brytes fort ned, avhengig av faktorer som eksponering for lys, 
temperatur og tid. 
I verste fall kan prosessen skje i løpet av en måned. Bruk av mindreverdig 
bensin kan forårsake alvorlige skader på motoren (avleiringer i forgasseren, 
fastlåste ventiler).
Slike skader som skyldes mindreverdig bensin, dekkes ikke av produkt-
garantien.
Følg anbefalingene under for å unngå slike eventualiteter:
• Bruk bare anbefalt bensin - se side 21.
• Oppbevar bensin på godkjente kanner for å sinke nedbrytningen.
• Ved lengre tids lagring (over 1 måned), tømmes bensintank og forgasser
(se side 63).

Alkoholholdig bensin
Ønsker du å bruke alkoholholdig bensin (gasohol), må du kontrollere at 
oktantallet tilsvarer det som Honda foreskriver. Det er to typer på markedet:
En som er basert på etanol og en annen på metanol.
Bruk aldri blanding som overskrider 10% etanol. Unngå også metanol (metyl 
eller tresprit) som ikke er tilsatt løsemidler og rustbeskyttelse for metanol. 
Selv med disse midlene tilsatt, anbefales ikke større metanolinnhold enn 5%.

MERK:
• Skader på bensinsystem eller redusert motorytelse som følge av metanol 
  holdig bensin, dekkes ikke av garantibestemmelsene. Honda går ikke god   
  for metanolholdig bensin, fordi det ennå ikke er godtgjort at de er fullverdige   
  som drivstoff.
• Før du kjøper bensin fra en ukjent leverandør, bør du sjekke om den er  
  blandet med alkohol. Er dette tilfelle, må du få konstatert type og blandings  
  forhold bensin/alkohol.
  Skulle du merke unormale symptomer i motor som går på alkoholholdig
  bensin - eller du mistenker dette - så skift øyeblikkelig til bensin som du vet   
  er alkoholfri.

NB! Ren 4-takts miljøbensin kjøpt i Norge og som du får på kanner
i maskinforretninger og på bensinstasjoner, kan vi anbefale bruken av.
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4. FØR DU STARTER

10. CLUTCH-HENDEL

Før bruk, forsikre deg om at det ikke er noen fremmedlegemer (som sand, 
jord, grener, osv) som sitter rundt clutch-hendelen, låsehendel og/eller låse-
hendelarmen. 
Sjekk at låsehendelen og clutch-hendelen virker som den skal ved å dytte 
ned låsehendelen, og klemme inn clutch-hendelen.

Dersom låsehendelen og/eller clutch-hendelen ikke virker som den skal, eller 
clutchen kobles inn ved å klemme inn clutch-hendelen uten å dytte ned låse-
hendelen, ta fra hverandre og rens clutch-hendelen (se side 52).

LÅSEHENDEL

LÅSEHENDEL

LÅSEHENDELARM

TRYKK

CLUTCH-HENDEL

TILKOBLET

FRIKOBLET

CLUTCH-HENDEL
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4. FØR DU STARTER

11. REDSKAP OG UTSTYR

Skal du montere redskap eller utstyr på jordfreseren, følger du instruksjonene 
som ble levert sammen med dette. Støter du på problemer av noe slag, er 
det bare å rådføre seg med din Honda fagforhandler.
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5. START AV MOTOREN

FORSIKTIG:

Sjekk at clutchen ikke er koblet inn slik at du unngår plutselige og uventede
bevegelser når motoren starter. 
Clutchen kobles inn når clutch-spaken klemmes inn og frigjøres når den 
slippes opp.

1. Før du starter motoren.
    Vri bensinkranen til PÅ-stilling.

2. I kaldt vær og når motoren er kald, steng choken (AV-stilling).

MERK:
Bruk ikke choken dersom
motoren er varm eller
lufttemperaturen høy.

BENSINKRAN

CHOKEHENDEL

STENG
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△ ●

△ ●

5. START AV MOTOREN

3. Sett tenningsbryteren i PÅ-stilling.

4. Før gasshendelen slik at merket ‘‘  ’’ kommer rett ovenfor merket ‘‘    ’’ 
(START posisjon) som vist på tegningen.

TENNINGSBRYTER

GASSHENDEL

START

PÅ

PÅ

△ ●△ ●
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5. START AV MOTOREN

5.  Dra lett i starteren til du merker
 motstand, trekk så håndtaket
 bestemt mot deg.
 Hold håndtaket med venstre hånd
 og start motoren ved å trekke
 startsnoren bestemt til deg.

 FORSIKTIG:

 Ikke bråslipp starthåndtaket,
 men før snoren kontrollert tilbake
 slik at du ikke skader startsystemet.

6.  Etter hvert som motoren blir varmere,
 åpner du choken gradvis.

CHOKEHENDEL

STARTHÅNDTAK

ÅPEN

Trekkretning
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5. START AV MOTOREN

Justering av forgasseren for bruk i store høyder

Bruker du utstyret i store høyder, vil forgasserens standardblanding av driv-
stoff/luft bli for fet. Dermed avtar yteevnen samtidig som drivstoffforbruket 
øker. Feil blandingsforhold med mer bensin enn luft vil også føre til at pluggen 
soter, noe som igjen medfører at motoren blir vanskeligere å starte.

Bruk av produktet kan tilpasses store høyder ved å installere en bensindyse 
med mindre diameter i forgasseren. Bruker du utstyret permanent i store 
høyder (fra og med ca. 1000 m over havoverflaten), bør disse justeringene 
foretas av din HONDA Fagforhandler. Når denne motoren brukes i store høyder 
med justert forgasser, tilfredsstilles utslippskravene hele dens levetid.

Selv om du foretar høydetilpasning av utstyret, vil motoreffekten reduseres 
med ca 3,5% for hver 300 m økt høydeforskjell. Effektreduksjonen blir selv-
sagt større dersom du ikke justerer.

FORSIKTIG:

Er forgasseren justert for bruk i store høyder, blir blandingen av luft/bensin 
for mager hvis den brukes i lavere høyder. Bruk i høyder lavere enn 
ca.1000 m med en justert forgasser vil gi reduserte ytelser og overoppheting 
av motoren, med risiko for alvorlige motorskader. Skal jordfreseren brukes 
i lavere høyder, må du få din HONDA Fagforhandler til å justere forgasseren 
tilbake til den originale fabrikkspesifikasjonen.
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

1. HØYDEJUSTERING AV HÅNDTAKET 

FORSIKTIG:

Før du justerer håndtaket, må du plassere jordfreseren på et fast og plant 
underlag slik at den står stødig. Dette for å hindre at håndtaket detter ned 
og forårsaker skader.

Type SE og SER:
For å justere håndtakets høyde, løsner du hendel for høydejustering, velger 
riktig stilling og strammer justeeringshåndtaket til igjen.

Type DE og DER:
For å justere håndtakets vinkel sideveis, løsner du låsehendel, velger ønsket 
vinkel, stram deretter låsehendel til igjen.

LÅSEHENDEL FOR HØYDEJUSTERING

LÅSEHENDEL FOR VINKEL SIDEVEIS
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30° 30°

6. BETJENING AV JORDFRESEREN

2. JUSTERING AV HÅNDTAKETS SIDEVEIS 

Type DE og DER:
For å justere håndtakets sideveis, løsner du låsehendel for vinkel- og høyde, 
velger ønsket stilling, stram deretter låsehendel . Håndtaket kan svinge opp-
til 300  hver vei.

HENDEL FOR VINKEL- OG 
HØYDEJUSTERING
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

3. JUSTERING AV FRESEDYBDEN 

Installer bremsepinnene A og B i festebraketten og sikre den med brakettbolten 
og skruene. Fresedybden justeres på følgende måte:

Ta ut låsebolt og låsefjær, løsne på skruene som fester bremsepinnene A og 
B og før bremsepinnene opp eller ned etter behov.

LÅSESPLINT
LÅSEFJÆR

LÅSEFJÆR

SKRUE

BOLT

SKRUE

LÅSESPLINT

BREMSEPINNE B

BREMSEPINNE A

FESTEBRAKETT

FESTEBRAKETT
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

4. BETJENING AV CLUTCHEN

Clutchen kobler inn og ut driften av jordfresen.

FORSIKTIG:
Reduser motorens omdreiningshastighet før du betjener clutch-hendelen. 

Tilkoble:
1. Trykk og hold låsehendelen.
2. Klem inn clutch-hendelen.
3. Clutchen er innkoblet, slipp opp låsehendelen.

Frikoble:
Slipp ut clutch-hendelen.

LÅSEHENDEL

TRYKK

CLUTCH-HENDEL

TILKOBLET

TILKOBLET
FRIKOBLET

FRIKOBLET

TRYKK
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

REVERSE

GIRBRAKETT

GIRSPAK
FRI

FREMOVER

TILKOBLET

5. GIRVALG 

FORSIKTIG:
Sett tilbake gasshendelen til SAKTE-stilling og koble ut clutchen  før du flytter 
girspaken. Unngå å bruk makt på girspaken.

Velg gir ifølge arbeidsoppgave, som du finner spesifisert i tabellen på neste 
side.
•  Husk alltid å koble ut hovedclutchen før du bruker girstangen.
•  Dersom girstangen er vanskelig å bevege:  Koble inn clutchhendelen før 
 du frigjør den igjen og prøver girspaken på ny.
•  Skal du koble inn reversen, så vær spesielt oppmerksom på hvor du har  
 føttene og ta følgende forholdsregler:
  1. Sjekk at du ikke har folk eller hindringer bak deg.
  2. Reduser motorhastigheten.
  3. Hold håndtaket fast med begge hender.
  4. Koble clutchen forsiktig inn og vær forberedt på å kunne koble den  
      ut ved minste tegn til fare.

Type SE og SER:
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

Girstilling
Hastighet på 
roterende deler Egnet arbeid

SE, SER DE, DER

1 112.9 o/min 79.5 o/min Bruk av jordfreseren 
eller annet originalt tilleggsutstyr.

2 112.9 o/min Bruk av jordfreseren 
eller annet originalt tilleggsutstyr.

Reverse 28.0 o/min 28.0 o/min Flytte freseren

Girstilling
Hastighet på 
roterende deler Egnet arbeid

SE, SER DE, DER

1 112.9 o/min 79.5 o/min Bruk av jordfreseren 
eller annet originalt tilleggsutstyr.

2 112.9 o/min Bruk av jordfreseren 
eller annet originalt tilleggsutstyr.

Reverse 28.0 o/min 28.0 o/min Flytte freseren

Girstilling
Hastighet på 
roterende deler Egnet arbeid

SE, SER DE, DER

1 112.9 o/min 79.5 o/min Bruk av jordfreseren 
eller annet originalt tilleggsutstyr.

2 112.9 o/min Bruk av jordfreseren 
eller annet originalt tilleggsutstyr.

Reverse 28.0 o/min 28.0 o/min Flytte freseren

REVERSE

GIRBRAKETT

GIRSPAK

FRI FRI

FREMOVER 2

FREMOVER 1

Type DE og DER:

Girvalg-tabell (ved motorhastighet på 3600 o/min)
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

GIRSPAK
SPLINT

BOLT

REDSKAPSFESTE

6. BRUK AV REDSKAPSFESTE 

Ved bruk av det bakre redskapsfeste så låses alt utstyr med den kraftige bolten 
og tilhørende splint.



36

6. BETJENING AV JORDFRESEREN

7.  TRANSPORTHJUL (Type DE og DER)

Når du kommer frem til området som skal freses, hever du transporthjulet til
fresestilling før du starter arbeidet. Stopp alltid maskinen før du senker eller 
hever transporthjulet.

For å heve eller senke transporthjulet, trekker du hjulet frem, beveger hjulet 
opp/ned og slipper hjulet i ønsket stilling.

TRANSPORTHJUL

TRANSPORTHJUL

NEDE-STILLING
(ved transport på vei)

OPPE-STILLING
(ved fresing)
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

8. BRUKERRÅD 

• Har jordfreseren en tendens til å gå for fort fremover, presser du hånd 
 taket ned slik at bremsepinnen går ned i jorda og senker fremdrifts-
 hastigheten. Fortsett å presse ned til freseknivene graver seg ned til 
 ønsket dybde. Dermed så blir det lettere å håndtere jordfreseren.

• Hvis freseknivene graver seg ned, men jordfreseren ikke beveger seg  
 fremover, løfter du håndtaket en tanke opp og beveger det fra side til  
 side. Nekter maskinen fortsatt å bevege seg, justerer du bremsepinnen 
 opp slik at jordfreseren beveger seg lett fremover.

• Når du skal snu, presser du håndtaket ned for å bringe tyngdepunktet  
 bakover. Dette gjør det lettere å snu.
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6. BETJENING AV JORDFRESEREN

9.  NORMAL ARBEIDSVINKEL

Senk håndtaket en tanke slik at fronten på maskinen heves ca 50 til 70.

Prøv å holde maskinen i denne stillingen når du freser, da arbeider den mest
effektivt.

FORSIKTIG:
• Bruk ikke jordfreseren med knivrotor som overskrider 325 mm i diameter.
• Kjører du jordfreseren i skråninger, risikerer du at den velter.
• Unngå ulykker, tillat ingen å bruke maskinen uten grundig instruksjon først.
• Bruk solid, heldekkende fottøy. Kjører du jordfreseren barføtt, sko med  
  åpen skospiss eller sandaler, utsetter du seg selv for høy risiko.
• Bruk ikke jordfreseren i mørket.
• Når knivrotoren er tilstoppet av jord, planterester o.l., må du straks stoppe
  motoren og rengjøre knivrotoren. Bruk solide arbeidshansker når du rengjør 
  knivrotoren.
• Unngå skader på maskinen; undersøk om jordfreseren har tegn til skader  
  eller andre feil hver gang den har vært i bruk elller før du begynner å bruke  
  maskinen.

5~7°

HORISONTAL LINJE

JORDFRESERENS VINKEL
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7. STOPP AV MOTOREN

I nødsfall:

• Vri tenningsbryteren til AV.

I normal bruk:
 
1. Frigjør clutchen til UTKOBLET stilling.

2. Vri gasshendelen helt over til høyre stilling.

CLUTCH-HENDEL

TENNINGSBRYTER

FRIKOBLET

AV AV
AV

AV

FRIKOBLET

GASSHENDEL
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7. STOPP AV MOTOREN

3. Sett girspaken i FRI-stilling

Type SE og SER:

4. Vri tenningsbryteren til AV-stilling.

Type DE og DER:

FRI

FRI FRI

TENNINGSBRYTER

GIRSPAK

GIRSPAK

AV AV
AV

AV
AV



41

7. STOPP AV MOTOREN

5. Steng bensinkranen (AV-stilling).

AV

BENSINKRAN
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8. VEDLIKEHOLD

Regelmessig kontroll og vedlikehold er viktig for å unngå problemer og 
driftstans. Vedlikehold utføres i henhold til vedlikeholdsskjema, se under.

Stopp alltid motoren før du utfører noen form for arbeid på produktet. Ta også 
av plugghetten for å hindre utilsiktet start av motoren. 
Må du allikevel ha motoren i gang så skal det kun foregå utendørs eller med 
meget god ventilasjon og avtrekk. 
Motorens eksos inneholder giftige og luktfrie gasser som kan føre til tap av 
bevissthet, alvorlige skader og i verste fall - død.

FORSIKTIG:
Bruk kun originale Honda-deler. Uoriginale piratdeler kan ødelegge jord-
freseren, noe som igjen fører til at produktgarantien faller bort.

Vedlikeholdsskjema

(1) Logg antall brukstimer for å bestemme riktige vedlikeholdsintervaller.
(2) Vedlikeholdes hver 10. brukstime hvis du arbeider under støvete forhold.

o
o o o
o o o

o
o (2)

o
o
o
o
o

o

VANLIG SERVICEPERIODE (1)
Vedlikeholdet utføres hver angitt måned 
eller etter antall bruklstimer, alt etter hva 
som inntreffer først.

Motorolje

DEL

Før 
hvert 
bruk 

Etter
lagring

Første 
måned 
eller 
20 t

Hver 3. 
måned 
eller 
50 t.

Hver 6. 
måned 
eller 
100 t.

Hvert 
år 
eller 
300 t.

Sjekk nivå

Skift
Sjekk nivå
Sjekk
Rengjør
Skift
Sjekk
Sjekk
Sjekk
Sjekk

Sjekk

Luftfilter

Freser utvendig
Gasshendel funksjon

Clutchhendel funksjon
Stramming skruer og 
muttere

Koblinger/ledninger

Girolje
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o
o
o

o
o (3)

o (3) (4) o (3) (4)
o

o (3) o (3)
o (3)
o (3)

o (3) o (3)

8. VEDLIKEHOLD

(1) Logg brukstimer for å bestemme riktig vedlikeholdsintervaller.
(3) Disse vedlikeholdspunktene bør utføres av din Honda fagforhandler.
(4) Sjekk at det ikke er sprekker eller unormal slitasje på drivremmen, skift den ut hvis 
       nødvendig.

VANLIG SERVICEPERIODE (1)
Vedlikeholdet utføres hver angitt måned 
eller etter antall bruklstimer, alt etter hva 
som inntreffer først.

Funksjon motor
Bensinkopp

DEL

Før 
hvert 
bruk 

Etter
lagring

Første 
måned 
eller 
20 t

Hver 3. 
måned 
eller 
50 t.

Hver 6. 
måned 
eller 
100 t.

Hvert 
år 
eller 
300 t.

Sjekk

Rengjør
Sjekk- juster
Skift
Generell smøring
Sjekk - juster
Sjekk - juster
Sjekk - juster
Sjekk - juster
Sjekk - juster
Rengjør

Sjekk
Rengjør

Deler som trenger fett
Drivrem stramming
Gassvaier
Clutchvaier
Tomgangshastighet
Ventilklaring
Forbrenningskammer
Bensintank/-filter
Bensinledning

Tennplugg

Annenhvert år (skiftes hvis nødvendig) (3)

Etter hver 500 timer (3)
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8. VEDLIKEHOLD

1.  OLJESKIFT

Om du starter opp motoren og oljen blir varm så tømmer du ut oljen raskere 
og mest effektivt. Merk at oljen er varm, så unngå å søle olje på huden. 

1. Plasser et egnet fat under motoren for å fange opp den brukte oljen, og så 
    skru ut tappepluggen og oljepluggen.
2. Vipp produktet litt framover og tøm motoren for all olje.
3. Sett tappepluggen på plass igjen med ny pakning. Skru den forsvarlig til.
4. Fyll opp med anbefalt motorolje (se side 18) til øvre nivå. Se figur under.
3. Skru oljepluggen forsvarlig på plass igjen.

Oljevolum: 0,58 liter.

Vær nøye med å vaske hendene grundig med såpevann etter omgang med 
brukt motorolje.

MERK:
Tenk miljøvern - kvitt deg med brukt motorolje på en forsvarlig måte. Vi 
anbefaler at du tar den med til din lokale sevicestasjon for resirkulering. Kast 
den ikke ut på bakken eller i avløpssluket. Kast den heller ikke i søppelkassen.

TAPPEPLUGG

PAKNING

ØVRE NIVÅ

OLJEPLUGG M/PEILESTAV
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8. VEDLIKEHOLD

2. VEDLIKEHOLD AV LUFTFILTER

Et skittent luftfilter reduserer lufttilgangen til forgasseren. For å unngå feil 
blandingforhold, soting av tennpluggen eller skader på motoren, så bør 
luftfilteret rengjøres eller byttes regelmessig. Se vedlikeholdsskjema for 
anbefalte intervaller. Jobber du under spesielt støvete forhold, må luftfilteret 
rengjøres eller byttes oftere enn det anbefalte.

Bruk aldri bensin eller væsker med lavt antennelsespunkt for å rengjøre
elementet i luftfilteret. Dette kan resultere i brann eller eksplosjon.

FORSIKTIG:
Kjør aldri uten luftfilter. Det vil føre til at motoren slites raskere.

1. Fjern vingemutteren og dekselet til luftfilteret. Ta ut elementene og atskill dem.   
    Sjekk luftfilterelementene for skader eller om det er på tide å bytte de ut.

ØVRE NIVÅ

VINGEMUTTER

LUFTFILTERDEKSEL

VINGEMUTTER

PAPIRELEMENT

SKUMELEMENT
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8. VEDLIKEHOLD

2. Rengjør begge filterelementene som vist under her.

Skumelement:
Rengjør i varmt såpevann, skyll og tørk det grundig. Alternativt så kan det 
rengjøres i en ikke-brennbar renseveske og tørkes grundig. Dypp elementet 
i ren motorolje og klem ut all overskuddsolje. Ved oppstart så vil motoren 
ryke og lukte olje om du ikke har fjernet all overskuddsolje.

3. Sett elementene og deksel på plass igjen.

Papirelement:
Bank elementet forsiktig mot en hard overflate for å fjerne skitt eller bruk 
trykkluft og blås gjennom elementet fra innsiden og ut. Bruk aldri en børste 
for å fjerne skitten, det vil bare presse den inn i fibrene. Skift luftfilter-
elementet hvis det er skittent eller er skadet på noen måte.

Vask Klem ut og tørk Dypp i olje Klem ut

Ikke vriIkke vri
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8. VEDLIKEHOLD

3. BENSINKOPP

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold. 
Unngå røyking eller annen form for åpen flamme når du jobber med bensin.

1. Sett tenningsbryteren til AV-stilling.

2. Sett bensikranen til AV-stilling.

3. Skru av bensinkoppen og O-ringen med en 10 mm fastnøkkel.

4. Tøm bensinkoppen og vask delene i rensevæske, tørk dem grundig.

5. Monter bensinkoppen og ny O-ring. Skru til bensinkoppen forsvarlig.

6. Sett bensikranen til PÅ-stilling og sjekk at det ikke lekker bensin.

BENSINKOPP STOPPKNAPP

PÅ

AV

BENSINKRAN

O-RING
(skiftes)



48

0.7 – 0.8 mm

8. VEDLIKEHOLD

4. VEDLIKEHOLD AV TENNPLUGG

Anbefalt tennplugg: BPR5ES (NGK)
             W16EPR-U (DENSO)

For at motoren skal fungere forskriftsmessig, må tennpluggen ha riktig av-
stand mellom elektrodene og være fri for sot og avleiringer.

1.  Ta av tennplugghetten.
    Bruk tennpluggnøkkelen for å skru ut tennpluggen.

2.  Se over tennpluggen. Skift den ved tegn til slitasje eller om isolasjonen
 har sprekker eller er skallet av. Rengjør tennpluggen med stålbørste
 om den er sotet og må brukes igjen.

3.  Mål avstanden mellom elektrodene 
 med bladmål.
 Bøy forsiktig på kanten av elektroden 
 hvis avstanden må justeres.
 Riktig avstand er 0,7 - 0,8 mm.

Hvis motoren nylig er blitt kjørt, vil eksosanlegget være svært varmt. Vær
forsiktig - unngå å komme i kontakt med varme deler.

TENNPLUGGHETTE
TENNPLUGG-
NØKKEL
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8. VEDLIKEHOLD

TENNPLUGG-
NØKKEL

4. Kontroller at pakningen til tennpluggen er i god stand. Skru tennpluggen  
 alltid inn for hånd for å unngå å skade gjengene.

5. For å få riktig press på pakningen, etterstrammer du tennpluggen med   
 tennpluggnøkkelen.

MERK:
Skru tennpluggen først helt inn for hånd. Setter du inn en ny tennplugg, 
etterstrammer du en 1/2 omdreining med tennpluggnøkkelen for å få riktig 
press på pakningen. Bruker du en gammel plugg om igjen, etterstrammer du 
kun 1/8 - 1/4 omdreining.

FORSIKTIG:
Tennpluggen må alltid monteres korrekt, ellers kan den bli overopphetet 
og skade motoren. Bruk aldri en tennplugg med feil varmeverdi. For rett 
plugg, se side 48.
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8. VEDLIKEHOLD

5. JUSTERING AV GASSVAIEREN

Mål dødgangen ved enden av gasshendelen.
Dødgang: 5–10 mm

Hvis dødgangen ikke er riktig, løsne låsemutteren og juster justeringsmutteren 
inn eller ut etter behov. Fest låsemutteren etter justering av dødgangen.

GASSHENDEL

DØDGANG
5 - 10 mm

JUSTERINGSMUTTER

LÅSEMUTTER
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8. VEDLIKEHOLD

6. JUSTERING AV CLUTCHVAIEREN

Med clutchen frikoblet, mål dødgangen på clutch-hendelen.

Dødgang: 2–4 mm

Hvis dødgangen ikke er riktig, løsne låsemutteren og juster justerings-
mutteren inn eller ut etter behov. Stram låsemutteren etter justeringen. 
Start motoren og sjekk at clutchen fungerer som den skal.

2.0 – 4.0 mm

JUSTERINGSMUTTER
LÅSEMUTTER

TRYKK

CLUTCH-HENDEL STOPPER LÅSEHENDEL STOPPER
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8. VEDLIKEHOLD

7. RENSING AV CLUTCH-HENDEL

Dersom låsehendelen og/eller clutch-hendelen ikke virker som den skal, eller 
clutchen kobles inn ved å klemme inn clutch-hendelen uten å dytte ned låse-
hendelen, demonter og rens clutch-hendelen.

MERK:
Vær oppmerksom på at fjær og hylse løsner når du demonter clutch-hendelen. 
Fjæren og hylsen sitter mellom høyre siden av clutch-hendelen og 
håndtaksbraketten.

1. Dra ut låsesplinten fra festebolten.
2. Ved å holde clutch-hendelen, fjæren og hylsen, dra ut festepinnen.
 Løsne clutch-hendelen, fjæren og hylsen.
3. Fjern all skitt eller andre fremmedlegemer.
 Tørk av og rens festebolten til clutch-hendelen og låsehendelarmen.

MERK:
Tilsett ikke olje eller rensevæske til clutch-hendelen, låsehendelen eller låse-
hendelarmen.
Olje eller rensevæske vil tiltrekke seg skitt og fremmedlegemer.

LÅSEHENDELARM

LÅSEHENDELARM

LÅSEHENDEL

HÅNDTAKS-
BRAKETT

HÅNDTAKS-
BRAKETT

FESTEBOLT

FESTEBOLT

LÅSESPLINT

FJÆR

FRONT

HYLSE

KORT
(Håndtaks-
brakettside)

LANG
(clutch-
hendelside)

ROTER TAPP 
PÅ BOLT 
OVERENS 
MED SPOR I 
BRAKETT

LÅSESPLINT

CLUTCH-HENDEL

CLUTCH-HENDEL

HYLSE

FJÆR
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4. Monter hylsen inne i  fjæren, og plasser dem mellom høyre side av 
 clutchhendelen og håndtaksbraketten (se side 52). 
 Med fjæren og hylsen i denne posisjonen, skyv festebolten inn.

5. Roter tapp på bolt slik at den passer overens med spor i braketten, dytt  
 bolten helt inn og monter splint på motsatt side. (se tegning på side 52). 

6.  Kontroller at låsehendelen og clutch-hendelen virker som beskrevet i 
      kapittel 6, BETJENING AV JORDFRESEREN.
 Dersom låsehendelen og clutch-hendelen ikke virker, eller clutchen kobles  
      inn ved å klemme inn clutch-hendelen uten å dytte ned låsehendelen, ta 
      med produktet til din nærmeste HONDA fagforhandler.

FJÆR

HYLSE
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8. VEDLIKEHOLD

5. KONTROLL OG UTSKIFTING AV KNIVER (Type SER og DER)

• Bruk arbeidshansker for å beskytte hendene.
• Sett jordfreseren på et plant underlag. Stopp alltid motoren før du utfører 
  noen form for arbeid eller vedlikehold. Ta av tennplugghetten for å hindre 
  en utilsiktet start.
  Sett bensinkranen til AV-stilling.

Senk transport-hjulet til NEDE-stilling (se side 36) før du utfører kontroll og 
eventuelt utskifting av kniver.
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8. VEDLIKEHOLD

Kontroll:

1.  Sjekk at knivene ikke er ødelagte, bøyde eller løse. Stram til løse kniver -  
 skift dem ut om de er ødelagte.

2.  Kontroller at låseskruene på knivrotorens aksling ikke mangler eller er  
 ødelagt. Skift dem ut om nødvendig.

3. Kontroller at låseboltene og låsesplintene ikke mangler eller er  
 ødelagt. Skift dem ut om nødvendig.

LÅSEBOLT

LÅSESPLINTROTORKNIV

LÅSESKRUE PÅ KNIVROTORENS 
AKSLING
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8. VEDLIKEHOLD

Demontering av rotorkniver og avstivningsplater:

•  DER type:
 Sett transporthjulet i OPPE-stilling (se side 36).

1.  Ta tak i håndtaket og løft fresen (DER-type).

2.  Ta tak i håndtaket og løft fresen i pilens retning for å løfte den nærmeste  
 rotorkniven opp fra bakken. Vær forsiktig med wirer og andre ledninger 
      når du løfter fresen. Vær også oppmerksom når du har løftet opp produktet 
      på siden, bensin kan lekke ut dersom du løfter produktet for høyt.

HÅNDTAK

HÅNDTAK

ROTORKNIVER, VENSTRE SIDE
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8. VEDLIKEHOLD

3. Demonter låsesplinter og bolter, demonter deretter plantevernet og de 
      ytterste rotorknivene.

4.  Fortsett med de innerste rotorknivene på samme måte.

5.  Følg samme prosedyre på den andre siden. 

PLANTEVERN

YTTERSTE ROTORKNIVERINNERSTE ROTORKNIVER

BOLT (4)

LÅSESPLINT (4)
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8. VEDLIKEHOLD

Montering av rotorkniver og avstivningsplater:

1. Monter de innerste rotorknivene på akselen.
•  “G” and “H” merkene på rotorknivenes venstre side er synlig.
•  “G” and “H” merkene på rotorknivenes høyre side vil ikke bli synlig.

2. Sett inn bolt A og tilhørende splint.

SPLINT

BOLT A (LANG) BOLT B (KORT)

ROTASJONS-
RETNING

BOLT AINNERSTE ROTORKNIVER 
- VENSTRE SIDE

INNERSTE ROTORKNIVER - VENSTRE SIDE
(sett fra utsiden på rotorknivene)

INNERSTE ROTORKNIVER - HØYRE SIDE
(sett fra utsiden på rotorknivene)
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8. VEDLIKEHOLD

3. Monter de ytterste rotorknivene med “R” merket (rotorkniver høyre side)  
 eller “L” merket (rotorkniver venstre side) mot de innerste rotorknivene  
 som vist.
4. Sett inn bolt B og tilhørende splint.
5. Monter på plantevernet, så sett inn bolt B og tilhørende splint.
6. Følg samme prosedyre på den andre siden.

SPLINT

“L” MERKE “R” MERKE

BOLT B
INNERSTE ROTORKNIVER 
- VENSTRE SIDE YTTERSTE ROTORKNIVER 

- VENSTRE SIDE

PLANTEVERN

YTTERSTE ROTORKNIVER - VENSTRE SIDE
(sett fra innsiden av rotorknivene og utover)

YTTERSTE ROTORKNIVER - HØYRE SIDE
(sett fra innsiden av rotorknivene og utover)

ROTASJONS-
RETNING
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8. VEDLIKEHOLD

Montering av kniver:

Monter knivene riktig.
Om man monterer knivene feil vei, så vil det forårsake vibrasjoner og et 
dårligere resultat.

Det er to typer kniver, den ene er merket med «G» og den andre er merket 
med «H»

• Høyre side:
Monter de ytterste rotorknivene - høyre side og de innerste rotorknivene 
med “G” og “H” merkene mot girkassen.
(“G” and “H” merkene vil ikke bli synlig fra utsiden.)
Knivens “H”-merke skal flukte med bolthullene.

• Venstre side:
Monter de ytterste rotorknivene - venstre side og de innerste rotorknivene 
med “G” og “H” merkene mot avstivningsplaten.
Knivens “G”-merke skal flukte med bolthullene.

“G” MERKE “H” MERKE

KNIV G KNIV H

KNIV H

KNIV G

BOLTHULL

BOLTHULL
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“L” MARK “R” MARK

8. VEDLIKEHOLD

• De ytterste rotorknivene

KNIV G

KNIV G

KNIV H

KNIV H

GIRKASSE

PLANTEVERN

YTTERSTE ROTORKNIVER - HØYRE SIDE

YTTERSTE ROTORKNIVER - VENSTRE SIDE

“G” og “H” merkene 
mot girkassen

“G” og “H” merkene 
mot plantevernet
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8. VEDLIKEHOLD

“L” MARK “R” MARK

• De innerste rotorknivene

KNIV G

KNIV G

KNIV H

KNIV H

GIRKASSEPLANTEVERN

INNERSTE ROTORKNIVER - HØYRE SIDE

INNERSTE ROTORKNIVER - VENSTRE SIDE

“G” og “H” merkene 
mot girkassen

“G” og “H” merkene 
mot plantevernet
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9. TRANSPORT/LAGRING

Skal jordfreseren transporteres, stenges bensinkranen. Sørg for at den står 
plant for å unngå bensinlekkasje. Bensindamp eller -søl kan antennes.

Om man ønsker å lagre produktet for en lengre periode:
1. Lagre produktet på et så tørt og støvfritt område som mulig.
2. Tøm forgasser og bensintanken:

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Unngå røyking eller annen form for åpen flamme når du jobber med bensin.

 a. Sett bensinkran i AV-stillingen. Plasser et egnet fat under forgasseren,  
  og bruk en trakt for å unngå søling av bensin.

 Hvis du kun skal tømme bensinen fra forgasseren, plasserer du et egnet 
 fat under forgasseren og følger anvisningen på punkt “e.” og “f.”.

 b. Skru av bensinkoppen med en 10 mm fastnøkkel. Husk å bytte 
  O-ringen når du monterer bensinkoppen igjen. 

 c. Sett bensinkranen i PÅ-stilling. Tøm bensinen i et egnet fat.

BENSINKOPP

PÅ

BENSINKRAN

O-RING
(Skift ut)
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9. TRANSPORT/LAGRING

d. Når tanken er helt tom, sett bensinkranen i «AV»-stilling. 

e. Sett bensinkranen i «TØM»-posisjonen ved å trykke inn sperreknappen  
 mens du vrir bensinkranen motur`s (mot venstre).  Tøm bensinen i en 
 egnet beholder.

f. Når forgasseren er tom, sett bensinkranen tilbake til AV stillingen. 
 Sperreknappen spretter ut automatisk og låser bensinkranen.

g. Husk å kontrollere for lekkasjer når du igjen ønsker å fylle bensin på 
 produktet.

SPERREKNAPP

TRYKK

TØM

AV
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9. TRANSPORT/LAGRING

3. Om produktet skal lagres over tid (ca. 4-6 mnd), så anbefaler vi å ta ut 
 tennpluggen og helle 2-3 skjeer med ny motorolje ned i sylinderen. Trekk 
 i startsnoren 2-3 ganger for å fordele oljen. Monter tennpluggen. 

4.  Trekk forsiktig i startsnoren til du merker motstand. Nå er ventilene 
 stengt og det vil beskytte for fuktighet og korrosjon innvendig i motoren.

5.  Plasser produktet på et plant underlag med motoren så rett som mulig. 
 Dette for å hindre lekkasjer. 
 Produktet bør lagres på et tørt sted, om ikke dekk til produktet med en  
 presenning.
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10. FEILSØKING

Om motoren ikke vil starte:
1. Er det bensin på tanken?
2. Er bensinkranen åpnet?
3. Er tenningsbryteren på?
4. Kommer bensinen frem til forgasseren?
 For å sjekke dette, sett bensinkranen i «tømme» posisjon. NB! Husk å 
 tappe bensinen på en egnet beholder. (se side 64). Om det renner bensin 
 så er alt i orden. Steng bensinkranen.

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
Unngå røyking eller annen form for åpen flamme når du jobber med bensin. 
NB! Dette gjelder også når man tester tennpluggen for gnist.

5. Er det gnist på tennpluggen?
 Rengjør, juster elektrodeavstand og tørk tennpluggen. 
 Skift ut hvis nødvendig
6. Om motoren fremdeles ikke vil starte, kontakt din nærmeste Honda fag
 forhandler.
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11. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Dimensjoner og vekt

Motor

Girkasse

Modell FJ500-SE FJ500-SER FJ500-DE FJ500-DER
Kode FAAC

Modell FJ500-SE FJ500-SER FJ500-DE FJ500-DER
Lengde 1,395 mm 1,435 mm
Bredde 610 mm 925 mm 610 mm 925 mm

Høyde 990 mm 1,015 mm
Nettovekt 45 kg 57 kg 49 kg 62 kg

Modell GX160
Type 4-takt, ensylindret, OHV, luftavkjølt
Motorvolum 163 cm 3

Boring x Slag 68×45 mm
Tenningssystem
Tennplugg BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Volum oljetank 0,58 l
Volum bensintank 2,4 l

Model FJ500-SE FJ500-SER FJ500-DE FJ500-DER
Clutch Reimdrift

Fremover 1 reverse 1 Fremover 2 reverse 1

0,95 l

Elektromagnet

Gir

Volum girolje
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11. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type SE, SER DE, DER
Faktiskt akustisk støynivå ved brukerens arbeidsstilling
(EN ISO 11200: 1995)

81 dB (A) 81 dB (A)

Avvik 2 dB (A) 2 dB (A)
Målt akustisk støynivå
(Ref. 2000/14/EC, 2005/88/EC)

96 dB (A) 96 dB (A)

Avvik 2 dB (A) 2 dB (A)
Faktiskt vibrasjonsnivå
(EN1033: 1995) 5,8 m/s 2 7,8 m/s 2

Avvik (EN12096: 1997 Annex D) 2,3 m/s 2 3,1 m/s 2

MERK: 
Spesifikasjoner kan forandres uten forvarsel.

Støy og vibrasjon
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13. EGNE NOTATER
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Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 7, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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