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1.0 CE Certifikat  
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2.0 EC försäkran om överenstämmelse 

                     

  

EC Försäkran om överenstämmelse  
  
  

JIASHAN SUPERPOWER TOOLS CO., LTD.  
 No.391, Huimin Road, Huimin Town, Jiashan County, Zhejiang, CHINA   

TEL: +86-573-84647353               FAX: ：+86-573-8464413   
  

Produktnamn:   
STUBBFRÄS  

  
Modell:   
SP48105     

  
             

   We here declare that the product described is in conformity with the following Directive   
  

2006/42/EC Machinery Directive  
  

  
Moreover following harmonized standards have been applied to the Model(s):  

EN 14121-1:2007, EN ISO 12100-1:2003/A1:2009,  
EN ISO 12100-2:2003/A1:2009, BS EN 709:1997+A4:2009,  

EN 14930:2007+A1:2009, EN349:1993+A1:2008, 
EN 953:1997+A1:2009, EN 13857:2008  

  
  

The technical construction files required to demonstrate that the product(s) meet(s) the 
requirement(s) of the aforementioned directive(s) has been compiled and is available for 
inspection by the relevant enforcement authorities.  

  
     European representative:  
     NAME:   
     COMPANY NAME:   
     ADDRESS:   
     TEL:        
  

Issue place: Jiashan County, Zhejiang, CHINA         
                                                             Company stamp and Signature of authorized personnel   
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3.0 Beskrivning av maskinens användande 

  
Stubbfräsen är en enkel maskin och innebär en låg risk när man använder den. Maskinen används för att ta bort stubbar. Genom att flytta 
fräshjulet i svepande rörelser i sidled över toppen och framsidan av stubben, kan du gradvis fräsa bort stubben. Läs kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar " innan du använder maskinen för första gången. All möjlig risk har analyserats i riskbedömningsrapporten och 
förhindrats på lämpliga sätt. Den största risken att  använda maskin är följande:  

—Risken att komma i kontakt med fräs knivarna.  

—Risken att komma i kontak med drivande delar på maskinen.  

— Risken att komma emellan rörliga och fasta delar på maskinen som kan medföra kross eller klämskador.  

För att förhindra ovannämd fara har en arbetsskyddshälsoriskbedömning gjorts enligt kravet i EN ISO 14121.  

För att säkerställa överensstämmelsen för CE-märkning för dessa maskiner, har några av de viktigaste europeiska och / eller internationella 
standarder använts för att göra bedömningen av överensstämmelsen, de är: 

-SV ISO 12100-1: 2009 och SS-EN ISO 12100-2: 2009 för kontroll av mekanisk strukturer;  

-EN 709: 1997 + A4: 2009 Lantbruks- och skogsmaskiner. Manuella traktorer med roterande harv samt jordfräsar, jordfräsar med drivhjulet 
(s). Säkerhet 

-EN 14930: 2007 + A1: 2009 Lantbruks- och skogsmaskiner och trädgårdsutrustning. Manuellt kontrollerade och handhållna maskiner. 

-EN 349: 1993 + A1: 2008 Maskinsäkerhet - miniminivåer för att undvika krossning av delar på människokroppen; 

-EN 953: 1997 + A1: 2009 Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd; 

-SV 13857: 2008 Maskinsäkerhet -Säkerhet avstånd för att förhindra riskzoner som nås av armar och ben; 

Bestämning av tillgängligheten av heta ytor 

De test rapporter som finns för dessa gällande normer i detalj har tagits med i de relevanta texter som finns under klausuler i denna tekniska 
dokumentation. För att denna serie maskiner ska stämma överens med maskindirektivet, så har vi ständig systematisk kontroll på 
överensstämmelsen med dem verkliga direktiven och standarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Kvalitets kontroll   
  
För att säkerställa överensstämmelse för serietillverkningen, har Superpower Company tagit liknande förfaranden som anges nedan: 
1) Den fullständiga tekniska dokumentationen (TCF) har upprättats innan ansökan om CE-märkning certifikat. 
2) Vi genomför kontrollen av delar och komponenter enligt TCF innan serietillverkningen startar, QC ingenjörer hos Superpower måste 
kontrollera och inspektera de tekniska specifikationerna och avsedda funktioner av delar och komponenter för att säkerställa en korrekt 
användning av dem i enlighet med innehållet i TCF och principen som beskrivs i den relaterade teknisk information . 
3) Genomför inspektion och provning av produkterna innan förpackning. Innan produkten förpackas kontrollerar och provas produkten  av 
QC ingenjörer hos Superpower för att säkerhetsställa att prdukten överensstämmer med relaterade krav. 
4) Genomföra inspektionen före förpackning av produkten 
5) Tillhandahålla information pm ändring av konstruktionen. 
6) Tillhandahålla information om kvalitetssäkring.  
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5.0 SP48105 Manual 
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Introduktion 

 

Den här manualen är ett viktigt dokument. Den beskriver er nya maskin och hur den ska 
användas. Läs manualen noggrant innan du använder maskinen.  

Följ instruktionerna som finns i manualen gällande användande, service, underhåll o.s.v. 
för att öka maskinens livslängd och undvika skador på egendom eller människor. 

Om du säljer maskinen vidare var noggrann med att skicka med manualen till den nya 
köparen. 

Användande 

Stubbfräsen ska användas till att fräsa bort stubbar. Genom att föra stubbfräsens knivar 
över stubben i svepande rörelser, fräser du ner stubben till önskat djup. Läs noggrant 
kapitlet Säkerhetsinstruktioner innan du använder maskinen för första gången. 

 

Försäkra din maskin 

Försäkra din maskin hos ditt försäkringsbolag. Du bör ha en all-inklusive försäkring som 
täcker ansvar, brand, skada och stöld. 
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Säkerhetsinstruktioner 

 

Användande 

 

Denna manual är till för att du ska kunna använda maskinen säkert och ge 
instruktioner hur du sköter den service som behövs för att maskinen ska 
fungera på ett bra sätt. Läs manualen noggrant innan du använder 
maskinen! 

Om du efter har läst instruktionerna hur du använder maskinen fortfarande 
är osäker, ska du INTE använda maskinen. Kontakta säljaren för vidare 
instruktion.  

Dessa säkerhetsinstruktioner är grunderna för hur du på ett säkert sätt ska 
använda denna maskin. Det kan vara svårt i denna manual att beskriva alla 
tänkbara risker som finns genom att använda denna maskin, men du kan 
genom att använda vanligt förnuft förhindra olyckor. 

För att erhålla kopior av manualen, kontakta din återförsäljare. 

Läs denna manual noggrant och se till att du förstår den innan du använder 
maskinen eller ska utföra service på den. Om den som ska använda 
maskinen inte förstår manualen är det upp till ägaren att förklara hur 
maskinen fungerar. 

 

 VARNING! 

Under inga omständigheter får maskinens original utförande ändras utan 
skriftligt godkännande av tillverkaren. 

Ändringar på maskinen kan ändra maskinens kvalité och kapacitet, men 
även utgöra en fara för den som ska använda maskinen. Ändringar som 
utförs på maskinen utan tillverkarens vetskap eller godkännande resulterar i 
att tillverkaren fråntar sig alla garanti åtaganden och alla eventuella skador 
som uppkommer på personer eller egendom. 

 

 VARNING! 

Stubbfräsen kan utgöra fara om den används på fel vis. Det är väldigt                                      
viktigt att läsa manualen ordentligt för att undvika fara för allmänheten och   
skador på egendom. 
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 VARNING! 

All service eller reparation som inte beskrivs i manualen ska utföras på 
auktoriserad verkstad. 

 
  

 

Säkerhetsinstruktioner 

 

Förberedelse 

 

Se till att du alltid har första hjälpen låda i närheten. 

Se till att ingen person är i närheten av maskinen när en startas upp eller 
används. 

Se till att djur och människor är på ett säkert avstånd från maskinen. 

Se till att inga stenar, leksaker, wirar eller andra föremål som kan fastna i 
maskinen och kastas iväg. 

Se till att du vet var sprinkler, vattenledningar, elledningar och liknade 
saker finns för att undvika onödiga skador. Kör aldrig maskinen över 
sådana föremål, kör runt dem. 

Kontrollera att ”dödmansgreppet” fungerar, om det inte fungerar, använd 
inte maskinen förrän detta är åtgärdat. 

Se till att inga kläder, smycken eller hår kan fastna i maskinen under 
användandet. 

Använd munskydd, skyddshandskar med bra grepp och skyddskläder. 
Använd även benskydd för skydd mot flisor och skärverktygen. 

Använd aldrig maskinen barfota. Använd alltid skyddsskor med antiglid 
sula och stålhättar. 

Använd hjälm med fullt visir eller hjälm och skyddsglasögon. Kolla med 
din återförsäljare vad som behövs i skyddsutrustning. 

Använd alltid godkända skyddskläder när kör maskinen. Skyddsutrustning 
kan aldrig helt eliminera risken för skador. Men dem kan förhindra svåra 
skador om något skulle hända. 
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Säkerhetsinstruktioner 

 

Användande av maskinen 

 

Använd inte maskinen om lutningen är mer än 10 grader. 

Använd inte maskinen om du är trött, har druckit alkohol eller om du 
använder medicin som gör dig trött eller ouppmärksam. 

Använd aldrig maskinen inomhus eller i utrymmen som saknar bra 
ventilation. 

Se till att du har ett bra fotfäste när du använder maskinen, speciellt när du 
ska backa maskinen. Gå med maskinen, spring aldrig. Undvik att använda 
maskinen på vått gräs då detta kan medföra att du halkar och skadar dig på 
maskinen. 

Håll fötter och händer borta från rörliga delar och skären på maskinen. 

Använd inte fötterna eller andra delar på kroppen för att öka trycket på 
maskinen när du fräser en stubbe. 

Rökning, eld eller gnistor är absolut förbjudet i närheten av maskinen. 
Bensin är extremt lättantändligt och kan orsaka stora skador på användaren 
eller personer i dess närhet. 

Använd aldrig en maskin med trasig ljuddämpare. 

Vid varmt väder och torka i marken, kan maskinen utgöra en fara för 
bränder eftersom den skapar en värme vid själva fräsningen. 

Stanna maskinen om du kör över eller på någonting och inspektera 
maskinen. Gör eventuella reparationer som behövs. 

Vad som än händer så ska du parkera maskinen på slät mark, koppla ur 
driften, aktivera parkeringsbromsen, stänga av motorn och vänta tills alla 
rörliga delar på maskinen har stannat innan du lämnar maskinen. 
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Säkerhetsinstruktioner 

 

Förflyttning/Transport 

 

För att svänga och styra maskinen, tryck ner handtaget och sväng med 
bakhjulen. 

Stäng av maskinen och låt den kallna i 2 minuter innan du förflyttar 
maskinen. 

Var försiktig och använd säker lyft och flytt teknik när du ska transportera 
maskinen. 

Vi rekommenderar att man är 2 personer när maskinen behöver lyftas. 

Aktivera parkeringsbromsen vid transport. 

Se till att maskinen är ordentligt fastsatt vid transport och att det 
överensstämmer med dem regler som finns. 

Förvaring 

Se till maskinen har kallnat ordentligt. 

Förvara maskinen med bensinkranen stängd. 

Förvara maskinen och bränslet på sådant vis att dem inte utgör fara på 
något vis. 

Förvara maskinen inlåst så att barn eller vuxna som inte har kunskap om 
maskinen kommer åt den. 

 

 Barn! 

Svåra skador kan uppstå om barn kommer i närheten av maskinen även om 
den inte är i rörelse. Var därför extra vaksam när barn är i närheten. 
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Säkerhetsinstruktioner 

 

Håll barn borta från arbetsområdet och under noggrann övervakning av 
någon annan vuxen. 

Låt aldrig barn använda maskinen. 

Var extra vaksam när maskinen används nära hörn, bakom buskar eller träd 
som kan blockera din uppsikt. 

 

 

Bränsle 

 

 Varning! 

Bensin och bensin ångor är giftig och lättantändliga. Var extra försiktig när 
du hanterar bensinen annars kan det resultera i personskador. 

Förvara alltid bensin i rekommenderade tankar. 

Lossa aldrig på tanklocket och fyll på bensin när motorn är i gång. 

Stanna alltid maskinen innan du fyller på bensin. 

Rök aldrig när du fyller på bensin och häll aldrig bensin på öppen eld eller i 
närheten av gnistor. 

Fyll aldrig på bensin inomhus. 

Innan du startar maskinen ska den flyttas minst 3 meter från det ställe där 
du fyllde på maskinen. 

Stäng alltid bensinkran när du ska transportera eller flytta på maskinen. 

Om det läcker från bränsle systemet måste detta åtgärdas innan maskinen 
startas igen. 

Kontrollera alltid bränslenivån innan du ska använda maskinen nästa gång, 
se till att det finns utrymme för bensinen att expandera i tanken, annars kan 
värmen från maskinen eller värmen från solen expandera bensin så den 
flödar över. 

Undvik att fylla på för mycket bränsle. Om du spiller bränsle, torka upp det 
du spillt och låt maskinen stå några minuter så det att bränsle du inte kunde 
torka upp får dunsta bort. Spiller du på kläderna, byt kläder. 
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Säkerhetsinstruktioner 

 

Underhåll 

Gör aldrig några justeringar när maskinen är igång. 

Koppla ifrån drivremmar, stäng av maskinen och vänta tills alla rörliga 
delar har stannat innan du ska göra underhåll eller göra rent maskinen. 

Koppla alltid ifrån tändstiftet innan du ska göra reparationer. 

Se till att alla komponenter är i bra kondition och se till att alla bultar, 
muttrar o.s.v. är åtdragna. Byt trasiga eller slitna delar. 

Var försiktig när du ska kontrollera skären, använd alltid handskar när du 
ska göra reparationer eller service på skären. 

Tillåt aldrig personer som inte har läst manualen eller har kunskap om 
maskinen att utföra några reparations arbeten på maskinen. 

Parkera alltid maskinen på slät mark innan någonting ska utföras på 
maskinen. 

Plocka inte isär motorn, detta kan medföra att garantin inte gäller. Kontakta 
din återförsäljare om du har frågor rörande service eller reparation på 
motorn. Följ alltid service manualen. 

Ändra inte på några inställningar och kör inte motorn på högre varvtal än 
rekommenderat. Om du kör motorn på för höga varvtal risker du att skada 
motorns delar. 

Ändra inte på säkerhets detaljer på maskinen. Kontrollera regelbundet att 
dem fungerar. Maskinen får inte användas om någon eller några 
säkerhetsdetaljer inte fungerar. 

Ljuddämparen är tillverkad för att hålla en ljud nivå som är godkänd och 
för att hålla bort avgaserna från användaren. Avgaser är varma och kan 
innehålla gnistor som kan skapa eld, detta kan skada användaren av 
maskinen. Använd därför aldrig en maskin med defekt ljuddämpare. 

Reducera risken för brand genom att avlägsna gräs, löv och annat skräp 
som har fastnat i maskinen. 

 

 

 VARNING!  

Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan något ska göras på maskinen. 
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Skyddsutrustning 

 

Personlig utrustning 

Konsultera din återförsäljare när du ska välja skydds utrustning. 

 

Innan du använder stubbfräsen så kan du ha använt en motorsåg för att ta 
ner trädet som du ska fräsa stubben på. Har du då använt godkända kläder 
för det jobbet så är dessa kläder att rekommendera till stubbfräsning också. 

Det enda du ska ändra på är att komplettera med ett par skyddsglasögon till 
det meshnylonnät som sitter på skyddshjälmar vid trädfällning. Du kan 
även använda ett visir, men det kan lätt bli skrapat och minska synbarheten 
under jobb. 

 

 

 

 

Detta behöver du vid jobb med stubbfräs. 

Skyddshjälm. 

Hörselskydd eller öronpluggar. 

Ansiktsskydd. 

Skyddsbyxor. 

Skyddsglasögon. 

Skyddsmask. 

Skyddshandskar 

Första hjälpen låda. 

Skyddsstövlar eller skor med stål hätta. 
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VIKTIG INFORMATION 

 

Rensa arbetsområdet innan arbete går igång. Ta bort klumpar, stenar och 
andra saker som kan orsaka skada på personer eller egendom. 

Var noggrann med att säkerhets avstånd finns till personer och egendom. 
Vänd alltid maskinen bort från personer och egendom för att inte orsaka 
skada. 

Byt olja var 10:e timme. 

Kontrollera bultarna var 10:e timme och dra efter om så behövs. 

Om maskinen börjar lukta illa och skärhuvudet inte roterar, flytta maskinen 
från arbetsområdet för att undvika att drivremmen blir skadat, stäng av 
maskinen och kontrollera var felet ligger. 

Kontrollera skärpan på skären före och efter varje jobb. Om dem är 
skadade, byt skär. 

Kontrollera bränsle nivån före och efter varje jobb. Se till att det finns 
tillräckligt mycket bränsle för jobbet. 

 

Efter dem första 10 timmarna 

 

Byt olja. 

Kontrollera att slungkopplingen fungerar som den ska. 

Kontrollera att drivrem och kedjan är rätt justerad. 

Efterdra bultar och skruvar. 
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Kontroller 

 

Påfyllning bränsle 

Läs säkerhetsföreskrifterna innan påfyllnings av bränsle sker. 

Se till att bränslet och bränsletanken är rena. Undvika att fylla motorn med 
”dåligt” bränsle. Se till att tanklocket är ordentligt åtskruvat och att 
tanklockspackningen inte är skadad, speciellt innan du ska rengöra 
maskinen.  

Motorolja med beteckningen SAE10W-30 är lämplig att använda i denna 
motor. 

Om motorn går konstigt vid normal användning, byt bränsle om det inte 
hjälper kontakta din återförsäljare. 

Fyll inte tanken full, låt det finnas utrymme för bensinen att expandera. 

 

 

 Varning! 

Bensin är väldigt lättantändligt. Var försiktig och fyll på bensinen utomhus. 
Se säkerhetsföreskrifterna. 

 

Slungkoppling 

Maskinen är utrustad med en slungkoppling som sitter monterad på motor 
axeln. När motorns varvtal ökar kopplas automatiskt driften in på fräshjulet 
genom slungkopplingen. Slungkopplingen är förinställd och kan inte 
justeras. 

Spärrhandtaget/dödmansgrepp. 

Spärrhandtaget måste hållas mot handtaget för att motorn ska fungera. Om 
du släpper greppet kommer systemet att kortslutas och motorn stanna.  

 

 

 Varning! 

Sätt inte fast spärrhandtaget på handtaget med hjälp av snöre eller dylikt. 
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Kontroller 

 

Gasreglage 

 

Gasreglaget kontrollerar motorns varvtal. 

Med gasreglaget riktat neråt går motorn på tomgång och fungerar som start 
position. 

När hastigheten ökar aktiveras slungkopplingen och fräs hjulet börjar 
rotera. 

 

 

 Varning! 

Använd aldrig en maskin som har en trasig broms. 

 

Broms 

 

När du drar handtaget bakåt som sitter på vänster sida aktiveras bromsen på 
höger hjul på maskinen. Detta gör att du kan ”svänga” fräsen från sida till 
sida för att fräsa ner stubben. Bromsen ska alltid vara i bruk när du 
använder maskinen för fräsning. Använd även bromsen när den är parkerad 
eller transporteras. 
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Montering av gasreglage och wire 

 

Se till att gasreglaget på motorn är i minimiläge innan montering börjar. 

 

 

Därefter ska gasreglaget justeras in. Se till att toppen på gasreglaget går 
emot vingmuttern och att botten på handtaget kommer i kontakt med 
tryckplattan. 

 

 

Fixera wiren till handtaget enligt bild. Se bilder i Engelska manualen. Sätt 
fast wiren runt ramen med hjälp av buntband. 
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DRIFT 

 

Före användande 

 

Gräv bort jord och ta bort eventuella stenar som är i närheten av stubben du 
ska fräsa och som kan påverka ditt arbete. 

Se till att marken är fri från kablar och wirar som kan orsaka skada på 
personer och egendom. 

När du fräser en stubbe se till att maskinen inte är riktad mot saker eller 
egendom som kan skadas av flygande föremål. 

Se till att stubben är kapad så lågt det går med en motorsåg innan arbetet 
med stubbfräsen utförs. 

Se till att du har läst alla säkerhetsföreskrifter. 

Använd en hård hatt/skyddshjälm, öronskydd och skyddsglasögon. Ett 
ansikts skydd i meshnylon räcker inte som skydd för ögonen. Komplettera 
med skyddsglasögon. 

Se till att du har läst manualen ordentligt så att du vet hur du ska hantera 
olika situationer som kan uppstå. Att du vet hur maskinen fungerar och kan 
stänga av den vid behov. 

Se till att alla skydd sitter där dem ska göra och fungerar som dem ska göra. 

Se till arbetsområdet är fritt från wirar, spik o.s.v. för att inte skada 
personer, egendom eller förstöra maskinen. 

Se till att alla människor och djur är minst 15 meter från maskinens 
arbetsområde. Detta för att inte skadas av föremål som kan slungas ut när 
maskinen är i arbete. 
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DRIFT 

För bilder , se den Engelska manualen 

 

Start av motor 

Se till att all daglig service och underhåll är gjord som beskrivs i manualen. 

Se till att det är tillräckligt med bränsle i tanken. 

 

Bränslekran 

Öppna bränslekranen genom att skjuta reglaget hela vägen åt höger. 

 

Choke reglage 

När maskinen startas och motorn är varm ska reglaget vara i höger position, 
se bild. När motorn startas kall eller lite varm, ska reglaget vara helt eller 
nästan helt till vänster. Så fort motorn har startat justera choke reglaget till 
höger. När motorn startas kall så kan det vara bra att justera tillbaka 
chokereglaget i små steg. Se till att hitta det läge som gör att motorn går 
mjukt. 

 

Gasreglage 

Se till att gasreglage är i position tomgång. 
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DRIFT 

För bilder, se den Engelska manualen 

 

Spärrhandtag/”dödmansgrepp” 

Håll in spärrhandtaget mot handtaget. 

 

Rekylstart 

Spärrhandtaget måste vara intryckt för att kunna starta motorn. 

Om du är för hårdhänt mot rekylstarten kan den skadas. 

Vira inte rekylstartens snöre runt handen eller handleden. 

Dra ut rekylstartshandtaget sakta tills du känner att den griper tag. 

Därefter drar du hårt i handtaget. 

Dra inte ut hela snörets längd eftersom detta kan göra att snöret går av. 

Släpp inte taget om handtaget när du har dragit ut det för att starta motorn, 
detta gör att handtaget eller något på maskinen kan förstöras. 

 

Gasreglage 

Behåll gasreglaget på tomgång. 

När motorn går mjukt kan du öka hastighet och fräshjulet börjar rotera. 
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DRIFT 

 

Att använda stubbfräsen 

 

VARNING! 

 

Lämna aldrig maskinen när maskinen är igång. Håll människor och djur 
borta från maskinen när den är i drift. 

Före maskinen tas i drift se till att du har läst manualen och förstår 
maskinens alla funktioner. Var försiktig när maskinen används i lutande 
arbetsområde eftersom maskinen kan röra på sig utan förvarning. Använd 
aldrig maskinen om lutningen är mer än 10 grader.  

 

 

Steg 1 

Placera stubbfräsen i position med fräshjulet via kanten av stubben. 

Se till att bromsen är i. 

Sätt gasreglaget i tomgångsläge. 

Starta motorn. 

Låt motorn bli varm i ca: 2 minuter. 

Justera gasreglage till en högre position som gör att fräshjulet börjar rotera.  
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DRIFT 

 

Tips. För att enklare kunna använda stubbfräsen, se till att trädet kapas så 
nära marken som möjligt med motorsågen. 

 

 VARNING! 

Det roterande fräshjulet är livsfarligt! Stanna kvar bakom handtaget tills 
fräshjulet har stannat helt innan du gör något. 

 

Höj fräshjulet tills centrum av fräshjulet är i kanten av stubben. 

Sväng sedan maskinen åt sidan, så att maskinen kommer på sidan av 
stubben. 

Dra åt bromsen och börjar fräsa genom att röra fräshjulet över stubben. 

OBS! Fräs inte för djupt på en gång, fräs mellan 10 – 25 mm åt gången 
beroende på vilken trä sort du fräser. 

Sväng fräshjulet över stubben. För att röra dig framåt över stubben, stanna 
på sidan av stubben, lägg ur bromsen,  förflytta maskinen en liten bit 
framåt, dra åt bromsen och upprepa proceduren tills hela stubben är borta. 

Fräs ner stubben till marknivå i första steget. 

Justera gasreglaget till tomgångsläge och vänta i 10 sekunder så fräshjulet 
får möjlighet att stanna. Därefter släpper du på bromsen och förflyttar 
maskinen bort från stubben. Ta även bort flis från stubben. 

 

 

Steg 2 

Placera stubbfräsen i position i framkant på stubben. 

Lägg i bromsen. 

Justera gasreglage så att fräshjulet börjar rotera. 

Upprepa tidigare procedur och fräs ner stubben till önskat djup. 
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DRIFT 

För bilder, se Engelska manualen 

 

Stanna maskinen. 

Sätt gasreglaget i tomgångsläge. 

Om maskinen har arbetet fullt ut, låt motorn stå på tomgång i 30 – 60 
sekunder innan motorn stängs av helt.  

Se till att fräshjulet inte kommer i kontakt med marken om det inte har 
stannat ordentligt  

 

 VARNING! 

Ett roterande fräshjul är livsfarligt! Lämna inte din position förrän 
fräshjulet har stannat helt. 

 

Broms 

Aktivera bromsen genom att dra i handtaget. 

 

Bränslekran 

Stäng bränslekranen. Dra spaken hela vägen åt vänster, se bild i engelska 
manualen. 

Släpp säkerhetshandtaget. 

Vänta tills fräshjulet har stannat helt. 

Se till att fräshjulet vilar på marken och att det har stannat innan du gör 
något på maskinen. 
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UNDERHÅLL OCH SERVICE 

 

Fräsknivar 

 

Det som det mest viktiga på stubbfräsen är fräs knivarna. 

Det är dem som slits och blir förstörda.  

Dem kommer inte bara i kontakt med stubben som ska fräsas, utan även 
med andra material som ligger i marken eller som rent av kan finnas i 
stubben. 

Förlust, skadade eller slitna knivar påverkar maskinens prestanda. 

Det är därför viktigt att kontrollera knivarna ofta för att eventuellt byta eller 
slipa skadade knivar. Även bultar som håller knivarna ska kontrolleras 
kontinuerligt för att inte orsaka skada på personer eller omgivning. 

 

 

VIKTIGT! 

Var noggrann med att läsa följande instruktioner innan service eller 
underhåll sker på fräsknivarna. 

Gör rent knivar och områden på fräshjulet. 

Skruva loss bultarna som håller knivarna. Var försiktig så du inte tappar 
något när du skruvar loss knivarna.  

Kontrollera knivarna efter skador, om någon är skadad, byt blad. 

När du byter blad se till att du sätter tillbaka dem i rätt riktning. 

För enklare kontroll och montering, montera bort en fräskniv i taget, så vet 
du hur dem sitter på fräshjulet.  

Använd denna manual för att montera knivarna rätt. 
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UNDERHÅLL och SERVICE 

 

Bromsen 

För finjustering, lossa skruven på sidan av bromshandtaget. Justera genom att skruva 
medsols för att strama upp bromsen. Justera motsols för att släppa på bromsen. Hjulet ska 
låsa ordentligt när du drar åt bromsen. För att göra grövre inställning på bromsen, 
använder du justerskruven som sitter på bromswiren. 

Maskinen kan tippas bakåt i 2 minuter för att göra underhåll eller service, men inte längre 
än 2 minuter. Om maskinen är i detta läge i mer än 2 minuter kan motorn bli förstörd, det 
kan komma in bensin i vevhuset. Om detta skulle hända måste ett oljebyte ske för att 
avlägsna bensin i vevhuset, dra även några gånger i rekylstarten innan du försöker att 
starta motorn. 

 

Tvättning och rengöring 
Regelbunden rengöring och tvättning av maskinen förlänger livslängden. Gör som vana att 
göra rent maskinen efter varje arbetspass, då undviker du att smuts och skräp fastnar på 
maskinen. Innan du börjar rengöring, se till att tanklocket är riktigt åtskruvat så att inte 
vatten kan tränga in i tanken. Använd högtryckstvätt med försiktighet då den kan spola 
bort varningsskyltar och även skada motorn. Överstig inte 70bar/1000PSI. Kullager ska 
fettas in igen efter rengöring, speciellt kullagerna som sitter vid fräshjulet som ska fettas in 
var 10 arbetstimme. Infettning är viktigt när maskinen ska förvaras under en längre tid. 
 

Drivrem 
Drivsystemet på stubbfräsen är uppbyggt med hjälp av en smal V drivrem. 
V-drivremmens spänst bör kollas varje dag. Före kontroll av drivremmen 
ska maskinen stängas av, se till att alla rörliga delar har stannat. Extreme 
noggrannhet måste finnas så inte allvarlig skada eller dödsfall kan uppstå. 
För att justera drivremmen, lossa de 2 bultarna som sitter bakom 
slungkopplingen, lossa även de 4 bultarna som håller motorn. Dra åt den 
fyrkantiga bulten medsols för att sträcka drivremmen eller motsols för att 
släppa på drivremmen. Se till att du drar åt alla bultar ordentligt efter du 
gjort nödvändig justering. För att kontrollera att du har rätt spänning i 
drivremmen, tryck på drivremmen, du ska då kunna pressa den neråt 6-10 
mm. För att drivremmen ska hålla längre behöver den ha rätt spänning. En 
för löst spänd drivrem slirar och slits fort. En för hårt spänd drivrem ökar 
belastningen på axlar, kullager och drivrem. 
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FELSÖKNING 
Symptom  Orsak                Åtgärd  

Motorn vill inte starta 

 

Handhavande fel Bränslekran stängd             Öppna bränslekran 

Handhavande fel Choke öppen              Stäng choke 

Handhavande fel Strömbrytare står på Off              Ställ strömbrytare på On 

Bränslesystem  Bränsletank tom             Fyll på bränsle 

Bränslesystem  Manual ej följd vid lagring             Rengör tank o bränslesystem 

Bränslesystem  Förorening, vatten i systemet             Rengör tank o bränslesystem 

Bränslesystem  Förgasar problem 

Tändstift  Fel tändstift               Byt tändstift 

Tändstift  Lagringar på tändstift              Rengör och kontrollera gapet 

Tändstift  Olja eller bensin på tändstiftet            Rengör, blås genom motorn 

Ingen gnista på tändstift Fel på kablar               Kontakt service verkstad 

Låg kompression Inre motor eller ventilfel                     Kontakta service verkstad 

 

Motorn är svag eller går ojämnt 

 

Luftfilter  Igensatt luftfilter             Rengör luftfilter 

Bränslesystem  Manual ej följd vid lagring             Rengör tank o bränslesystem 

Motor ger blå rök Oljeblandad bränsle har fyllts på       Rengör tank o bränslesystem 

Motorn ger blå/vit rök Diesel har fyllts på             Rengör tank o bränslesystem 

Motorn ger svart rök Choke ligger i              Kontakta service verkstad 

Motorn ger svart rök Igensatt luftfilter             Kontakta service verkstad 

Motorn ger svart rök Förgasar problem             Kontakta service verkstad 

Tändningssystem Fel tändstift              Byt tändstift 

Tändningssystem Lagringar på tändstift             Rengör och kontrollera gapet 

Tändningssystem Kortslutning              Kontakta service verkstad 

Tändningssystem Fel på tändningen             Kontakta service verkstad 
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FELSÖKNING 
Symptom  Orsak     Åtgärd  

 

Drivrem lossnar Remskiva fel justerad  Kontrollera remskivor 

Drivrem lossnar Drivrem fel justerad  Justera spänningen 

Fräshjul roterar dåligt Drivrem slirar   Justera spänningen 

Fräshjul roterar dåligt Drivrem slirar   Reducera kapdjupet 

Drivrem slackar Justerskruvar ej åtdragna  Dra åt justerskruvar 

Drivrem slackar Skadad axel eller koppling  Kontrollera och byt 

Fräshjul roterar ej Motorvarvtalet är för lågt  Höj varvtalet på 
motorn. 

Fräshjul roterar ej Drivrem fel justerad  Justera drivrem 

Fräshjul roterar ej Slungkoppling trasig  Byt delar eller 
slungkoppling 

Fräshjulet fortsätter rotera  Kontrollera att gaswire kopplar ifrån. Byt wire  

Fräshjulet fortsätter rotera Kontrollera varvtalet på motorn Varvtal under 1000 
v/m 

Fräshjulet fortsätter rotera Kontrollera slungkoppling  Byt eller repare 
koppling 

Bromsen slirar  Bromswire behöver justeras  Justera bromswire 

Bromsen slirar  Kontrollera skador på broms eller wire Byt delar som behövs 
bytas 
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Förvaring 

 

Vinterförvaring 

I slutet på säsongen bör maskinen göras i ordning för förvaring. Eller om 
den inte ska användas på mer än 30 dagar. Bränsle som står i tanken i mer 
än 30 dagar kan ge avlagringar som sätter stopp i förgasare och göra att 
motorn inte fungerar. 

Bränsle stabilisator är ett sätt att undvika detta problem. Om Aspen bensin 
används behöver du inte tillsätta någon bränslestabilisator för att bränslet i 
sig är stabilt. Du ska dock undvika att skifta mellan det vanliga bränslet och 
Aspen då detta kan medföra att gummipackningar kan stelna. Tillsätt 
stabilisatorn i tanken och/eller i reservdunken. Se till att rätt blandning sker 
av bensin och stabilisator enligt tillverkaren specifikation. Kör motorn i 
minst 10 minuter efter att du tillsatt stabilisatorn för att den ska nå fram till 
förgasaren. Töm inte tanken eller förgasaren om du tillsatt stabilisator. 

 

 VARNING! 

Förvara aldrig en motor med en tank som är fylld med bensin inomhus eller 
i dåligt ventilerat utrymme, där bränslet kan komma i kontakt med eld, 
gnistor, het vattentank, klädtork eller annan varm maskin. Bensin är väldigt 
lättantändligt och vårdslös hantering kan orsaka stor skada. Töm bensin i 
ett godkänt kärl utomhus och långt från öppen eld. Använd aldrig bensin 
för rengöring. 

SERVICE 

När du ska beställa reservdelar, uppge årtal när maskinen är köpt, modell, 
typ och serie nummer på maskinen. 

Använd alltid original delar. En årlig service på en auktoriserad verkstad är 
ett sätt att få din maskin att fungera bättre och ha en längre livslängd. 
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Kontrollista 

1. Kontrollera färgen för att undvika rost. 
2. Inspektera maskinen och byt ut trasiga delar, dra även åt bultar som är lösa. 
3. Byt olja, se till du återvinner den korrekt. 
4. Öppna bensinkranen. Töm tank och förgasare. 
5. Stäng bensinkran. 
6. Ta bort tändstiftet och häll i en tesked motorolja i cylindern. Vänd på maskinen så 

olja får spridas ut i cylindern, vänd tillbaka maskinen och sätt tillbaka tändstiftet. 
Låt motorn hamna i kompressionsläge genom att se till att triangel märket på 
rekylstartens hylsa hamnar i linje med det översta hålet på rekylstarten. 

7. Fetta in alla nipplar, wirar, kopplingar. 
8. Förvara maskinen på en torr plats och lägg något som skydd över den. 
9. Lägg en tunn hinna med olja på fräsknivarna och fräshjulet för att förhindra rost. 

 

 

TEKNISK DATA 

 

Motor specifikation 

Modell   JF390 

Motortyp   En cylindrig, 4-takts, luftkyld 

Max effekt   13 hk 

Cylinder diameter  88 x 64 mm 

Kompressionsförhållande 8,0:1 

Max vridmoment  26,4Nm vid 2 500 varv 

Tändsystem  Elektronisk tändning 

Startsystem  Rekylstart 

Tankvolym   6,5 liter 

Bensin förbrukning  260 gram/hk-timme 

Oljekapacitet   1,1 liter    

Mått LxBxH  450 x 440 x 435 mm 

Vikt   31 kg 
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Stubbfräs specifikation 
 
Broms   Aktiveras av handtag 

Drivkraft   Direkt driven drivrem 

Drivrem   9J 

Koppling   Slungkoppling 

Fräsknivar   12 st. med tungsten karbid spets 

Fräsdjup   Ca: 30 cm 

Vikt   Ca: 100 kg 
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SERVICE JOURNAL 

Åtgärd Datum, Signatur 

1 Packa upp maskinen och kontrollera att den inte skadats i 
transporten. 

 

2 I förekommande fall montera samman medföljande delar.  

3 Kontrollera att maskinkonstruktionen corresponderar till 
kundorder. 

 

4 Kontrollera att rätt mängd olja finns i motorn och 
transmissionen.. 

 

5 Kontrollera och justera lufttrycket i däcken (Max 25psi)  

6 Kontrollera att arbetsutrustningen är korrekt inställd.  

7 Kontrollera att remskivor och drev är i linje.  

8 Smörj maskinen enl. smörjschemat.  

9 Fyll bränsletsanken och starta motorn.  

10 Kontrollera att maskinen och utrustning inte rör sig i 
neutralläge. 

 

11 Kontrollera alla manöverinstrument  

12 Kontrollera varningsdekaler och information som tillhör 
utrustningen. 

 

13 Kontrollera motorvarvtalet se tekninsk information.  

14 Kontrollera ev. läckage på maskinen.  

15Informera kunden om: 

Behovet av och fördelarna med att följa serviceschemat 

Behovet av och fördelarna med att göra servie var 300e timme. 

God skötsel med service och underhåll säkerställer maskinens 
driftsäkerhet och ett bra andrahandsvärde. 

 

16 Fyll i försäljningsdokument etc.  

 

 

 

RC Holm AB I Huskvarnavägen 99 I 561 32 Huskvarna 

Telefon: 036-139530 I E-post: info@rcholm.se 


