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Kjære HONDA-kunde.

Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken dekker 
bruk og vedlikehold av HONDA gresstrimmer UMR435T. 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 spesi�kasjoner 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.

Å bruke en gresstrimmer er ekstra krevende med tanke på 
sikkerhet både for bruker og andre rundt. Vi ber deg derfor 

om å lese instruksjonsboken nøye og vær sikker på at du forstår innholdet før du tar 
i bruk gresstrimmeren, da feil bruk kan føre til alvorlig person- og/eller utstyrsskader.

Illustrasjoner kan variere med type og modell.

Avfall:
Tenk på 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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For å sikre trygg bruk

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

• Bruk kun trimmerhode med nylontråd eller krattblad 
av plast/metall. Bruk ikke sirkelformede sagblader.

• Bruk ørepropper, øreklokker, vernebriller, hjelm og 
annet beskyttende utstyr for å beskytte ører, øyne og 
kropp fra støy og gjenstander (sand, glass, kabler, 
osv.), som kastes ut av trimmeutstyret.

• Pass på at det ikke er noen personer eller kjæledyr i 
nærheten når du tar i bruk gresstrimmeren.

• Overhold sikkerhetsgrensen på minimum femten 
meters avstand til alle som er innen synsfeltet for å 
forhindre utilsiktet kontakt med enten trimmeutstyret 
(nylontråd eller krattblad) eller gjenstander som kastes 
ut fra trimmeutstyret. 

• HONDA gresstrimmere er designet 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 
gresstrimmeren, da feil bruk kan føre til alvorlig per-
son- og/eller utstyrsskader.
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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.

• 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 gresstrimmeren i et lukket område, 
 kan luften du puster inn inneholde farlige mengder 

eksos.
• Bruk aldri gresstrimmeren inne i en garasje, inne i et 

hus, eller nær åpne vinduer og dører.

• Skal du bytte ut krattbladene, pass på at bladene er 
laget for rotasjoner fra 9000 o/min og oppover.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Benytt aldri gresstrimmeren når du er sliten, trøtt, syk eller påvirket av 
alkohol eller andre rusmidler.

• Alle delene i maskinen er en potensiell fare dersom maskinen brukes i 
omgivelser den ikke er laget for, eller hvis det ikke blir utført tilstrekkelig 
vedlikehold. 

• Les instruksjonsboken nøye. Gjør deg godt kjent med kontroller og betjening 
så du kan bruke trimmeren din på en forsvarlig måte. Sørg for å lære deg 
hurtig stopp av motoren.

• Bruk gresstrimmeren til oppgaven den er konstruert for, nemlig trimming.
All annen bruk kan være farlig og/eller skadelig for trimmeren.Bruk ikke 
trimmeren til beskjæring.

• La ikke barn eller personer som ikke kjenner sikkerhetsreglene få bruke 
utstyret. Lokale lover kan sette aldersgrenser for slik bruk.

• Hvis du låner bort eller videreselger trimmeren til en tredjeperson, er det 
viktig at du lærer vedkommende forsvarlig bruk av produktet og gjør ham 
eller henne oppmerksom på instruksjonsheftet før bruk.

• Bruk ikke trimmer under følgende forhold:
• Når andre personer og spesielt barn eller husdyr oppholder seg i området.
• Hvis du er sliten eller har tatt medisiner eller annet som kan nedsette reaksjons-

evnen eller aktsomheten.
• Overhold sikkerhetsgrensen på minimum femten meters avstand til alle 

som er innen synsfeltet. Merk at medarbeidere også bør arbeide minimum 
femten meter unna.  Vi anbefaler at bruker og medarbeidere avtaler signaler 
for å stoppe motorene og andre signaler som kan brukes til å øke sikker-
heten under bruk.

• Husk at eieren eller brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller ska-
der på mennesker og annen manns eiendom.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Når du bruker gresstrimmeren, pass på å alltid ha på deg følgende beskyt-
tende klær og sikkerhetsutstyr:

– Beskyttende klær
 Ha på deg tilstrekkelig med klær med lange ermer og langbukser.
 Klærne må passe din kroppsform og enten kunne kneppes igjen eller 

bruke glidelås som sikring. La ikke ermer eller nederste delen av jakke/
genser være løs.

 Pass på at armene dekkes.
 Ha ikke på deg klær med løs(e) tape, lisser og/eller bånd. De kan feste seg 

i trimmesystemet eller i gresset og forårsake skade.
 Har du langt hår, pass på å knytte det opp, og la aldri håret falle nedenfor 

skuldrene.
– Beskyttelsesutstyr:
* Vernebriller
 Bruk vernebriller eller annet utstyr til å beskytte øynene dine mot gjen-

stander som blir kastet ut av trimmeutstyret (nylontråd eller krattblader).
* Hjelm
 Bruk hjem til å beskytte hodet mot grener over deg og annet materiale 

som kan falle ned.
* Ansiktsmaske
 Bruk ansiktsmaske for å beskytte ansiktet mot gjenstander som blir kastet 

ut av trimmeutstyret.
* Ørepropper/øreklokker
 Bruk øreklokker, ørepropper eller annet utstyr for å beskytte hørselen mot 

støyen fra maskinen.
* Hansker
 Bruk hansker for å beskytte hendene.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Vernestøvler
 Bruk vernestøvler som har såler med godt grep og tåbeskyttelse for å 

beskytte føttene dine fra �ygende gjenstander. 
 Ta ikke i bruk trimmeren barfot eller med åpne sandaler.
 Bruk også leggbeskyttelse.
• Støvmaske
 Vi anbefaler at du bruker støvmaske hvis du lider av allergi som pollen-

allergi osv. Støvmasker er tilgjengelige på apotek og hjelper til med å 
begrense mengden pollen du puster inn.

• Før vært bruk, være nøye med å inspisere gresstrimmeren, inklusive 
 trimmesystemet, for skade eller løse deler.
• Unngå å benytte deg av gresstrimmeren om natten eller i dårlig vær med 

redusert sikt, da dette øker risikoen for skade.
• Gå – aldri løp – når du bruker trimmeren.
• Unngå hvis mulig å bruke trimmeren i bratte skråninger. 
 Bratte skråninger er svært glatte og øker risikoen for skade relatert til fall.

VERNEBRILLER

HJELM

ØREPROPPER/ØREKLOKKER

LANGARMET OVERDEL

ARMBESKYTTELSE

HANSKER

LANGBUKSER

LEGGBESKYTTER

VERNESTØVLER

ANSIKTSMASKE



1. SIKKERHETSREGLER

10

For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Bruk ikke trimmeren hvis trimmerbeskyttelsen, sikkerhetsmerker eller 
andre deler mangler.

 Merk at trimmerbeskyttelsen er der for å beskytte brukeren mot gjen-
stander som blir kastet ut av trimmeutstyret (nylontråd eller krattblader). 
Bruk aldri gresstrimmeren hvis trimmerbeskyttelsen mangler eller ikke er 
montert på en trygg og korrekt måte.

• Monter ikke deler som ikke passer, og tukle ikke med gresstrimmeren, da 
dette kan føre til person- og/eller utstyrsskade. Bruk trimmeutstyr som er 
beregnet for din modell og type.

• Før du drar i gang motoren, pass på at trimmeutstyret ikke kan komme i 
kontakt med bakken eller annen motstand. Passer man ikke på dette, kan 
det føre til at man mister kontroll over gresstrimmeren, fordi det �eksible 
skaftet gjør at trimmeutstyret kan bevege seg fritt i alle retninger uten at 
man er i stand til å kontrollere det.

• Start motoren forsiktig i henhold til instruksjonene og med hender og 
 føtter i god avstand fra trimmeutstyret.
• Start gresstrimmeren på en vannrett �ate, uten høyt gress eller hindringer.
• Hev aldri trimmeutstyret over din knehøyde under bruk. Du kan bli truffet 

i øyne og ansikt av gjenstander som blir kastet ut av trimmeutstyret og 
forårsaker skade.

• Aldri bær med deg gresstrimmeren mens trimmeutstyret snurrer. Stopp 
motoren helt og forsikre deg om at trimmeutstyret er i ro før du bærer 
med deg trimmeren. Dekk over bladene med plastbeskyttelse når du bærer 
med deg gresstrimmeren.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Stopp motoren ved å skru motorbryteren «AV» i følgende tilfeller:
• Før noen form for arbeid på eller ved trimmeutstyret (nylontråd eller krattblad).
• Før kontroll, rengjøring eller vedlikehold på gresstrimmeren.
• Hvis utstyret treffer en gjenstand. Kontroller gresstrimmeren for skade og 

foreta eventuelle reparasjoner før du gjenopptar arbeidet med gress-
 trimmeren.
• Skulle maskinen begynne å vibrere unormalt, må du straks undersøke 

årsaken og foreta nødvendige utbedringer.
• Når du forlater gresstrimmeren uten tilsyn.
• Før du fyller bensin.
• Når en person eller et kjæledyr nærmer seg.
• Stopp motoren umiddelbart hvis gresstrimmeren plutselig begynner å 

vibrere unormalt. Plutselig vibrasjon kan bety skadde rotasjonsdeler eller 
løse fester. Undersøk problemet, og start ikke motoren før skaden er 

 utbedret.
• Når tråder hekter seg opp i maskineriet og �agrer rundt. Fjern trådene et-

ter at trimmeutstyret har sluttet å rotere.
• Før du legger gresstrimmeren på bakken, pass på at trimmeutstyret også 

har sluttet å rotere.
 Merk at trimmeutstyret roterer på grunn av treghet rett etter at gasshende-

len er satt tilbake og motoren går på tomgang.
• Gresstrimmeren er defekt hvis motoren går på tomgang når du du setter 

tilbake gasshendelen, mens trimmeutstyret fortsetter å rotere. I dette til-
 fellet må det utføres justeringer på tomgangsinnstillingene. Ta kontakt 

med din fagforhandler.
• Pass på at alle muttere, bolter og skruer sitter godt for å være sikker på 

at gresstrimmeren er trygg å bruke. Jevnlig vedlikehold er essensielt for 
brukersikkerhet og for å sikre god ytelse.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Bruk ikke gresstrimmeren med deler som er slitte eller skadde. Deler 
må enten byttes ut eller repareres. Skift ut slitte eller skadde deler med 
originale HONDA-deler. Deler av dårligere kvalitet kan være skadelige for 
maskinen og medføre dårligere sikkerhet.

• Fester du bæreselen til skuldrene mens trimmeren går på tomgang, pass 
på at du ikke kommer nær gasshendelen. Dette vil kunne medføre at motor-
hastigheten øker, noe som fører til at trimmeutstyret begynner å rotere. 
Dette kan medføre alvorlige skader.

• Hold gresstrimmeren godt fast med begge hender, med �ngre og tomler 
rundt håndtakene som vist på tegningen. Det er alltid en risiko for rekyl 
og treghetskrefter som kan føre til at du mister kontroll over trimmeren. 
De følgende reglene vil hjelpe deg med å ha trimmeren under kontroll til 
enhver tid:

 –Pass på å ha godt fotfeste og stå i en stilling som gir god balanse.
 –Strekk deg ikke for langt frem.
 –Hold trimmeutstyret under knehøyde.
 –Hold alle kroppsdeler unna roterende deler og varme over�ater.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

• Skade som følge av vibrasjoner eller kulde.
 Du kan føle prikking eller brennende smerte i �ngrene, og �ngrene kan 

miste farge og/eller følelse avhengig av din tilstand. Man antar at disse 
symptomene kommer som følge av vibrasjoner og/eller at hendene utset-
tes for kulde. Den utløsende årsaken til symptomene har enn så lenge ikke 
blitt identi�sert, men følg allikevel følgende instruksjoner:

 *Begrens tiden du bruker på å arbeide med gresstrimmeren daglig. 
 En dags arbeid bør bestå av å arbeide med gresstrimmeren og så annet 

arbeid uten håndholdt utstyr, så du kan begrense tiden hendene dine er 
utsatt for vibrasjon fra maskineriet. 

 *Hold kroppen din varm, spesielt hender, håndledd og armer.
 *Ta pauser med jevne mellomrom og gjør øvelser mellom hver økt for å     

opprettholde blodsirkulasjonen. Benytt ikke tobakk mens du arbeider.
 *Hvis du føler ubehag, og hendene hovner opp og blir røde, for så å bli 

hvite og følelsesløse, ta kontakt med lege snarest mulig.
• Skade som følge av repetitivt arbeid.
 Å gjøre arbeid som innebærer å repetere bevegelser igjen og igjen over 

en lang tidsperiode, kan føre til skader. Med følgende råd vil du redusere 
skaderisikoen betydelig:

 *Gjør bevegelsen mindre repetitiv ved å variere håndleddenes posisjon     
mellom bøyd, rett og vridd.

 *Ta jevnlige pauser for å minimere effekten de repetitive bevegelsene har.   
 Ta tiden du trenger når du utfører repetitivt arbeid. Ikke ha hastverk.

 *Hvis �ngrene, hendene, håndleddene og/eller armene dine pulserer eller   
er numne, ta kontakt med lege.



1. SIKKERHETSREGLER

14

For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

SIKKERHET RUNDT BARN

• Hold barn innendørs og under oppsyn til enhver tid når en gresstrimmer 
eller annet liknende utstyr blir brukt i nærheten. Små barn beveger seg 
fort og er spesielt tiltrukket av gresstrimmere og -trimming.

• Anta aldri at barna vil bli der du sist så dem. Vær på vakt og stopp 
gresstrimmeren hvis barn kommer inn i området.

• Barn bør aldri få benytte gresstrimmeren, selv under oppsyn av voksne. 

FARLIGE BEVEGELIGE GJENSTANDER

Gjenstander som blir truffet av trimmeutstyret (nylontråd eller krattblad), kan 
bli kastet ut fra gresstrimmeren med stor kraft og forårsake alvorlige skader.
• Inspiser nøye området der du skal bruke gresstrimmeren, og fjern alle 

gjenstander (steiner, grener, kabler, bein, osv) som kan slynges ut av 
 trimmeutstyret.
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For å sikre trygg bruk. 

BRANNFARE

Bensin er svært brannfarlig, og bensingass kan eksplodere. Være ekstremt 
forsiktig når du håndterer bensin. Lagre bensinen utilgjengelig for barn. 
• Lagre bensin i egnet kanne laget spesi�kt for dette formålet.
• Fyll alltid bensin utendørs, og røyk ikke mens du fyller eller håndterer bensin.
• Fyll bensin før du starter motoren. Åpne aldri bensinlokket eller fyll bensin 

mens motoren går eller fremdeles er varm. 
• Hvis du søler bensin, forsøk ikke å starte motoren, men �ytt heller 

gresstrimmeren vekk fra området der du sølte, og pass på at det ikke er 
noe i nærheten som kan antenne gassen før den er oppløst. 

• Forsikre deg om at lokket på bensintanken og -kannen sitter godt. 
 Når du starter motoren etter at du har fylt bensin, pass på at du starter 

den minst 3 m fra stedet der du fylte bensinen. 
• Lagre aldri gresstrimmeren med bensin i tanken inne i en bygning der 

gassen kan nå en åpen �amme, en gnist, eller høye temperaturer.
• La motoren kjøles ned før trimmeren lagres i et lukket område.
• For å redusere brannfaren, pass på at gresstrimmeren, spesielt motoren 

og eksospotten, og også lagringsplassen for bensin, er fri for gress, løv, 
eller over�ødig smurning/fett.

 Har du en kompostcontainer, la den ikke stå i eller nær en bygning.
• Hvis bensintanken må tømmes, bør dette gjøre utendørs, med kald motor.
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For å sikre trygg bruk. 

BRUKERANSVAR

FARE FOR KARBONMONOKSIDFORGIFTING

Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid, en fargeløs og luktløs gass. 
Å puste inn eksos kan forårsake bevisstløshet og kan i ytterste konsekvens 
være dødelig. 
• Hvis du kjører motoren i et avstengt, eller til og med delvis avstengt, om-

råde, kan luften du puster inn inneholde skadelige mengder eksos. Sørg 
for å ha god ventilasjon for å forhindre eksosnivåene i å bygge seg opp.

• Skift ut ødelagt eksospotte.
• Ikke bruk motoren i et lukket område der skadelig nivåer karbonmonoksid-

gass kan dannes
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2. SIKKERHETSMERKER

Gresstrimmeren må brukes med omtanke. Av denne grunn er maskinen din 
utstyrt med selvklebende skilt med symboler som skal minne deg på de 
viktigste sikkerhetsreglene. Betydningen er forklart på side 5 og 6. 

Disse skiltene er å betrakte som en del av maskinen. Skulle ett av dem falle 
av eller bli uleselig, får du nye skilt hos din Honda Fagforhandler.

LES INSTRUKSJONSBOKEN

LES INSTRUKSJONSBOKEN

ADVARSEL – EKSOS

ADVARSEL – BENSIN

TILLATT TRIMMEUTSTYR
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2. SIKKERHETSMERKER

CE-merker og støymerker

1. Type
2. Produksjonsår
3. Navn og adresse på produsenten
4. Rammenummer
5. Navn og adresse på selger

STØYMERKE
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3. GENERELL BESKRIVELSE

RAMMENUMMER

U-HÅNDTAK

GIRHUS

RIGGRØR

TREKANTET KRATTBLAD 

TRIMMERBESKYTTELSE

BESKYTTELSE 

BÆRESELE

GASSKONTROLL 

FLEKSIBEL AKSEL

TENNINGSBRYTER

CLUTCHHUS

TRIMMERBESKYTTELSE

TRIMMERHODE FOR 
NYLONTRÅD

BESKYTTELSE FOR 
GASSKONTROLL

LÅS FOR 
GASSKONTROLL
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3. GENERELL BESKRIVELSE

Skriv ned rammenummeret (se side 16) og motorens serienummer under. 

Du vil trenge disse numrene når du bestiller deler.

Rammenummer: ...............................................................................................

Motorens serienummer:....................................................................................

MOTORENS SERIENUMMER

STARTHÅNDTAK

OLJELOKK

EKSOSPOTTE

BENSINLOKK

RETURSLANGE BENSIN 
(GJENNOMSIKTIG SLANGE)

TENNPLUGG 

TOPPDEKSEL

LUFTFILTER 

PRIMEPUMPE

CHOKEHENDEL

BENSINSLANGE 
(sort slange)

TENNHETTE 
(under toppdekselet)
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·······

·······

4. KONTROLL/BETJENING

1. Tenningsbryter

Tenningsbryteren skrur av og på tenningssystemet.
Tenningsbryteren må være «PÅ» for at motoren skal gå.
Å skru tenningsbryteren «AV» stopper motoren.

2. Primepumpe

Å trykke ned primepumpen pumper bensin fra bensintanken til forgasseren. 
Dette er nødvendig for å kunne starte motoren.

AV
AV

PÅ
PÅ

PRIMEPUMPE

TENNINGSBRYTER
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·········

···········

O EN

4. KONTROLL/BETJENING

3. Chokehendel

Chokehendel åpner og stenger chokeventilen i forgasseren. 

«LUKKET» posisjon beriker bensinblandingen for å starte en kald motor.

«ÅPEN» posisjon gir riktig bensinblanding for bruk etter at motoren er startet, 
og for å starte en varm motor.

4. Starthåndtak

Å dra i starthåndtaket gjør at startsnoren trekker i gang motoren så den kan 
starte.

CHOKEHENDEL

ÅPEN

LUKKET

LUKKET

ÅPEN

STARTHÅNDTAK
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FAS T

4. KONTROLL/BETJENING

5. Gasskontroll

Gasskontrollen kontrollerer motorhastigheten. 
Å klemme inn eller slippe gasskontrollen ut som vist under gjør at motoren 
går raskere eller saktere.

MERK: 
Låsen til gasskontrollen må trykkes 
ned før gasskontrollen kan tas i bruk.

Ved å gradvis klemme gasskontrollen 
inn mot håndtaket, øker motorhastig-
heten og trimmeutstyret (nylontråd 
eller krattblad) begynner å rotere.
Ved å klemme gasskontrollen nær-
mere håndtaket, øker hastigheten på 
motoren og trimmeutstyret.

Når du slipper gasskontrollen ut, 
senkes hastigheten på motoren, og 
trimmeutstyret roterer en stund på 
grunn av treghet før det stopper.

Lås til gasskontrollen:
Låsen til gasskontrollen gjør det mu-
lig å bruke gasskontrollen. Gass-
kontrollen kan ikke klemmes opp mot 
håndtaket med mindre låsen har blitt 
trykket ned på forhånd. 

HURTIG

SAKTE

GASSKONTROLL 

LÅS FOR 
GASSKONTROLL
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

For å sikre trygg og effektiv trimming, anbefaler vi at du alltid foretar en 
sjekk av utstyret før du bruker det:

Foreta utstyrssjekk på fast �atmark med motoren stoppet, og pass på at 
tenningsbryteren er avslått. 

1. Sjekk av oljenivå 

FORSIKTIG:
 Å kjøre motoren med lavt oljenivå vil medføre alvorlig motorskade.

1. Legg maskinen horisontalt på �atmark
2. Skru av oljelokket og sjekk nivået: oljen skal ligge plant med toppen av 

halsen på oljetanken, og sjekk oljen for forurensing og forringelse.
3. Hvis nivået er for lavt, fylles olje opp til toppen av halsen på tanken med 

olje av anbefalt type og kvalitet. 
 Hvis oljen er forurenset eller forringet, skift olje (se side 46).
4. Skru på oljelokket

Sjekk oljenivået hver 10. time og fyll opp til toppen av halsen hvis motoren 
har vært i bruk i mer enn 10 timer sammenhengende.

KAPASITET MOTOROLJE:    0.10 L (0.11 US QT, 0.09 LMP QT)

ØVRE OLJENIVÅ

ØVRE OLJENIVÅ OLJELOKK

HALS OLJETANK
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

Bruk Honda 4-takts motorolje eller tilsvarende 
kvalitet med god smøre- og renseevne, klassi�-
sert som SE eller bedre (eller tilsvarende) ifølge 
amerikanske bilprodusenter. Sjekk alltid API-
merkingen på oljekanner for å være sikker på at 
den inneholder bokstavene SE eller senere (eller 
tilsvarende).

SAE 10W-30 er anbefalt for normalt bruk. Andre 
viskositeter vist i tabellen kan brukes når gjen-
nomsnittstemperaturen i ditt område er innenfor 
rekkevidden indikert i tabellen.

FORSIKTIG:
Bruk av ikke-rensende olje eller totaktsolje kan redusere motorens levetid.

OMGIVELSESTEMPERATUR
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

2. Sjekk av bensinnivå

Bruk 97/98 oktan blyfri bilbensin eller ren miljøbensin, som du får kjøpt på 
de �este bensinstasjoner.
Bruk aldri bedervet eller forurenset bensin eller en blanding av bensin og olje. 
Unngå å få skitt eller vann i bensintanken.

• Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
• Fyll bensinen på sted med god ventilasjon med motorbryteren slått av. 

Røyk ikke og unngå all form for gnistkilder og åpen ild der du fyller og 
oppbevarer bensin.

• Ikke overfyll tanken (det skal ikke stå bensin opp i tankhalsen). Sjekk at 
bensinlokket sitter forsvarlig etter fylling.

• Unngå å søle når du fyller bensin. Bensingass kan eksplodere. Skulle du 
komme  til å søle, venter du til bensinen er fordampet før du starter motoren.

• La ikke bensinsøl sitte på huden over lengre tid. Unngå å puste inn ben-
sindamp. OPPBEVAR BENSIN UTILGJENGELIG FOR BARN.

FORSIKTIG:
Bensinerstatninger er ikke anbefalt; de kan være skadelige for bensinsystemet.
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

1. Sjekk bensinnivået visuelt fra utsiden. Pass på at tankhalsen står loddrett.
2. Hvis bensinnivået er lavt, fyll bensin til anbefalt nivå. Åpne bensinlokket 

gradvis for å utjevne lufttrykket. Bensin i tanken kan sprute ut hvis lokket 
åpnes for raskt.

BENSINTANK

BENSINLOKK

ØVRE 
BENSINNIVÅ
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

MERK: 
Bensin reduseres veldig fort avhengig av faktorer som utsettelse for lys, 
temperatur og tid. 
I verste fall kan bensin bli forurenset i løpet av 30 dager.
Å bruke forurenset bensin kan føre til alvorlig skade på motoren (forgasseren 
tilstoppes, ventiler som setter seg fast). 
Slik skade som følge av bedervet bensin dekkes ikke av garantien.

For å unngå dette, følg disse anbefalingene nøye:
• Bruk kun anbefalt bensin (se side 26)
• Bruk kun fersk og ren bensin 
• For å forsinke forfallet, oppbevar bensinen i en egnet kanne.
• For langvarig lagring (over 30 dager), tøm bensintanken og forgasseren 

(se side 66 og 67).

Alkoholholdig bensin:

Akter du å bruke alkoholholdig bensin, må du forsikre deg om at oktantallet 
minst er så høyt som det Honda anbefaler (95). Det er to typer alkoholholdig 
bensin: en inneholder etanol, den andre metanol. Bruk ikke blandinger med 
mer enn 10% etanol eller bensin med metanol (metyl
eller tresprit) som ikke inneholder løsemidler eller korrosjonsbeskyttelse for 
metanol. Er disse stoffene til stede, må ikke metanolandelen overstige 5%.

MERK: 
• Garantien dekker ikke skader i bensinsystemet eller problemer i motoren 

som skyldes bruk av alkoholholdig bensin. Honda anbefaler ikke bruk av 
disse bensintypene fordi det ennå ikke er bevist at de er egnet.

• Hvis du kjøper bensin fra en bensinstasjon du ikke kjenner, �nn ut på 
forhånd om bensinen inneholder alkohol. Hvis den gjør det, forsikre deg 
om typen og prosentandelen alkohol i bensinen. Hvis du merker noen 
uønskede symptomer under bruk mens du bruker alkoholholdig bensin, 
eller bensin du tror kan inneholde alkohol, bytt til en bensin du vet ikke 
inneholder alkohol.
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

3. Sjekk av luft�lter

FORSIKTIG:
Kjør aldri motoren uten luft�lter; dette vil resultere i rask slitasje på motoren.

1. Flytt chokehendelen til «AV»-posisjonen.
2. Fjern luft�lteretdekselet ved å presse ned øvre trykknapp øverst på luft-

�lterdekselet samt de to nedre trykknappene.
3. Sjekk om det er skitt eller hindringer i luft�lteret.
 Rengjør luft�lterelementet hvis det er skittent (se side 49).
4. Sett på plass luft�lterelementet.
5. Sett på plass luft�lterdekselet ved å sette inn de nedre trykknappene, så 

den øvre trykknappen.

LUFTFILTERELEMENT

ØVRE TRYKKNAPP

CHOKEHENDEL
NEDRE TRYKKNAPPERLUFTFILTERDEKSEL
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4. Sjekk gassvaierens dødgang

1. Flytt chokehendelen til «LUKKET» 
posisjon (peker oppover).

2. Fjern luft�lterdekselet ved å presse 
ned øvre trykknapp øverst på luft-
�lterdekselet samt de to nedre 

 trykknappene.

3. Sett gresstrimmeren så den �eksible 
akselen danner en «U»-form som er 
450 mm bred.

4. Mens du holder gresstrimmeren i posisjonen i steg 3, dra gassvaieren 
 forsiktig ut og mål den utvidede lengden på vaieren ytterst på kabelen. 

Den skal være 0,5 – 2,5 mm. (Pass på at du ikke skader gassvaieren). 
 Juster hvis målingen overstiger spesi�kasjonene (se side 56).

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

ØVRE TRYKKNAPP 

LUFTFILTERDEKSEL

NEDRE TRYKKNAPPER

FLEKSIBEL AKSEL

GASSHENDEL

GASSVAIER

YTTERST PÅ 
GASSVAIEREN

DØDGANG
0.5 2.5 mm

450mm

CHOKEHENDEL
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

5. Test gassystemet �ere ganger og sjekk at det har dødgang (med andre ord  
    at gasshendelen ikke beveger seg når du bruker gasskontrollen). 
• Mens du holder den �eksible akselen og girkassen mellom clutchkassen 

og trimmerhodet på linje med hverandre, sjekk at gasskontrollen fungerer 
som den skal (se side 23).

• Sett den �eksible akselen tilbake i posisjonen til punkt 3, og sjekk at det er 
dødgang.

• Sjekk at gasskontrollen fungerer smidig og alltid går tilbake til utgangs-
 posisjonen.

Hvis noe er unormalt, må gassystemet repareres. Kontakt din Honda fag-
forhandler.

5. Sjekk bæreselelåsen
• Trykk ned knappene på bæresele-

låsen med �ngrene og sjekk at låsen 
deler seg i høyre og venstre del.

• Etter at du har separert bæresele-
låsen i høyre og venstre del, sjekk 
låsen for sprekker, slitasje og annen 
skade.

Etter at dette er kontrollert, fest låsen til 
den klikker. Før du låser, sjekk fremre 
og bakre side av låsen så du ikke vrir 
bæreselen. Hvis låsen ikke åpnes, må 
den repareres. Kontakt din Honda 
fagforhandler.

CHOKEHENDEL

GASSKONTROLL

BÆRESELELÅS

KNAPPENE PÅ LÅSEN

KNAPPENE PÅ LÅSEN

Trykk ned knappene på låsen fra begge sider

Dette vil spenne av og låse opp låsen



32

5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

6. Sjekk trimmeutstyret

Sjekk av trimmerhode med nylontråd:

For sikkerhets skyld, sjekk trimmerhodet før du starter motoren. Å bruke 
gresstrimmeren med løst, sprukket eller på annen måte skadet trimmer-
hode, kan medføre person- og/eller utstyrsskader. Et trimmerhode som 
kastes ut på grunn av dårlig feste, kan treffe brukeren eller tilskuere og 
forårsake dødsfall eller alvorlige skader. 

FORSIKTIG:
Bruk kraftige hansker for å beskytte hendene når du vrir spolen.

1. Stopp motoren med bryteren «AV».
2. Sjekk om trimmerhodet sitter løst.
 Stram trimmerhodet skikkelig hvis det er løst (se side 50).
 Hvis det er vanskelig å gjøre det selv, kontakt din Honda fagforhandler.
3. Sjekk om nylontråden er loet.
 Hvis nylontråden er skadet, dra ut nylontråden som anvist under.
 Før du mater nylontråden, sjekk at kappekniven er ren for støv, skitt eller 

annet materiale. Rengjør kappekniven hvis nødvendig.

Hvordan mate nylontråden med det halvautomatiske trimmerhodet:

For denne typen trimmerhode, mates nylontråden ut ved å trykke trimmer-
hodet mot bakken mens motoren går. En trimmerbeskyttelse med kappekniv 
må benyttes med dette trimmerhodet.

TRIMMERHODE MED NYLONTRÅD

KAPPEKNIV TIL NYLONTRÅD

TRYKK
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

Sjekk av krattblader:

For sikkerhets skyld, sjekk krattbladene for slitasje og skade og sjekk at feste-
mutteren til bladene sitter godt før du starter motoren. Å bruke gresstrimme-
ren med slitte, sprukne eller på annen måte skadde krattblader, kan medføre 
person- og/eller utstyrsskader. Slitte, sprukne eller skadde krattblader kan 
knekke, og deler av de skadde krattbladene kan treffe brukeren eller tilskuere 
og forårsake dødsfall eller alvorlige skader. 

FORSIKTIG:
Bruk kraftige hansker for å beskytte hendene når du arbeider med krattblader.

Merk: 
Skal du bytte ut krattbladene, pass på at bladene er laget for rotasjoner fra 
9000 o/min og oppover. 

1. Stopp motoren ved å skru motorbryteren «AV».
2. Sjekk at festemutteren til krattbladene sitter godt.
 Stram mutteren hvis den sitter løst (se side 51).
 Hvis det er vanskelig å gjøre det selv, kontakt din Honda fagforhandler.
3. Sjekk om krattbladene er slitte, er bøyde, har sprekker, eller på andre måter 

er skadde. 
 Hvis bladene er utslitte, er sprukne, har hakk, eller på andre måter er 

skadde, bytt ut bladene med andre blader som er originale Honda-blader 
eller tilsvarende (se side 51).

Sløve blader kan slipes. 
Hvis det er vanskelig å gjøre det selv, kontakt din Honda fagforhandler.

KAPPEKNIV TIL NYLONTRÅD

NORMALT SLITT

SPREKK

HAKK

BØYD
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

7. Sjekk av trimmerbeskyttelse

• Bruk aldri gresstrimmeren uten trimmerbeskyttelsen. Steiner eller andre 
gjenstander som kastes ut av det roterende trimmeutstyret (nylontråd eller 
krattblader), eller kontakt med trimmerutstyret, kan medføre skader på 
person eller eiendom.

1. Stopp motoren ved å sette motorbryteren i «STOPP»-stilling.
2. Sjekk at trimmerbeskyttelsen er riktig montert og uskadet. Hvis trimmer-

beskyttelsen er skadet, bytt den ut før du bruker gresstrimmeren.
3. Sjekk om festeboltene til trimmerbeskyttelsen er løse. 
 Stram boltene hvis nødvendig.
4. Sjekk at festeplaten til trimmerbeskyttelsen ikke er unormal, som for 

eksempel at boltene løsner enkelt, eller at det er synlige sprekker eller 
slitasje. Hvis den er unormal, kontakt din Honda fagforhandler.

5. Pass på at trimmerbeskyttelsen er i posisjonen som vist under.

Trimmerhode med nylontråd: Krattblad:

FESTEPLATE 
(til trimmerbeskyttelsen)

FESTEPLATE 
(til trimmerbeskyttelsen)

FESTBOLTER  
(til trimmerbeskyttelsen)

TRIMMERBESKYTTELSE TRIMMERBESKYTTELSE
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5. FORBEREDELSER OG SJEKK FØR START

8. Sjekk den �eksible akselen

• Sjekk over�aten av den �eksible 
akselen for kutt, sprekker, slitasje, 
misfarging, deformering eller annen 
skade. Den �eksible akselen må byttes 
ut dersom det er skadet, misfarget 
eller deformert. Kontakt din Honda 
fagforhandler.

• Flytt monteringsdelen på motor-
enden av den �eksible akselen frem 
og tilbake og sjekk at den ikke kan 
beveges mer enn 5 mm. Hvis den 
kan �yttes mer enn 5 mm, må den 
�eksible akselen repareres. Kontakt 
din Honda fagforhandler. (Se side 
58 for inspeksjon/smøring av den 
�eksible akselen).

9. Sjekk alle bolter og muttere

1. Sjekk hver enkelt bolt og mutter for 
å se om de er løse. Stram til hvis 
nødvendig.

2. Sjekk håndtaket for løse festebolter 
eller skruer, og stram til hvis nødvendig.

FLEKSIBEL AKSEL

GASSKONTROLL

FESTESKRUER HÅNDTAK 

U-HÅNDTAK

MONTERINGSDEL PÅ FLEKSIBEL 
AKSEL MOT MOTOREN
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6. START AV MOTOREN

• Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid. Kjør aldri motoren i et av-
stengt område. Pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon.

• Start motoren vekk fra mennesker, kjæledyr, og bygninger. Forsikre deg 
om at det ikke er noen hindringer i arbeidsområdet.

FORSIKTIG:
Ikke start motoren mens trimmerutstyret er nær bakken eller andre hind-
ringer. Trimmeren kan i så tilfelle gjøre uventede bevegelser som kan føre til 
skader i bein osv.

Merk: 
Plasser gresstrimmeren i et område fritt for hindringer, og forsikre deg om at 
trimmerutstyret ikke er i kontakt med bakken eller annet materiale. 

1. Sett motorbryteren i «START»-stilling.

··········

TENNINGSBRYTER
PÅ

PÅ
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6. START AV MOTOREN

2. For å starte en kald motor, sett chokehendelen i «STENGT»-stillingen.

 For å starte en varm motor, sett chokehendelen i «ÅPEN»-stillingen.

 MERK: 
 Bruk ikke choke hvis motoren er varm eller utetemperaturen er høy.

3. Trykk inn primepumpen gjentatte ganger til du ser bensin i returslangen.

········

··········

O

PEN

STENGT

CHOKEHENDEL

PRIMEPUMPE

ÅPEN

RETURSLANGE BENSIN 
(GJENNOMSIKTIG SLANGE)
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6. START AV MOTOREN

4. Dra forsiktig i starthåndtaket til du føler motstand mens du tråkker på bære-
rammen med foten og holder i bærerammen med hånden, og trekk så 
bestemt i pilens retning som vist nedenfor. Før så starthåndtaket forsiktig 
tilbake.

FORSIKTIG:
• Ikke bråslipp starthåndtaket, men før den kontrollert tilbake slik at du 

unngår å skade startmekanismen.
• Å trekke i starthåndtaket mens motoren går kan føre til skade.

5. Hvis chokehendelen står i «LUKKET» posisjon for å starte motoren, �ytt 
den gradvis over til «ÅPEN» posisjon ettersom motoren varmes opp.

STARTHÅNDTAK 

··········

Dire l

··········

Dire lTrekkretning

ÅPEN

ÅPEN

CHOKEHENDEL
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6. START AV MOTOREN

Justering av forgasseren i store høyder

I store høyder blir standardblandingen av bensin og luft for fet, noe som 
reduserer bruksegenskapene og øker bensinforbruket. En veldig fet blanding 
vil også forurense tennpluggen og gjøre motoren vanskelig å starte. Bruk 
av trimmeren på høyder som er forskjellige fra det motoren er serti�sert for, 
kan over tid føre til økte utslipp.

Dette er det mulig å gjøre noe med ved visse justeringer til forgasseren. 
Bruker du gressklipperen i områder høyere enn 1500 meter, anbefaler vi at 
du får foretatt denne modi�seringen hos din Honda fagforhandler. Denne 
motoren vil ved bruk i høyden, med de rette modi�seringene til forgasseren, 
møte alle miljøforskrifter i hele sin driftstid.

Selv med forskriftsmessige justeringer i forgasseren, synker motorens yte-
evne med ca 3,5% for hver høydeforskjell på 300 meter. Høyden vil imidler-
tid innvirke mye sterkere hvis modi�kasjonene ikke utføres.

FORSIKTIG:
Når forgasseren har blitt modi�sert for bruk i høyden, vil blandingen av luft/
bensin være for mager for bruk i lavlandet. Bruker du motoren under 1500 
meter med en modi�sert forgasser,  risikerer du overoppheting og alvorlige 
motorskader. For bruk i lavlandet, få din fagforhandler til å justere forgasse-
ren tilbake til sin originale fabrikktilstand.
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7. BRUK AV GRESSTRIMMEREN

Les og gjør deg forstått med sikkerhetsinstruksjonene på side 5 til 16 før du 
bruker gresstrimmeren.
Hvis du legger merke til noen uvanlige lyder, lukter, vibrasjoner eller andre 
unormale tegn, stopp motoren umiddelbart og kontakt din Honda fagfor-
handler.

FESTE BÆRESELEN:

Før du hekter bæreselen til gresstrimmeren på skuldrene, start motoren 
som anvist på side 34 og varm opp motoren. Pass på at tomgangs-
rotasjonen blir stabil og at trimmerutstyret (nylontråd eller krattblader) ikke 
roterer.
Hekt bæreselen på skuldrene som beskrevet under. 
Merk at følgende instruksjoner er for høyrehendte. 
Det er mulig å skifte motoren til denne gresstrimmeren til venstrehånds-
bruk. Kontakt din Honda fagforhandler.

Når du hekter bæreselen på skuldrene, vær forsiktig så du ikke kommer 
nær gasskontrollen utilsiktet. Hvis gasskontrollen blir aktivert ved et uhell, 
øker motorhastigheten og trimmerutstyret kan begynne å rotere, som kan 
føre til skader. Når det roterende trimmerutstyret er nær bakken, kan du 
miste kontroll over gresstrimmeren og foråsake skader.

1. Hold U-håndaket med din venstre hånd og 
hekt den høyre skulderstroppen over din 
høyre skulder med din høyre hånd.

2. Hold U-håndtaket med din høyre hånd og 
hekt den venstre skulderstroppen over din 
venstre skulder med din høyre hånd.
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7. BRUK AV GRESSTRIMMEREN

3. Etter du har festet ranselen, fest 
 midjeselen.

4. Juster lengden på skulderstroppene så 
ranselputen sitter godt inntil ryggen din 
og vekten er fordelt likt på begge skulder-
stroppene.

 Juster skulderstroppene ved skuldrene og 
brystet, og stram så midjeselen så 

 ranselen sitter godt inntil ryggen.

(JUSTERING AV SKULDERSTROPPER)

(JUSTERING AV MIDJESELEN)

FOR Å STRAMME 

FOR Å STRAMME FOR Å LØSNE

FOR Å LØSNE FOR Å LØSNEFOR Å STRAMME 
(skuldre)

dra nedover skyv opp nedre del

Dra i enden av begge stroppene Dytt frem beltespennen

dra nedover skyv opp nedre del

(bryst)
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7. BRUK AV GRESSTRIMMEREN

5. Hold U-håndtaket med venstre hånd og 
hovedrammen med høyre hånd mens du 
passer på at trimmerutstyret går klar av 
bakken.

 
 Bakkeklaringen bør være:
 0-30 cm for trimmehodet med nylontråder, 

og 10-30 cm for krattbladene.

Bruk av trimmerutstyr:
• For mer effektivt bruk, bruk trimmerutstyr 

som samsvarer med lengden på gresset 
og andre grunnforhold.

• Din gresstrimmer er ikke laget for å trimme buskas.

Nylontråd 
(tap & go)

For å trimme kort gress og opprydding

For å trimme store områder med gress og 
høyt gressKrattblader 

(Blader 
med 3 
tenner) 
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7. BRUK AV GRESSTRIMMEREN

Grunnleggende betjening:
• Hold gresstrimmeren trygt med begge hendene som vist på tegningen.

• Styr gresstrimmeren ved å rotere overkroppen, ikke ved å bruke armene, 
så trimmerytstyret beveger seg i en jevn bue fra høyre mot venstre.

 Hold gresstrimmeren så du kan skifte vekten til høyre bein og så til venstre 
trykt og enkelt, og gå rolig med smale skritt.

• Når du bruker gresstrimmeren i en moderat helling, stå vendt nedover 
hellingen. Bruk ikke gresstrimmeren i en bratt helling.

FORSIKTIG:
Pass fotfestet. Bruk ikke gresstrimmeren der det er glatt, da du kan miste 
balansen

• Gresstrimmeren din er ikke beregnet til å trimme buskas. Bruk ikke 
trimmeren til beskjæring.

1

3

2

4

1

3

2

4

HOLD HÅNDTAKET MED 
BEGGE HENDER
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8. STOPP AV MOTOREN

STOPPE MOTOREN 

1. Slipp gasskontrollen

2. Skru motorbryteren «AV».

FORSIKTIG:
Merk at trimmerutstyret fortsetter å rotere en stund på grunn av treghet selv 
etter at motoren har stoppet.

Merk: 
Forsikre deg om at motoren har stoppet og trimmerutstyret har stoppet å 
rotere før du legger gresstrimmeren på bakken

········ TENNINGSBRYTER

GASSKONTROLL

AVAV
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9. VEDLIKEHOLD

• Før du utfører noe som helst vedlikehold, legg gresstrimmeren på �at-
mark, stopp motoren og forsikre deg om at tenningsbryteren står i «AV»-
posisjonen for være sikker på at motoren ikke starter ved et uhell.

• Gresstrimmeren bør repareres av en autorisert HONDA fagforhandler med 
mindre eieren har passende utstyr og service data og føler han er til-
strekkelig kvali�sert som mekaniker.

FORSIKTIG:
Bruk genuine Honda-deler eller tilsvarende kvalitet for vedlikehold og repa-
rasjoner. Deler av dårligere kvalitet kan skade trimmeren.

Periodisk inspeksjon og justeringer av Honda UMR435T er essensielt for å 
opprettholde maksimal ytelse. Jevnlig vedlikehold vil også hjelpe til med 
å utvide levetiden til produktet. De påkrevede service-intervallene og type 
vedlikehold er beskrevet i tabellen på side 46. 

For lengre brukstid og effektivitet, hold undersiden av trimmerbeskyttelsen 
ren og fri for oppsamlet gressavfall ved å spyle den ren med en vannslange 
etter hvert bruk og/eller rense den med en stålbørste og en skraper.
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

－
－
－
－
－
－

(1)

(2)
(2)

(2)

22
46
27
48
53

28, 55
30, 49

32, 51
61
33

32

57
29
63
62

VANLIG SERVICEPERIODE (3)
Vedlikeholdet utføres ved de intervaler som 
er spesi�sert i brukstimer eller i tidsspenn, 
avhengig av hva som inntreffer først

Sjekk nivå

Skift
Sjekk

Rengjør
Sjekk-juster

Sjekk-juster
Sjekk-juster

Skift
Sjekk
Sjekk

Sjekk
Sjekk

Sjekk

Sjekk

Sjekk (4)

Sjekk
Rengjør

Rengjør

Smøre/Olje (4)

Smøre/Olje

Sjekk

Sjekk

(Skift om nødvendig)

(Skift om nødvendig) (2)

(Stram om nødvendig)

Før 
hvert 
bruk 

Hver 6. 
måned 
eller 
50 t.

Etter 
ett år 
eller 
100 t.

Annen-
hvert 
år eller 
300 t.

Se 
side

Hver 3. 
måned 
eller 
25 t.

Første 
måned 
eller 
10 t

Del

Motorolje

Luft�lter

Tennplugg

Gassvaier 
Trimmerutstyr

Trimmerbeskyttelse

Motorens kjøleribber
Muttere, skruer, bolter, fester

Festeplate til trimmerbeskyttelse

Fleksibelt skaft
Midjesele
Bensintank
Bensin�lter
Clutch sko og koplingstrommel 

Girkasse
Tomgangshastighet
Ventilklaring
Forbrenningskammer
Bensinslanger

Hvert år eller 30 t.

Hvert år eller 30 t.

Annenhvert år eller 300 t. (2)

Hvert år eller 100 t.
(Skift om nødvendig) (2)

MERK: 
(1) Vedlikeholdet utføres hyppigere om du arbeider i miljø med mye støv
(2) Disse oppgavene bør utføres av Fagforhandleren om ikke eieren har 
 nød vendig kompetanse eller verktøy. Se Honda Verkstedmanual.
(3) Logg brukstimer for å bestemme riktig vedlikeholdsintervaller.
(4) Disse delene bør byttes ut om det så bare skulle være for en liten stund
 hvis det er nødvendig.
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Verktøy

Dette verktøyet er nødvendig for å utføre noe av det periodiske vedlikeholdet, 
enkle justeringer, og reparasjoner.

TENNPLUGGNØKKEL/TORXNØKKEL

8 X 10 mm FASTNØKKEL 

VERKTØYPOSE

5 mm SEKSKANTNØKKEL
4 mm SEKSKANTNØKKEL
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1. Skifte av motorolje

FORSIKTIG:
Hvis motoren har gått, er motoren, eksospotten og motoroljen veldig varme 
og forblir varme en stund etter at motoren har stoppet. For å unngå brann-
skader, vent til de har kjølt seg ned med å utføre oljeskifte. 

Merk: 
Tapp motorolje mens motoren er varm for å få fullstendig og hurtig tømming.

1. Sjekk at bensinlokket sitter skikkelig på.
2. Skru av oljelokket og tøm motoroljen i egnet kar ved å helle motoren mot 

påfyllingsstussen for olje.
3. Fyll på anbefalt olje og sjekk oljenivået (se side 24). 
4. Skru oljelokket på plass.

KAPASITET MOTOROLJE:   0.10 liter 

Vask hendene i såpe og vann etter at du har håndtert brukt olje.

PÅFYLLINGSSTUSSEN FOR OLJE

PÅFYLLINGSSTUSSEN FOR OLJE

ØVRE OLJENIVÅ ØVRE OLJENIVÅ
OLJELOKK

BENSINLOKK 

MERK:
Tenk miljøvern, kvitt deg med gammel olje på en forsvarlig måte. Frakt den 
til din lokale bensinstasjon for resirkulering. Tøm den ikke ut i avløps-
systemet eller ut på bakken.
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2. Vedlikehold luft�lter

Et skittent luft�lter begrenser luftstrømmen til forgasseren. For å forhindre 
problemer med forgasseren, sjekk luft�lteret jevnlig. Sjekk/rengjør luft�lteret 
oftere hvis du bruker trimmeren i områder med ekstremt mye støv.

Bruk aldri bensin eller brennbar væske til å rense luft�lterelementet. Dette 
kan forårsake brann eller eksplosjon.

FORSIKTIG:
Kjør aldri motoren uten luft�lter. Dette vil resultere i rask slitasje på motoren. 

1. Flytt chokehendelen til «LUKKET» (oppover) stilling.
2. Fjern luft�lteretdekselet ved å presse ned øvre trykknapp øverst på luft�l-

terdekselet samt de to nedre trykknappene.
3. Vask luft�lterelementet med ikke-brennbart løsemiddel eller løsemiddel 

med høy tennpunkt og tørk godt.
4. Dypp elementet i ren motorolje og trykk ut over�ødig olje. 
5. Sett på plass elementet.
6. Sett på plass luft�lterdekselet ved å sette inn de nedre trykknappene, så 

den øvre trykknappen.

9. VEDLIKEHOLD

PÅFYLLINGSSTUSSEN FOR OLJE

LUFTFILTERELEMENT

ØVRE TRYKKNAPP 

LUFTFILTERDEKSEL CHOKEHENDEL
NEDRE TRYKKNAPPER
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3. Skifte av trimmerutstyr

Demontering av trimmerhode med nylontråd:

• For å unngå alvorlig personskade, forsikre deg om at motorbryteren står i 
«AV»-posisjon for å hindre at motoren starter utilsiktet.

• Bruk originalt Honda trimmerhode eller tilsvarende.

FORSIKTIG:
Bruk kraftige hansker for å beskytte hendene når du bytter ut trimmerhodet.

1. Stopp motoren og fjern tennhetten.
2. Lås trimmerhodet med 4 mm sekskantnøkkel i låsehullet for å hindre driv-

akselen i å rotere.

3. Vri trimmerhodet med klokken for å løsne det fra girkassen. Sett på nytt 
trimmerhode.

Nylontråden mates ut av det halvautomatiske trimmerhodet (se side 32)

LÅSEHULL 

TRIMMERHODE

GIRKASSE

4 mm SEKSKANTNØKKEL
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Skifte av krattblader:

• For å unngå alvorlig personskade, forsikre deg om at motorbryteren står i 
«AV»-posisjon for å hindre at motoren starter utilsiktet.

• Bruk originale Honda krattblader eller tilsvarende.

FORSIKTIG:
Bruk kraftige hansker for å beskytte hendene når du arbeider med kratt-
bladene.

1. Sett på et beskyttende plastdeksel (som fulgte med bladene) på kantene 
av krattbladene for din egen sikkerhet og for å beskytte bladene.

2. Stikk en 4 mm sekskantnøkkel (som fulgte med gresstrimmeren) helt inn i 
låsehullet i girkassen.

3. Vri krattbladene til du kjenner at verktøyet glir inn i låsehullet. Forsikre deg 
om at bladene ikke kan rotere. Drivbolten og bladmutteren bruker venstre-
håndsgjenger. Pass på at sekskantnøkkelen forblir i hullet, og løsne (vri 
med klokken) bladmutteren. Legg merke til rekkefølgen delene fjernes i og 
retningen de vris.

4. Montering gjøres i omvendt rekkefølge av demonteringen. Pass på at du 
monterer bladene med klippekantene i rotasjonsretningen. Drei bladmut-
teren til: 24.2 Nm

• Etter at du har festet bladmutteren, vri krattbladene for hånd og sjekk at de 
sitter midt på. Sjekk krattbladene, også, så de ikke er usentrerte eller kommer 
i kon�ikt med deler i nærheten.

9. VEDLIKEHOLD

LÅSEHULL 

10 mm BLADMUTTER

MUTTERDEKSEL

BLADHOLDER

DRIVBOLT 

GRESSDEKSEL

GIRKASSE

LÅSEHULL

BESKYTTENDE 
PLASTDEKSEL

KRATTBLAD

4 mm 
SEKSKANTNØKKEL

Bladene vris med klokken 
sett fra bladene
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4. Bytte av trimmerbeskyttelse

Monter trimmerbeskyttelsen trygt i riktig posisjon for å beskytte deg selv 
fra gjenstander som kastes ut av roterende trimmerutstyr.

FORSIKTIG:
Bruk kraftige hansker for å beskytte hendene når du arbeider med trimmer-
utstyr.

Monteringsposisjon for trimmerbeskyttelsen

Trimmerhode med nylontråd:

Plasser festeplaten med hullene A og B opp. Sett så sammen hullene A og 
B i festeplaten med hull 1, 2, 3 og 4 i dekselet, og fest dem med med 5 x 20 
mm festebolter.

Med krattblader:

Plasser festeplaten med hullene C og D opp. Sett så sammen hullene C og 
D i festeplaten med hull 1, 2, 3 og 4 i dekselet, og fest dem med med 5 x 20 
mm festebolter.

Stram boltene godt. Drei boltene til: 5.2 Nm

TRIMMERBESKYTTELSE
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BESKYTTELSESPLATE BESKYTTELSES
PLATE 

TRIMMERBESKYTTELSE TRIMMERBESKYTTELSE

FESTEPLATE FESTEPLATE 

5 x 20 mm 
FESTEBOLTER (4)

5 x 20 mm 
FESTEBOLTER (4)

Trimmerhode med nylontråd: Trimmerhode med krattblader:     
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5. Sjekk av tennplugg

Anbefalt tennplugg: CMR5H (NGK)

For å sikre at motoren fungerer som den skal, må tennpluggen ha riktig elektrode-
avstand og være fri for avleiringer.

Hvis motoren akkurat har gått, vil eksospotten være veldig varm. Vær forsiktig 
så du ikke tar på eksospotten.

FORSIKTIG:
Bruk aldri en tennplugg med feil varmetall.

1. Løsne den 5 mm sekskantede festebolten med en sekskantnøkkel, og fjern 
toppdekselet.

2. Ta av tennhetten og bruk en pluggnøkkel av riktig størrelse til å fjerne 
tennpluggen.

3. Foreta en inspeksjon av tennpluggen. Kast den hvis det er tydelig slitasje 
eller isolasjonen har hakk eller sprekker. Rens tennpluggen med en stål-
børste hvis den skal brukes på nytt.

5 mm FESTEBOLT PLUGGNØKKEL

TENNPLUGG

TENNHETTE

TOPPDEKSEL
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4. Sjekk elektrodeåpningen med bladmål. Er det nødvendig med justering, 
bøyer du forsiktig på elektrodesiden.

 Åpningen bør være: 0,6 – 0,7 mm

5. Sjekk at tennpluggpakningen er i god stand og skru tennppluggen inn for 
hånd så langt du kan til den tar gjenger.

6. Når tennpluggen sitter, etterstram med en pluggnøkkel for å legge press 
på pakningen.

MERK: 
Hvis du setter i en ny tennplugg, etterstrammer du ½ tørn for å legge 
tilstrekkelig press på pakningen. Hvis du setter i den gamle tennpluggen, 
etterstrammer du mellom ¼ og 1/8 tørn for å legge tilstrekkelig press på 
pakningen.

FORSIKTIG:
Tennpluggen må sitte korrekt strammet. En plugg som ikke er skrudd inn 
riktig, blir svært varm og kan ødelegge motoren.

7. Fest tennhetten.
8. Sett på toppdekselet, og fest den 5 mm sekskantede festebolten godt med 

sekskantnøkkelen.

ISOLASJON 

0.6 0.7 mm
ELEKTRODEÅPNING 

PAKNING 
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6. Juster vaierens dødgang

Justering:
1. Sett chokehendelen i «LUKKET» 

(oppover) posisjon 
2. Fjern luft�lterdekselet ved å 

presse ned øvre trykknapp 
øverst på luft�lterdekselet samt 
de to nedre trykknappene.

3. Sett gresstrimmeren så den 
 �eksible akselen danner en 
 «U»-form som er 450 mm bred.
4. Løsne festemutteren til gass-

vaieren

5. Mens du holder gresstrimmeren 
i posisjonen i steg 3, dra gass-
vaieren forsiktig ut og vri juste-
ringsmutteren for å justere den 
lengden på gassvaieren ytterst 
på vaieren til 0,5 – 2,5 mm. 

 (Pass på at du ikke skader gass-
vaieren). ldra 

forsiktig ut

JUSTERINGSMUTTER

FESTEMUTTER

GASSVAIER 

GASSPJELD

DØDGANG 
0.5 2.5 mm

YTTERST PÅ 
GASSVAIEREN

450 mm

FLEKSIBEL AKSEL

CHOKEHENDEL

LUFTFILTER-
DEKSEL

NEDRE TRYKKNAPPER

ØVRE TRYKKNAPP
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6. Stram til festeskruen til gassvaieren skikkelig.

7. Test gassystemet �ere ganger og sjekk at det har dødgang (med andre ord 
at gasspjeldet beveger seg når du bruker gasskontrollen). 

• Mens du holder den �eksible akselen og girkassen mellom clutchkassen 
og trimmerhodet på linje med hverandre, sjekk at gasskontrollen fungerer 
som den skal (se side 23).

• Sett den �eksible akselen tilbake i posisjonen til punkt 3, og sjekk at det er 
dødgang.

Etter justering, sjekk at gasskontrollen fungerer smidig og alltid går tilbake til 
utgangsposisjonen. Kontakt din Honda fagforhandler om nødvendig.

8. Sett på plass luft�lterdekselet ved å sette inn de nedre trykknappene, så 
den øvre trykknappen.

FORSIKTIG:
• Etter at du har fjernet luft�lterdekselet, sett på plass dekselet igjen og fest 

det godt.
 Festes ikke dekselet godt, kan det føre til at dekselet går ut av posisjon på 

grunn av vibrasjon eller en eller annen form for motorproblemer.
• Å kjøre motoren uten luft�lter eller uten at luft�lteret sitter som det skal, 

gjør at skitt kan komme inn i motoren, noe som medfører alvorlig skade 
på motoren.

CHOKEHENDEL

GASSKONTROLL
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7. Inspeksjon og smøring av �eksibel aksel

Den �eksible akselen er veldig skjør. Inspiser og smør den �eksible akselen 
jevnlig for å holde den i god stand og forlenge levetiden.

Inspeksjon:

1. Legg monteringsfestet til den 
�eksible akselen rett, lås opp 
låsehendelen til clutchkassen 
og fjern monteringsfestet til den 
�eksible akselen fra motorsi-
den. Fjern den indre akselen fra 
monteringsfestet til den �eksible 
akselen (se side 60).

2. Tørk av fett, rust og annet mate-
riale fra monteringsfestet til den 
�eksible akselen (se side 60).

3. Sjekk den indre akselen for et 
sted der det har blitt tynt eller er 
i ferd med å knekke. Bytt ut den 
indre akselen om nødvendig.

sted som er i ferd med å knekke

tynt sted

INDRE AKSEL

INDRE AKSEL
(Tørk av fett, rust og annet 
materiale)
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4. Etter at du har sjekket at den indre 
akselen ikke har noen steder som 
har blitt tynnet ut eller holder på 
å knekke, måler du lengden på 
innsiden av akselen og sjekker at 
den er mellom 969 – 979 mm. Hvis 
målingene viser verdier utenfor de 
anbefalte spesi�kasjonene, bytter 
du ut den indre akselen med en ny. 
Kontakt din Honda fagforhandler 
for en ny. Total lengde på ny indre 
aksel: 969 mm.

5. Smør fett på hele over�aten av den 
indre akselen jevnt utover fra ende 
til ende. Sett den indre akselen 
tilbake i monteringsfestet til den 
�eksible akselen (se side 60).

6. Mens du vrir den indre akselen for 
hånd, dytt den inn og kontroller at 
krattbladet eller trimmehodet med 
nylontråder roterer.

INDRE AKSEL

TOTAL LENGDE
969–979 mm
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7. Mens du samkjører den indre 
akselen med motstykket og låser 
opp låsehendelen, setter du 

 monteringsfestet tilbake i clutch-
kassen på siden av motoren. Dytt 
monteringsfestet inn til låse-

 hendelen klikker.
• Etter at du har inspisert og/eller 

smurt den �eksible akselen, start 
motoren (se side 36) og sjekk at 
krattbladet eller trimmehodet 
med nylontråder roterer uten  
problemer. 

 Ser du noe unormalt, ta kontakt 
med din Honda fagforhandler.

Smøring:

1. Legg monteringsfestet til den 
�eksible akselen rett, lås opp låse-
hendelen til clutchkassen og fjern 
monteringsfestet til den �eksible 
akselen fra motorsiden.

2. Fjern den indre akselen fra 
 monteringsfestet til den �eksible 

akselen.

INDRE AKSEL
(dytt inn indre aksel mens 
du vrir på det)

MONTERINGSFESTE
FLEKSIBEL AKSEL

MONTERINGSFESTE
FLEKSIBEL AKSEL

MONTERINGSFESTE
FLEKSIBEL AKSEL

CLUTCHKASSE

CLUTCHKASSE

INDRE AKSEL

LÅSEHENDEL

LÅSEHENDEL
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CLUTCHKASSE

3. Smør fett på over�aten av den 
indre akselen med �ngrene. Pass 
på at fettet blir smurt jevnt utover 
hele over�aten fra ende til ende.

4. Sett den indre akselen tilbake i 
monteringsfestet til den �eksible 
akselen for å fullføre monteringen.

5. Mens du vrir den indre akselen for 
hånd, dytt det inn og kontroller at 
krattbladet roterer.

6. Mens du samkjører den indre 
akselen med motstykket og låser 
opp låsehendelen, setter du 

 monteringsfestet tilbake i clutch-
kassen på siden av motoren. Dytt 
monteringsfestet inn til låse-

 hendelen klikker.

INDRE AKSEL
(dytt inn indre aksel mens 
du vrir på det)

Smør fett på hele over-
�aten av det indre akselen 
fra ende til ende

MONTERINGSFESTE
FLEKSIBEL AKSEL

MONTERINGSFESTE
FLEKSIBEL AKSEL

CLUTCHKASSE

INDRE AKSEL

LÅSEHENDEL
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8. Inspeksjon av kjøleribber

Inspiser kjøleribbene gjennom dekselet. Hvis det er tilstoppet av tørt gress, 
løv og gjørme, kontakt din Honda fagforhandler for rengjøring.

KJØLERIBBER
(På innsiden av toppdekselet)
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9. Behandling av bensin�lter

Merk deg at et tilstoppet bensin�lter kan føre til dårlig motorytelse.

Bensin er ekstremt brannfarlig og eksplosivt i visse tilfeller. Du kan brenne 
deg eller bli alvorlig skadet når du håndterer bensin. Vennligst ta hensyn til 
følgende regler når du behandler bensin�lteret.

• Stopp motoren.
• Inspiser i et området med god ventilasjon.
• Hold varme, gnister og åpne �ammer unna. Unngå å røyke.
• Søl ikke bensin. Skulle du søle bensin, tørk opp bensinen umiddelbart og 

kast tøystykket du tørket bensinen med på en måte som ikke er miljø-
 skadelig.

1. Pass på at oljelokket sitter godt.
2. Åpne bensinlokket og tøm bensinen over i en egnet kanne ved å tippe 

motoren mot påfyllingshalsen for bensin. 

3. Dra forsiktig ut bensin�lteret med mekanikervaieren fra påfyllinghalsen.
4. Sjekk bensin�lteret for forurensing. Hvis bensin�lteret er skittent, vask for-

siktig med ikke-brennbart løsemiddel. Hvis bensin�lteret er svært skittent, 
bytt det ut.

5. Sett bensin�lteret på plass i bensintanken og fest bensinlokket forskrifts-
messig.

OLJELOKK

PÅFYLLINGHALS

BENSINLOKK

BENSINFILTER
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10. Rengjøring av bensintank

Vann og støv, skitt og annet materiale i bensintanken medfører dårlig motor-
ytelse.

Bensin er ekstremt brannfarlig og eksplosivt i visse tilfeller. Du kan brenne 
deg eller bli alvorlig skadet når du håndterer bensin. Vennligst ta hensyn til 
følgende regler når du rengjør bensintanken.

• Stopp motoren.
• Inspiser i et området med god ventilasjon.
• Hold varme, gnister og åpne �ammer unna. Unngå å røyke.
• Søl ikke bensin. Skulle du søle bensin, tørk opp bensinen umiddelbart og  
 kast tøystykket du tørket bensinen med på en måte som ikke er miljø-  
 skadelig. 

1. Pass på at oljelokket sitter godt.
2. Åpne bensinlokket og tøm bensinen over i en egnet kanne ved å tippe   
 motoren mot påfyllingshalsen for bensin. 

3. Dra forsiktig ut bensin�lteret med mekanikervaieren fra påfyllinghalsen.
4. Fjern vann eller skitt fra bensintanken ved å skylle innsiden av tanken med 

ikke-brennbart løsemiddel.
5. Sett bensin�lteret på plass i bensintanken og fest bensinlokket forskrifts-

messig.

FUEL TANK CAP

OLJELOKK

PÅFYLLINGHALS

BENSINLOKK
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11. Sjekk av bensinslanger

Sjekk bensinslangene for sprekker og andre tegn på forringelse og pass på 
at det ikke er noen bensinlekkasje fra noen av slangene. Hvis du merker 
noen unormale symptomer, ta kontakt med din Honda fagforhandler. 

BENSINSLANGER
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Riktig lagring er essensielt for å sørge for at din gresstrimmer fungerer optimalt 
og ser bra ut. De følgende stegene vil hjelpe deg med å hindre rust og 
korrosjon fra å svekke din gresstrimmer.

FORSIKTIG:
• Hvis gresstrimmeren har vært i bruk, er motoren veldig varm; la den kjøle 

seg ned før du fortsetter.
• Legg gresstrimmeren på �atmark, stopp motoren og forsikre deg om at 

motorbryteren står i «AV»-posisjonen for være sikker på at motoren ikke 
starter ved et uhell.

• Lagre gresstrimmeren med det �eksible skaftet så rett som mulig for å 
unngå skade på det.

1. Rengjør alle ytre over�ater, påfør lakk der lakken har blitt slitt, og dekk 
andre områder som kan ruste med et tynt lag olje.

2. Tøm ut bensinen.

Bensin er ekstremt brannfarlig og eksplosivt under visse forhold. Unngå 
røyking, gnister eller åpen ild i området.

a. Pass på at oljelokket sitter godt.
b. Åpne bensinlokket og tøm bensinen over i en egnet kanne ved å tippe 

motoren mot påfyllingshalsen for bensin. 

OLJELOKK

PÅFYLLINGHALS

BENSINLOKK
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10. LAGRING

c. Trykk inn primepumpen gjentatte ganger til all bensin i tilbakeførings-
slangen er tilbake i bensintanken.

d. Tipp motoren mot påfyllinghalsen igjen for å tømme den resterende 
 bensinen over i bensinkannen
e.  Fest bensinlokket forskriftsmessig etter å ha tømt tanken helt for bensin.

Merk: 
• Forringet bensin kan medføre uventet skade på motoren.
• Bensin bør lagres i en ren beholder brukt kun til lagring av bensin.
• Bensin bør lagres kjølig, med god ventilasjon.

3. Skift motorolje (se side 48).
4. Rengjør luft�lteret (se side 49).
5. Ta av toppdekselet, fjern tennpluggen og hell omtrent en spiseskje ren motor-

olje ned i sylinderen.
6. Dra i startsnoren noen runder for å distribuere oljen, og sett i tennpluggen 

igjen. Dra forsiktig i startsnoren til du kjenner motstand. Sett på plass 
toppdekselet.

7. Dekk til gresstrimmeren for å forhindre støvdannelse.

PRIMEPUMPE TILBAKEFØRINGSSLANGE FOR BENSIN 
(gjennomsiktig slange)

BENSINLOKK
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11. FEILSØKING

Når motoren ikke vil starte:

1. Er motorbryteren «PÅ»?
2. Er det bensin i bensintanken (Se side 26)?

Bensin er ekstremt brannfarlig og eksplosivt under visse forhold. Unngå 
røyking, gnister eller åpen ild i området.

3. Når bensinen frem til forgasseren?
 For å teste, trykk ned primepumpen �ere ganger (se side 37).
4. Er tennpluggen i orden?
 Rengjør, juster elektrodeavstand og tørk tennpluggen. 
 Skift ut hvis nødvendig (se side 55).
5. Hvis motoren fremdeles ikke starter, ta med gresstrimmeren til en Honda 

fagforhandler.

Hvis du opplever unormal vibrasjon under bruk, stopp umiddelbart motoren 
og sjekk at trimmerutstyret er forskriftsmessig montert og godt festet, og 
inspiser for tegn på slitasje, sprekker eller andre typer skade. Hvis nødvendig, 
skift ut trimmerutstyret (se side 50 og 51).
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12. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MERK: 
Spesi�kasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Trimmer 

Total lengde
Total bredde
Total høyde
Nettovekt 
(uten klipperutstyr)

Type håndtak 
Clutchtype

Redskap
Type

Diameter

Nylontråd 
Tap-and-go
440 mm
2810 mm

375 mm
565 mm
10,7 kg

MODELL

Ramme
TYPE

Krattblad
Tretannet krattblad 
255 mm
2840 mm

UMR435T
HABT

LEET
U-håndtak

sentrifugalclutch

Beskrivelseskode
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12. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

*  Motorens effektangivelser som er oppgitt her, er nettoeffekt testet på en 
serieprodusert motor modell GX35T og målt i henhold til SAE J1349 ved 
7000 o/min (netto effekt) og ved 5.500 o/min (netto dreiemoment maks). 

 Verdiene for serieproduserte motorer kan variere. Faktisk effektuttak for 
motorer montert i sluttprodukt kan variere av �ere grunner, som f.eks. 
motorens arbeidshastighet i det enkelte produkt, forhold i omgivelsene og 
andre variabler.

MERK: 
Spesi�kasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

Netto dreiemoment 
(i�g. SAE J1349*)
Tomgangshastighet
Anbefalt 
makshastighet
Maks 
hastighet 

Boring x Slag
Effekt 
(i�g. SAE J1349*)

MODELL
Motor

Motorvolum

Kjøling
Tenningssystem
Volum oljetank
Volum bensintank
Tennplugg 

UMR435T
GX35T
GCAMT

4-takt, ensylindret, overliggende kamaksel
35.8 cm3

39.0 x 30.0 mm

1.0 kW/7,000 o/min

1.6 Nm/5,500 o/min

3,100 + -  200 o/min

9,000 o/min

MIN. 10,000 o/min

Luftavkjølt
Elektromagnet

0,10 l
0,63 l

CMR5H (NGK)

Motormodell
Motorkode motor 
Motortype 
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12. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MERK: 
Spesi�kasjoner kan variere med type, og kan forandres uten forvarsel.

MODELL

Metodisk usikkerhet

Metodisk usikkerhet

Metodisk usikkerhet

UMR435T
Nylontråd Krattblad
97 dB (A) 94 dB (A)

1 dB (A) 1 dB (A)

1 dB (A) 1 dB (A)

2,7 m/s2Fr. 2,6 m/s2

2,5 m/s2Rr. 2,5 m/s2

1,4
Rr.
Fr. 1,3

111 dB (A) 101 dB (A)

112 dB (A)

Trimmer 
Faktiskt akustisk støynivå ved brukerens 
arbeidsstilling (i�g EN ISO 22868: 2006)

Målt akustisk støynivå
(i�g 2000/14/EC, 2005/88/EC)

Garantert akustisk støynivå
(i�g 2000/14/EC, 2005/88/EC)

Faktiskt vibrasjonsnivå
(EN 12096: 1997 Annex D, 
EN ISO 22867: 2006)

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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