
Et selskap i Atlas Copco-gruppen

Importør:

INSTRUKSJONSBOK
(Oversatt fra original instruksjonsbok)

HONDA SNØFRESER
HS550E



Symbolet “e-SPEC” ble opprinnelig skapt for å signalisere
ønsket om “ å bevare naturen for de kommende
generasjoner”.
I dag er begrepet utvidet til også å symbolisere de miljø-
bevisste løsninger som er bygget inn i våre motorer og
motorprodukter, og knyttes kun til produkter som benytter
den miljøvennlig spissteknologi som er utviklet av Honda.



Kjære kunde -

gratulerer med valget av en HONDA snøfreser.
Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite om betjening og vedlikehold
av investeringen din: HS550E.

All informasjom er basert på de ferskeste produktopplysninger. Vårt mål er
imidlertid at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de siste tekniske nyvinninger,
materialer og erfaringer. Derfor forandres våre modeller hele tiden, med den følge
at spesifikasjoner kan bli endret uten forvarsel.

Instruksjonsboken er å betrakte som en del av snøfreseren og bør følge med
maskinen hvis du skulle selge den. Videre anbefaler vi at du leser garanti-
bestemmelsene og setter deg inn i dine rettigheter og forpliktelser. Garantien er
et eget dokument som du får av din HONDA Fagforhandler.

Snøfreseren er konstruert med de strengeste sikkertsregler for øyet og er trygg og
pålitelig når den brukes i følge instruksjonene beskrevet i denne boken. Enhver
annen bruk av utstyret eller neglisjering av reglene for  sikker bruk, vedlikehold og
reparasjoner betraktes som “feil bruk” og faller utenfor garantibestemmelsene og
produsentens ansvar. I slike tilfelle er skylden for ulykker og skader på utstyr og
andre personer utelukkende brukerens/eierens ansvar.

Ingen del av denne boken kan kopieres - helt eller delvis - uten skriftlig tillatelse.

Forklaring på meldinger som benyttes i denne instruksjonsboken:

Gjør oppmerksom på mulige ulykker og dødsrisiko
om instruksen ikke tas alvorlig.

FORSIKTIG: Antyder mulige ulykker eller skader på utstyr om ikke instruksen følges.

MERK:  Innleder viktige og nyttige råd og tips.

Hensikten med disse meldingene er å bidra til å hindre skader på personer og
snøfreseren, annen eiendom eller miljøet.

Skulle det dukke opp spørsmål eller problemer under veis, ber vi deg kontakte
nærmeste HONDA Fagorhandler eller oss i BEREMA A/S.

FORORD
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1. SIKKERHETSREGLER

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Honda snøfresere er utviklet for å rydde snø fra gangveier, parkeringsplasser o.l.
All annen bruk kan resultere i at brukeren skades, skader på maskinen eller annen
eiendom.

De fleste skader og ulykker kan forhindres hvis du følger sikkerhetsreglene som du
finner i denne instruksjonsboken og på selve maskinen. De fleste faresituasjoner i
følge ulykkesstatistikken finner du i de følgende avsnitt, som også beskriver hvordan
du best beskytter deg selv og andre.

Unngå den roterende innmaterskruen
Den roterende innmaterskruen kan forårsake alvorlige kuttskader og til og med
amputere fingre, hender, tær og føtter. Hold alltid trygg av stand til innmaterskruen
når motoren er i gang. Hvis det av en eller annen grunn skulle bli nødvendig å utføre
arbeid på eller rundt snøfreseren, må du alltid stanse motoren. Skulle utkasterrøret
tette seg til, stanser du motoren og tar hetten av tennpluggen. Stikk aldri hånden inn
i utkasterrøret mens motoren går, det kan føre til alvorlige skader.

Rydd arbeidsområdet for fremmedlegemer

Snøfreseren kan kaste ut steiner og andre gjenstander med stor nok kraft til å
forårsake alvorlige skader. Før du tar snøfreseren i bruk, må du grundig undersøke
området hvor du skal arbeide og fjerne alle steiner, kvister, spiker, metallbiter og
andre løse gjenstander. Vær spesielt oppmerksom hvis du skal rydde snø på veier
og plasser med singeldekke, løs singel kan fanges opp av snøfreseren, bli kastet ut
med stor kraft og treffe andre personer, biler eller annen eiendom.
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1. SIKKERHETSREGLER

Hold deksler på plass

Maskinen er utstyrt med deksler og sikkerhetsutstyr for å beskytte deg mot å bli
truffet av gjenstander som kastes ut samt hindre deg fra å komme i kontakt med
varme og roterende deler. For din egen og andres sikkerhets skyld er det viktig at
alle deksler er på plass når motoren går.

Juster utkasterrøret slik at brukeren, tilskuere, vinduer eller annen eiendom ikke
risikerer å bi truffet av gjestander som maskinen måtte kaste ut. Hold alltid trygg
avstand til utkasterrøret når motoren går.

Barn og husdyr må alltid holdes borte fra arbeidsområdet for å unngå skader og
ulykker som følge av gjenstander som blir kastet ut av maskinen.

Vær forsiktig når du etterfyller drivstoff

Bensin er lett antennelig samtidig som bensingass kan eksplodere. Har du nylig
brukt snøfreseren, må motoren få tid til å bli avkjølt før du etterfyller bensin.
Bensin etterfylles allid utendørs i område med god ventilasjon og med motoren AV.
Fyll aldri bensin over merket for maksimum volum. Røyk aldri i nærheten av bensin
og sørg for å oppbevare drivstoff på steder uten gnistkilder og åpen ild.
Bensin skal oppbevares på godkjente kanner.

Stans motoren når du ikke bruker snøfreseren

Skal du av en eller annen grunn forlate snøfreseren, må motoren stanses -
selv om du bare skal inspisere arbeidsområdet.

Bruk i skråninger
Unngå velt - vær forsiktig når du skal forandre retning når snøfreseren brukes i
skråninger. Vær spesielt aktsom hvis du bruker snøfreseren til å rydde tak på
bygninger. Snøfreseren kan velte og påføre deg selv eller andre skader hvis du
etterlater den uten tilsyn i skråninger.

Bruksforhold

Unngå å bruke snøfreseren hvis det er dårlig sikt. Under slike forhold er det større
risiko for å treffe gjenstander eller forårsake skader. Juster utkasterrøret slik at du
ikke risikerer å treffe forbipasserende personer eller kjøretøyer. Hold trygg avstand
til utkasterrøret når motoren går.

Snørydding nær veier

Se opp for motorisert ferdsel og fotgjengere når du rydder snø nær offentlige veier
og fotgjengerstier. Bruk aldri snøfreseren på offentlige veier.
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1. SIKKERHETSREGLER

Brukerens ansvar

Lær deg hvordan du hurtig stanser snøfreseren i tilfelle det skulle oppstå et
nødstilfelle. Sett deg inn i og forstå maskinens betjeningsfunksjoner.

La aldri andre personer få bruke snøfreseren uten nødvendig opplæring. La under
ingen omstendighet barn få bruke den. Skulle det plutselig dukke opp folk eller
husdyr foran deg mens du arbeider, frigjør du øyeblikkelig clutchen og kobler ut
innmaterskruen for å stanse snøfreseren og forhindre at noen skades av den
roterende innmaterskruen.

Hold håndtaket i et fast grep og gå rolig når du bruker snøfreseren. Løp aldri og
bruk egnede vinterstøvler med såler som ikke er glatte.
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1. SIKKERHETSREGLER

PLASSERING AV SIKKERHETSMERKER

Sikkerhetsmerkene advarer mot mulige farer som kan føre til alvorlige skader. Les
dem nøye. Skulle et merke falle av eller bli uleselig, kontakter du din HONDA
Fagforhandler og ber om et nytt.

MASKINENS IDENTIFIKASJONSSKILT

1. Konformitetsmerke i følge modifisert
EU-direktiv EEC/89/392.

2. Nominell effekt i kilowatt

3. Anbefalt motorhastighet i o/min.

4. Vekt i kilo

5. Produksjonsår

6. Serienummer

7. Beskrivelseskode

8. Produsentens navn og adresse

A

B

C

Les instruksjonsboken og forsikre deg om at
du forstår bruken av betjeningsfunksjonene
før du tar snøfreseren i bruk.

Unngå at utkasterrøret rettes mot andre
personer eller vinduer. Hold folk og husdyr
på sikker avstand når du bruker maskinen.

Stikk aldri hånden inn i utkasterrøret mens
motoren går. Stopp motoren og vent til alle
roterende deler er stanset før du utfører
noen form for service på maskinen.
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1. SIKKERHETSREGLER
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2. BETJENINGSFUNKSJONER

MASKINENS HOVEDDELER

1 Håndtak

2 Clutch-håndtak for innmaterskrue

3 Choke

4 Starthåndtak

5 Lokk oljetank

6 Tappeplugg motorolje

7 Motorens serienummer
(se innefor hullet for
eksosrør)

8 Styrehåndtak for utkasterrør

9 Deksel for tennplugg

10 Bensinlokk

11 Bensinkran

12 Tenningsbryter

13 Rammeserienummer

14 Stakepinne i plast
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2. BETJENINGSFUNKSJONER

Bensinkran

Bensinkranen åpner og lukker for bensin-
tilførselen fra bensintanken til forgasseren.
Forsikre deg om at bensinkranen enten
står helt i PÅ-stilling (ON) [1] eller AV-
stilling (OFF) [2].

Tenningsbryter
Tenningsbryteren kontrollerer
tenningssystemet.
PÅ (ON) [1] - er stillingen når motoren
går og når den skal startes.
AV (OFF) [2] - stopper motoren.

Starthåndtak
Trekk i starthåndtaket for å starte
motoren.
Startprosedyre - se side 13.
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2. BETJENINGSFUNKSJONER

Choke

Chokehendelen brukes for å åpne
eller lukke choken. LUKKET [1] brukes
når motoren er kald.
ÅPEN [2] stilling leverer riktig bensinblanding
for kjøring når motoren er varmet opp og
for å starte en varm motor.

Styrehåndtak for utkasterrør
Dette håndtaket brukes for å stille
utkasterrørets vinkel (fra lav og
nær [1] til høyt og langt [2]) samt
retning (fra venstre [A] til
høyre [B]).

Innmaterskruens clutch-håndtak
Når dette håndtaket er engasjert (klemt
inn) [1] begynner innmaterskruen å rotere
og snøfreseren å kjøre fremover.
Snøfreseren stopper når innmaterens
clutch-håndtak frigjøres (slippes ut) [2].

Engasjer ikke innmaterskruens clutch-håndtak
på områder som er ryddet for snø. Dette vil
føre til at snøfreseren plutselig begynner
å bevege seg fremover.
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3. FØR DU STARTER

ER DU KLAR til Å STARTE?

Sikkerheten din er ditt eget ansvar. Bruk litt tid på forberedelsene, så reduseres
muligheten for ulykker betydelig.

Kunnskap
Les og vær sikker på at du forstår denne instruksjonsboken. Lær hva betjenings-
funksjonene gjør og hvordan du bruker dem.

Gjør deg kjent med snøfreseren og hvordan den virker før du tar den i bruk.
Spesielt er det viktig at du vet hvordan snøfreseren stanses i et eventuelt
nødstilfelle.

ER SNØFRESEREN KLAR FOR INNSATS?

For din sikkerhets skyld og for å maksimere utstyrets levetid, er det viktig at du
bruker litt tid på å sjekke tilstanden før du tar snøfreseren i bruk. Sørg for å utbedre
eventuelle mangler du måtte avdekke eller få Fagforhandleren til å utføre jobben.

Mangelfullt vedlikehold av snøfreseren eller at du
unnlater å utbedre et problem før du starter, kan
resultere i funksjonsfeil og etterfølgende
personskade.

Husk alltid å inspisere utstyret før du tar det i
bruk og sørg for å utbedre eventuelle problemer.

Før du utfører noen form for sjekk eller vedlikeholdsarbeid, må snøfreseren
parkeres på et plant underlag med motorens tenningsbryter i AV-stilling (OFF).
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3. FØR DU STARTER

Generell sjekk av snøfreserens tilstand

Undersøk rundt og under snøfreseren og sjekk om det er tegn til oljelekkasjer.

Kontroller at det ikke er is eller hardpakket snø i innmaterskruens deksel eller i
utkasterrøret. Forekommer slikt, må det rengjøres før du starter snøfreseren.

Se etter tegn på skader.

Sjekk at alle betjeningsfunksjoner virker som de skal.

Kontroller om snøskrapen er slitt. Skift den om nødvendig - se side 31.

Sjekk at alle muttere, skruer og bolter sitter forsvarlig festet.

Sjekk av motoren

Sjekk oljenovå - se side 25.

Kontroller benisinnivå (side 24). Starter du med full tank, slipper du kanskje
å måtte avbryte arbeidet for å etterfylle drivstoff.

SJEKK OMRÅDET SOM SKAL RYDDES FOR SNØ

For din egen og andres sikkerhets skyld, er det viktig at området alltid inspiseres før
du starter snøfresere og begynner arbeidet.

Gjenstander
Enhver gjenstand som kan fanges opp av innmaterskruen og kastes ut, er en mulig
fare for deg selv og andre. Se etter gjenstander som steiner, pinner, spikere samt
metallbiter og fjern dem fra området før du starter arbeidet.

Folk og husdyr

Folk og husdyr som oppholder sdeg i området, kan komme i veien for utkasterrøret
og bli truffet av gjenstander som kastes ut. Få folk, spesielt barn, og dyr bort. Deres
sikkerhet er ditt ansvar.

Arbeidsområdet

Kontroller snøforholdene og tilpass snøfreserens fremdrift og fresedybde deretter.
Sjekk at snøskraperens tilstand og at avstanden til bakken er riktig tilpasset -
se side 31.
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4. BETJENING

FORHOLDSREGLER FOR SNØFRESING

Før du bruker snøfreseren første gang, må du først lese gjennom både kapitlene
SIKKERHETSREGLER (side 5) og FØR DU STARTER (side 13).

Selv om du har brukt andre snøfresere, bør du ta deg tid til å bli kjent med
hvordan denne modellen arbeider og trene på et trygt område til du har oppnådd
nødvendige ferdigheter.

Forsøk ikke å forandre eller klusse med noen av betjeningsfunksjonene eller
sikkerhetsinnretningene på snøfreseren.

For din egen sikkerhets skyld må du unngå å starte motoren i innelukkede rom
som f.eks. en garasje. Eksosen fra snøfreseren inneholder giftig kullos som raskt
bygger seg opp i lukkede rom og som kan føre til sykdom, tap av bevissthet og i
verste fall død.

Karbonmonoksid-gass (kullos) er en svært giftig
gass som kan føre til tap av bevissthet og i
verste fall ta livet av deg.

Unngå innelukkede områder og aktiviteter som
utsetter deg for karbonmonoksid.

START AV MOTOREN

1. Vri bensinkranen til PÅ-stilling
(ON) [1].
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4. BETJENING

2. Hvis motoren er kald,
trekkes choken ut
i STENGT [1] stilling.

3. Vri tenningsbryteren
til PÅ-stilling (ON) [1].

4. Trekk lett i starthåndtaket til du kjenner
motstand, trekk det så bestemt til deg.

5. Slipp starthåndtaket kontrollert tilbake.

MERK:
Ikke bråslipp starthåndtaket,
det kan skade startsystemet.
Slipp det kontrollert tilbake.

MERK:
Trekk ikke i starthåndtaket
mens motoren går, det kan
ødelegge starteren.

6. La motoren få tid til å varme seg opp noen minutter. Har du satt choken i
STENGT stilling for å starte motoren, skyves den gradvis tilbake til ÅPEN
stilling etter hvert som motoren varmes opp.
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4. BETJENING

STOPP AV MOTOREN

Må du stoppe motoren i et nødstilfelle, vris tenningsbryteren til AV-stilling (OFF) [1].
Under normale forhold, stoppes motoren på følgende måte:

3. Vri bensinkranen
til AV-stilling (OFF) [1].

2. Vri tenningsbryteren
til AV-stilling (OFF) [1].

1. Frigjør (slipp ut) innmaterskruens clutch-
håndtak [1] slik at innmaterskruen slutter
å rotere.
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4. BETJENING

RYDDING AV SNØ

1. Press håndtaket ned for å heve fronten på snøfreseren en tanke. Trill maskinen
over til området som skal ryddes for snø.

2. Bruk utkasterrørets håndtak (side 12)
for å justere retningen som du ønsker
at snøen skal kastes.

3. Koble inn (klem inn) innmaterskruens
clutch-håndtaket  [1]. Innmaterskruen
begynner nå å rotere.

4. Tipp [1] snøfreseren lett fremover
med håndtaket for å føre innmaterskruen
inn i snøen. Innmaterskruen vil nå trekke
snøfreseren fremover og kaste ut snøen.

5. For å stoppe snøfresingen, senkes
håndtaketen tanke før du slipper ut
innmaterskruens clutch-håndtak.
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4. BETJENING

TIPS FOR EFFEKTIV SNØRYDDING

Prøv å få ryddet snøen før den smelter eller fryser til og blir hard.
Reduser ikke motorhastigheten mens du rydder snøen.

Tips for å rydde hard eller dyp snø:

Rydd snøen ved å føre snøfreseren frem og tilbake. Frigjør (slipp ut) innmater-
skruens clutch-håndtak og press håndtaket ned for å heve snøhuset mens du
trekker snøfreseren bakover.

Rydd snøen i smale felt. Kjør heller flere ganger med overlapping av ryddede felt
slik at snømengden som føres inn i snøhuset reduseres.

Hvis snømengden er høyere enn snøhuset, fjernes snøen lagvis i flere
omganger, slik som vist på tegningen.

�����
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�����



20

4. BETJENING

BLOKKERT UTKASTERSYSTEM

Hvis utkasterrøret eller turbinmekanismen blir blokkert, må du stoppe snøfreseren
og sjekke ARBEIDSOMRÅDET en gang til (side 14) for å redusere muligheten for
nye blokkeringer.

1. Før du fjerner fremmedlegemer fra utkastersystemet, må du forsikre deg om at
motoren er stoppet og at ingen roterende deler beveger seg.
Ta hetten av tennpluggen (side 27).

2. Bruk plastpinnen for å fjerne fremmedlegemet/forstoppelsen.
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5. VEDLIKEHOLD

BETYDNINGEN AV REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold er avgjørende viktig for sikker, økonomisk og problemfri
bruk av snøfreseren, samtidig som det bidrar til å redusere luftforurensningen.

For å hjelpe deg med vedlikeholdet, finner du på de følgende sider vedlikeholds-
skjema, rutinemessige inspeksjoner, fremgangsmåter og enkelt vedlikeholdsarbeid
som kan utføres med vanlig håndverktøy. Andre og mer kompliserte vedlikeholds-
oppgaver som krever profesjonell kompetanse eller spesialverktøy, er du best tjent
med å overlate til din HONDA Fagforhandler hvis du ikke har dette selv.

Vedlikeholdsskjemaet er utarbeidet for normale arbeidsforhold. Hvis snøfreseren
brukes under mer ekstreme forhold, bør du kontakte Fagforhandleren for
anbefalinger tilpasset ditt spesielle behov. Husk - det er din HONDA Fagforhandler
som har de beste fagmessige kunnskaper om snøfreseren og som har det rette
utstyret for å vedlikeholde og reparere den.

Mangelfullt vedlikehold eller unnlatelse av å rette
på feil før bruk av snøfreseren, kan føre til drifts-
problemer som igjen kan resultere i alvorlige
skader og i verste fall dødsulykker.

Følg alltid inspeksjons- og vedlikeholdsrutinene
som er beskrevet i denne instruksjonsboken.

Bruk alltid originale HONDA-deler eller tilsvarende kvalitet når du skal reparere
eller foreta utskiftnger. Det er den beste garanti for ikke å svekke den anerkjente
HONDA-kvaliteten, sikre problemfri drift og forlenge utstyrets levetid.
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5. VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD OG SIKKERHET

De viktigste forholdsregler for sikkert vedlikeholdsarbeid finner du i denne
instruksjonsboken. Det er imidlertid ikke mulig å forutse alle faresituasjoner som
kan oppstå, derfor er det bare du selv som kan avgjøre om det er trygt at du selv
utfører den enkelte oppgave.

Unnlater du å følge vedlikeholdsinstruksjonene
til punkt og prikke, risikerer du muligheten for
alvorlige skader og - i verste fall - å forulykke.

Vær derfor nøye med å følge prosedyrer og
forholdsregler i denne instruksjonsboken.

Forholdsregler for sikkert velikeholdsarbeid

Forsikre deg om at motoren er stoppet før du tar fatt på noen form for vedlike-
hold eller reparasjoner. Slik unngår du de vanligste faresituasjoner:

— Forgiftning av eksosgass
Sørg for skikkelig ventilasjon i området hver gang du må utføre arbeid med
motoren i gang.

— Brannskader fra varme deler
La motor og eksossystem få tid til å bli avkjølt før du rører dem.

— Skader fra bevegelige deler
Ha ikke motoren i gang så fremt instruksjonen ikke tilsier det.

Les og forstå instruksjonene før du begynner arbeidet og forsikre deg om at du
har nødvendig verktøy og kompetanse.

Vær oppmerksom på brann- og eksplosjonsfaren - vær spesielt varsom når du
arbeider med eller rundt bensinsystemet. Bruk bare ikke-brennbare
rensevæsker, aldri bensin, for å rengjøre deler. Hold tente sigaretter, gnistkilder
og åpen ild borte fra deler som har med bensin å gjøre.

�����
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5. VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSSKLJEMA

Deler forbundet med avgasser�

Del Oppgave  Hver  Første 25 Hvert år Hver Side
bruk timers Før Før 150

bruk bruk lagring timer

Motorolje Sjekk 25
Skift 26

Tennplugg Sjekk &
rengjør
Skift 27

Snøskrape Sjekk/ 31
juster

Bevegelige deler Oljes 37

Bensintank Tøm 36
& forgasser

Frigang clutch Sjekk/ 29
innmaterskrue juster

Motorhastighet Sjekk & Verksted
juster manual

Bensinfilter Sjekk Verksted
manual

Bensinledning Skift Verksted
manual

Ventilklaring Sjekk & Verksted
juster manual

Hvert 2. år (2)

�����
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(1) Vedlikeholdes hver 10. time eller daglig når snøfreseren brukes under ekstreme
forhold eller anvendes kommersielt.

(2) Vedlikehold av disse delene bør kun utføres av en HONDA Fagforhandler hvis
du ikke selv har mekanikerkompetanse eller mangler det rette verktøyet.
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FYLLING AV DRIVSTOFF

VOLUM BENSINTANK: 1,3 liter

Stopp motoren, skru av bensinlokket og sjekk bensinnivået. Er det lavt, etterfylles
bensin. Sørg for ikke å overfylle - bensinen skal stå under kanten av påfyllings-
stussen [1].

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere.

Omgang med bensin innebærer risiko for
alvorlige ulykker og brannskader.

Stopp motoren og hold trygg avstand til gnist-
og varmekilder samt åpen ild.

Bensin oppbevares og fylles utendørs.

Tørk straks opp bensinsøl.�����

�����

�����

Fyll bensin utendørs i områder med god ventilasjon. Hvis motoren nettopp har gått
og er varm, må den avkjøles før du fyller. Unngå bensinsøl når du fyller bensin og
unngå overfylling: Bensinen skal stå opp til underkanten av påfyllingsstussen - ikke
i selve stussen. Skru bensinlokket godt til etter fylling.

Fyll aldri bensin innendørs hvor bensindamp kan komme i kontakt med gnistkilder
eller åpen ild. Hold bensinen borte fra gnistkilder som elektriske brytere, hvitevarer,
elektroverktøy o.l.

Bensinsøl representerer ikke bare brann- og eksplosjonsfare, den skader også
miljøet. Tørk derfor straks opp bensinsøl.
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BENSINANBEFALINGER

For å redusere avleiringene på tennplugg samt i forbrenningskammer og forgasser,
anbefaler vi at du bruker 97/98 oktan blyfri bilbensin eller ren 4-takts miljøbensin,
som du får kjøpt på de fleste bensinstasjoner.
Bruk aldri gammel, forurenset eller oljeinnblandet bensin. Unngå å få skitt, snø eller
vann i bensintanken.
Det kan forekomme at du hører lett “tenningsbank”  eller “pling” (metallisk bankelyd)
når snøfreseren jobber under harde belastninger. Dette behøver du ikke bekymre
deg over. Skulle lydene forekomme under jevn motorgange og normal belastning,
bør du skifte bensinmerke. Skulle ulydene fortsette etter dette, må du oppsøke din
HONDA Fagforhandler.

MERK:
Kjører du motoren med konstant tenningsbank eller metalliske bankelyder, risikerer
du motorskader. Slike forhold betraktes som feilbruk og medfører at garantien ikke
dekker deler som ødelegges.

MOTOROLJE

Sjekk av oljenivå
Oljenivået sjekkes med snøfreseren
stoppet og parkert i plan stilling.

1. Skru av oljelokk med
peilestav og tørk den ren.

2. Sett peilestaven inn i påfyllings-
stussen igjen og ta den ut
uten å skru oljelokket til.

3. Hvis nivået er for lavt [1] fylles
anbefalt olje (se side 27) i påfyllins-
stussen opp til riktig nivå [2].

4. Skru oljelokk med peilestav
på plass igjen.

MERK:
Kjører du motoren med for lite olje, risikerer du skader på motoren.



26

5. VEDLIKEHOLD

Oljeskift

Skift oljen mens motoren er varm,
det sikrer rask og fullstendig
tømming.

1. Plassere snøfreseren
på et plant underlag.

2. Sett et egnet fat under
tappebolten for å samle opp
den brukte oljen. Skru deretter
av oljelokk med peilestav [1] og
tappebolt med pakning [2].

3. Sørg for at all oljen tømmes fullstendig.
Sett deretter tappebolt med pakning
og oljelokk med peilestav på plass igjen
og skru dem forsvarlig til.

MERK:
Motorolje som blir avhendet på en uregelmessig måte, kan være skadelig for
naturen.Tenk miljøvern når du skifter motorolje, hell den på en egnet kanne som
lukkes og leveres til et gjennvinningssenter. Kast den for all del ikke i søple-
kassen, hell den heller ikke ut i avløssystemet eller ut på bakken.

4. Når snøfreseren står parkert på et plant underlag, skal den nye oljen fylles opp
til ytterkanten av påfyllingshullet. Anbefalt oljekvalitet: se neste side (27).

OLJEVOLUM: 0,6 liter

MERK:
Kjøres motoren med for lite olje, risikerer du alvorlige motorskader.

5. Sørg for å skru oljelokk med peilestav forsvarlig på plass igjen.
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Anbefalt motorolje
Olje er en viktig faktor som påvirker maskinens bruksegenskaper og levetid. Bruk
kun 4-takts motoroljer (for bilmotorer) med høy renseeffekt.

SAE 10W-40 anbefales for normal bruk.
Andre viskositeter vist i tabellen kan brukes
når gjennomsnittstemperaturen i ditt område
ligger innenfor det angitte området.
SAE oljeviskositeter og serviceklassifisering
finner du på emballasjens API-etikett.
Honda anbefaler at du bruker olje av API
Servicekategori SE eller SG, som har “stjerne-
skudd” på emballasjen.

GJENNOMSNITLIG TEMPERATUR

VEDLIKEHOLD AV TENNPLUGGEN
For å sikre problemfri start, må tennpluggens elektroder ha riktig åpning og være fri
for avleiringer.

1. Åpne dekselet over tennpluggen
og ta hetten av pluggen. Bruk en
vanlig tennpluggnøkkel for å skru
ut tennpluggen.

2. Kontroller tennpluggen. Skift den
ut hvis elektrodene er slitte eller
isolasjonen sprukket eller avskallet.
Skal den brukes om igjen, rengjøres
elektroder og isolasjon med stålbørste.

MERK:
Bruk bare anbefalte tennplugger eller
tilsvarende kvalitet. Tennplugger med feil
varmetall kan føre til alvorlige motorskader.
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Nye tennplugger av riktig kvalitet får du kjøpt hos din HONDA Fagforhandler.

ANBEFALTE TENNPLUGGER:
BPR5ES (NGK) eller W16EPR-U (DENSO)

3. Mål avstanden mellom elektrodene med
et bladmål. Må den korrigeres, gjøres dette
ved å bøye elektrodesiden.

ELEKTRODEAVSTAND: 0,7 - 0,8 mm

4. Sjekk at tennpluggens pakning er i god
stand. Skru pluggen inn for hånd for å sikre
at den tar gjenger.

5. Etter at pluggen er skrudd inn for hånd, etterstrammes den med tennpluggnøkkel
for å sikre riktig press på pakningen.

Har du satt inn en ny tennplugg, etterstrammes den 1/2 tørn med nøkkelen.
Bruker du den gamle tennpluggen om igjen, strammer du kun 1/8 - 1/4 tørn med
nøkkel etter at pluggen er skrudd inn for hånd.

MERK:
Tennpluggen må sitte korrekt strammet. Gjør den ikke det, kan tennpluggen bli
overopphetet og skade motoren.

6. Sett hetten på tennpluggen og lukk dekselet.

0,7 - 0,8 mm
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INNMATERSKRUE

Clutch-håndtak

Inspeksjon

1. Beveg cluch-håndtaket til du
kjenner motstand fra vaieren.
Mål at avstanden er lik den som
er angitt:

AVSTAND CLUTCH-HÅNDTAK:
190 ~ 205 mm

Justering

1. Trekk dekselet [1] oppover
for få frem strammefjæren.
Skift enten fjærens eller vaierens
stilling på metallplaten slik at
clutch-håndtakets avstand
blir korrekt.

Flytter du strammefjæren får
du en forskjell på 6 mm, mens
vaieren gir 10 mm.

2. Skyv dekselet tilbake på plass
over strammefjæren igjen.
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Stramming rem

Inspeksjon & justering
1. Trekk dekselet over fjæren oppover

for å få frem remmens strammefjær.
Få en medhjelper til å betjene innmater-
skruens clutch-håndtak. Mål lengden på
den eksponerte spiralen som anvist.

2. Fjern z-bendet [1] fra det øvre hullet
på innmaterskruens clutch-håndtak og
sett det inn i nedre hull [2]. Sjekk lengden
på fjæren igjen. Er den fortsatt ikke riktig
i forhold til spesifikasjonen, sjekkes inn-
materskruens clutch-håndtak (side 29).

Sjekk av innmaterskruens skovler

Skovlene er kompakte deler i gummi som
er festet på kantene av innmaterskruen.
Skovlene utsettes for slitasje og må sjekkes
og skiftes hvis slitasjen overskrider grensen
for vedlikehold.

1. Parker snøfreseren på en jevn, plan flate.
Ta hetten av tennpluggen og tipp snøfreseren
så langt bakover at snøhuset hever seg.

2. Inspiser skovlene på innmaterskruen og
forsikre deg om at de er i god stand og
forsvarlig festet.

3. Mål avstanden mellom kanten av gummi-
skovlene til kanten av innmaterskruens
metallstøtte.

SKOVLENES GRENSE FOR VEDLIKEHOLD:
15 mm.

Utskiftning av skovlene bør kun utføres av din
HONDA Fagforhandler. Er skovlene utslitte, kan
det hende at også snøskrapen bør skiftes (side 31).
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Snøskrape

Snøskrapen slites under normal bruk og må skiftes ut når den når grensen for
vedlikehold. Tykkelsen på snøskrapen og justeringen bestemmer klaringen mellom
gummiskovlene og bakken.

Inspeksjon
1. Vri tenningsbryteren til AV-stilling (OFF) og ta hetten av tennpluggen, slik at

motoren ikke kan startes ved et uhell.

2. Undersøk snøskrapen [1]
og få bekreftet at den har jevn
kontakt med bakken. Har den
ikke det, må den justeres.

3. Tipp snøfreseren bakover
og mål tykkelsen på snøskrapen.
Skift snøskrapen hvis den er
mindre enn 2 mm tykk.

SNØSKRAPENS TYKKELSE OG
GRENSE FOR VEDLIKEHOLD: 2mm.
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En ny snøskrape får du kjøpt
hos din HONDA Fagforhandler.

4. Mål avstanden mellom bakken
og det laveste punktet på innmater-
skruens gummiskovler.

AVSTAND MELLOM BAKKEN
OG SKOVLENE: 0 ~ 3 mm.

Justering/utskiftning
1. Løsne - men fjern ikke - de tre

sekskansmutterene [1] på snø-
skraperfestet [2].

2. Før snøskrapen en tanke nedover.
Stram de selvlåsende mutterene og
sjekk avstanden igjen.

Gjenta prosedyren til du får den
riktige avstanden. Klarer du ikke å få
avstanden riktig i forhold til kravet, må
snøskrapen skiftes.

0 ~ 3 mm

FESTEBOLTER (3)

SNØSKRAPE

FLATE PAKNINGER (3)

SEKSKANTMUTTERE  (3)

Juster stillingen iht spesifikasjonen

Ny snøsktrape får du kjøpt hos din HONDA Fagforhandler.

FESTEBOLTER (3)
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MOTORPROBLEMER

Starteren virker, men Mulig grunn Utbedring
motoren vil ikke starte

Sjekk bensinstrømmen Bensinkranen er AV (OFF) Vri bensinkranen til PÅ (ON)
til motoren (side 15).

Sjekk bensinens kvalitet Sur eller gammel bensin Sørg for at tanken har ny bensin.
Tøm forgasseren (side 36).

Tennplugghetten er av. Sjekk at hetten har kontakt.
Sjekk at tennpluggen er fri for

Sjekk om tennpluggen avleiringer og har korrekt
har gnist. elektrodeavstand (side 27).

Motoren trekker dårlig Mulig grunn Utbedring

Sjekk fremdriftshastigheten Hurtig fremdrift og fresing av Kjør med lavere fremdrifts-
våt, dyp snø utsetter motoren hastighet
for stor belastning

Fresebredden er for stor i Våt, dyp snø utsetter motoren Reduser fresebredden.
forhold til snøforholdene for ekstrem belastning

Sjekk snøhuset Utkasterrøret er gjenstoppet Fjern forstoppelsen i
utkasterrøret (side 20).

Tennplugghetten sitter feil. Sørg for at tennplugghetten
sitter riktig festet.

Sjekk tennpluggen Feil elektrodeavstand eller Sjekk at tennpluggen er fri for
avleiringer på elektrodene. avleiringer og har rett åpning.

Sjekk chokens stilling. Choken i feil stilling. Sjekk at choken står i ÅPEN
stilling (side 12).

Sjekk bensinkvaliteten. Sur eller gammel bensin. Sørg for at tanken har ny bensin.
Tøm forgasseren (side 36).
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Motoren går, men
snøfreseren vil ikke Mulig grunn Utbedring
funksjonere

Sjekk innmaterskruens Skovlene er utslitte. Skift ut skovlene.
skovler.

Sjekk clutch-håndtakets Clutchen kobler ikke inn. Koble inn clutch-håndtaket ved
posisjon. å trekke det mot håndtaket.

Sjekk clutch-håndtaket. Clutchens frigang Juster frigangen (side 29).
er for stor.

Innmaterskruen kobler Drivrem eller vaier er slitt, i stykker Kontakt HONDA Fagforhandler.
ikke inn. eller sitter ikke i trinsen.

DRIFTSPROBLEMER

PROBLEMER MED SNØUTKASTEREN

Vil ikke kaste snø Mulig grunn Utbedring

Sjekk utkasterrøret Utkasterrøret tilstoppet. Rengjør utkasterrøret for
Fremmedlegeme hindrer innmater- hindringen (side 20).
skruen fra å rotere. Fjern fremmedlegemet.

Innmaterskruen kobler Slitt rem, sitter ikke i trinsen eller Kontakt HONDA Fagforhandler.
ikke inn. feil montert.

Snøen kastes ikke riktig Mulig grunn Utbedring

Innmaterskruen kobler Slitt rem, sitter ikke i trinsen eller Kontakt HONDA Fagforhandler
ikke inn. feil montert.

Sjekk snøforholdene. Våt, dyp snø er tung å kaste ut. Reduser fresebredden (side 19).

Sjekk fremdrifts- Snøfreseren går for fort i forhold Reduser fremdriftshastigheten
hastigheten. til snøforholdene (side 19).

Motoren stanser når Mulig grunn Utbedring
innmaterskruens clutch
kobles inn

Sjekk snøhuset Utkasterrøret er tilstoppet. Rengjør utkasterrør eller
Fremmedlegeme hindrer innmater- snøhus for hindring (side 20).
skruen i å rotere. Ev frosset fast.
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FORBEREDELSE FØR LAGRING

Grundige forberedelser før lagring er vesentlig for å holde snøfreseren din
problemfri og for at den skal beholde sitt gode utseende. De følgende punkter
bidrar til å holde rust og korrosjon på avstand og for at snøfreserens bruksegen-
skaper og flotte utseende ikke skal forringes.

Rengjøring

1. Spyl snøhus og hjul med hageslange. Rengjør resten av snøfreseren med en
fuktig klut.

2. Når snfreseren er tørr, frisker du opp ødelagt og avskallet lakk.

Bensin
Bensin oksyderer og forringes under lagring. Gammel bensin gjør motoren
vanskelig å starte og etterlater gummipartikler som kan tette bensinsystemet. Hvis
du lar bensin “overvintre” i forgasseren, risikerer du å måtte ha full service på
delene i bensinsystemet og kanskje også foreta utskiftninger.

Hvor lenge du kan lagre bensin i bensintanken og forgasseren uten å risikere
problemer med feilfunksjoner, varierer med variabler som bensinens sammen-
setning, lagringstemperatur og hvorvidt bensintanken er helt eller delvis fylt. Luften
i en delvis fylt bensintank fremmer kvalitetsforringelsen. Et svært varmt lagrings-
sted eller høy temperatur aksellerer nedbrytningen. Problemer med bensinen kan
komme etter et par måneder eller mindre, hvis bensinen ikke var ny sist du fylte
bensintanken.

Garantien dekker ikke skader på bensinsystemet eller motorproblemer som kan
føres tilbake til dårlige forberedelser før lagring.

Du kan forlenge lagringstiden på bensinen ved å tilsette en bensinstabilisator som
er utviklet for dette formålet. Eller du kan forhindre kvalitetsforringelsen ved å
tømme bensintank og forgasser for bensin.
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Tilsetting av bensinstabilisator for å forlenge bensinens lagringstid

Tilsetter du bensinstabilisator, må bensintanken fylles helt opp med fersk bensin.
Fyller du bensintanken bare delvis, vil luften i tanken likevel fremme kvalitets-
forringelsen under lagring. Benytter du bensinkanne for etterfyllig, må du sørge for
at den kun inneholder ny bensin. Bensinstabilisatoren tilsettes i følge produsentens
anvisninger.

Etter at bensinstabilisatoren er tilsatt, kjøres motoren ti minutter utendørs for å
sikre at den behandlede bensinen har erstattet den ubehandlede bensinen i
forgasseren. Stopp motoren og vri bensinkranen til AV-stilling (OFF).

Tømming av bensintank og forgasser
1. Plasser en godkjent bensinkanne under

forgasserens tappeslange og bruk
en trakt for å unngå søl.
Vri bensinkranen til PÅ-stilling (ON).

2. Sett en lang skrutrekker med rettkant
inn i hullet på venstre side. Finn forgasserens
tappeskrue [1] nær bensinkoppen. Løsne -
men skru ikke ut - tappeskruen til bensinen
begynner å renne. Tøm bensintanken
fullstendig og skru tappeskruen til igjen.

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere.

Omgang med bensin innebærer risiko for
alvorlige ulykker og brannskader.

Hold trygg avstand til gnist- og varmekilder
samt åpen ild.

Bensin oppbevares og fylles utendørs.

Tørk straks opp bensinsøl.�����

�����

�����
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Motorolje

1. Skift motoroljen (side 26).

2. Ta ut tennpluggen (side 27).

3. Hell 5 ~ 10 cc ren motorolje
ned i sylinderen.

4. Trekk sakte i starthåndtaket
gjentatte ganger for å fordele oljen.

5. Sett tennpluggen inn igjen. Vri
tenningsbryteren til Av-stilling (OFF).

6. Trekk i starthåndtaket til du
kjenner motstand. Dette vil stenge
ventilene og hindre korrosjon i motoren.

Smøring

Tilsett et par dråper olje og litt lavtemperaturs smørefett i de følgende deler
for smøring og rustbeskyttelse.

1 Innmaterskruens clutch-håndtak 3 Utkasterrørets festebolter

2 Utkasterrørets hengselpinne 4 Innmaterskruens aksellagere
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REGLER FOR LAGRING

Skal du lagre snøfreseren med bensin i tank og forgasser, er det viktig å redusere
faren for at bensindampen skal antennes. Velg lagringsplass med god ventilasjon
og som ligger på trygg avstand fra kilder med elektrisk gnist eller åpen ild,
eksempelvis fyrrom, vannvarmer eller tørketrommel. Unngå også rom hvor du
bruker elektriske motorer eller elektroverktøy, som avgir gnister.

Unngå helst lagerrom med høy luftfuktighet, som fremmer rust og korrosjon.

Dersom bensintanken ikke er tømt for bensin, settes bensinkranen i AV-stilling
(OFF) for å redusere faren for lekkasjer.

Parker snøfreseren på et plant underlag. Skulle den velte, risikerer du bensin-
eller oljelekkasjer.

Når motor og eksossystem er avkjølt, dekkes snøfreseren til for å holde støvet ute.
En varm motor eller eller eksossystem kan antenne eller smelte visse materialer.
Bruk ikke tett plast som deksel mot støv. Diffusjonstette materialer vil lukke
fuktigheten inne rundt motoren og fremme rust og korrosjon.

UT FRA LAGER

Sjekk snøfreseren slik som beskrevet i kapittelet FØR DU STARTER side 13.

Tømte du bensinsystemet under forberedelsene før lagring, fylles bensintanken
opp med fersk bensin. Benytter du bensinkanne for etterfylling, må du forsikre deg
om at bensinen er fersk. Bensin oksydere og forringes over tid, noe som fører til
startproblemer.

Hvis sylinderen ble beskyttet med en oljefilm før lagring, vil motoren sannsynligvis
ryke når du starter den. Dette er helt normalt.
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TRANSPORT

FØR OPPLASTING

Har du nettopp kjørt snøfreseren, må du la motoren får tid til å kjøle seg ned i minst
femten minutter før du laster den opp på kjøretøy. En varm motor eller varmt
eksossystem kan gi deg brannsår og antenne enkelte materialer.

Vri bensinkranen til AV-stilling (OFF). Dette forhindrer at forgasseren oversvømmes
og redusere muligheten for lekkasjer.

LASTING PÅ OG AV

Dersom du ikke har en egnet kjørerampe for hånden, klarer to personer å løfte
snøfreseren på og av transportkjøtretøy. Sørg for å holde snøfreseren plant under
operasjonen.

Plasser snøfreseren slik at begge hjulene samt snøhuset hviler mot lasteplanet.
Sikre snøfreseren med tau eller stropper og blokker begge hjulene. Sørg for å holde
festemidlene klar av innmaterskruens clutch-håndtak og vaiere.
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RAMME

Beskrivelseskode SZBG

Lengde 1258 mm

Bredde 527 mm

Høyde 1026 mm

Nettovekt 34,5 kg

Snøhusets høyde/bredde 306/500 mm

Kastelengde snø Front: 8 m
(varier med forhold og snø) Venstre/høyre: 5 m

Kontinuerlig arbeidstid 1,6 time

Støynivå (ved øre) 84,4 dB(A)

MOTOR

Modell GC160

Volum 160 cc

Boring x slag 64 x 50 mm

Startsystem Snorstart

Tenningssystem Elektromagnet

Oljevolum 0,6 liter

Volum bensintank 1,3 liter

Tennplugg BPR5ES (NGK) eller W16EPR-U (DENSO)

JUSTERINGER

Elektrodegap tennplugg 0,7 ~ 0,8 mm

Ventilklaring Innsuging: 0,15 mm
Eksos: 0,2 mm

Andre spesifikasjoner Ingen andre justeringer er nødvendig

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel

Ryddekapasitet max. 35 tonn/time

*Max. nto effekt kW/hk 3,4/4,6 v/3600 o/min

*Alle effektverdier er oppgitt til max. nto. effekt, iht. målenorm SAE J1349.



9. TILLEGGSINFORMASJON

41

MODIFISERING AV FORGASSEREN
FOR BRUK I STORE HØYDER

I store høyder vil forgasserens standardblanding av luft og bensin bli for fet.
Ytelsesevnen synker og forbruket av bensin øker. En altfor fet blanding vil dessuten
føre til at tennpluggen sotes slik at motoren blir vanskelig å starte.

Effektiviteten i store høyder kan forbedres ved å sette inn en bensindyse med
mindre diameter og regulere blandingsskruen. Skal du bruke snøfreseren
permanent i høyder over 1500 meter, bør du la din HONDA Fagforhandler foreta
denne modifiseringen av forgasseren.

Selv om forgasseren justeres, vil motorens yteevne reduseres med ca. 3,5 % for
hver 300 meters økt høydeforskjell. Effekten blir imidlertid større hvis justeringen
ikke foretas.

MERK:
Er forgasseren modifisert for bruk i store høyder, må ikke snøfreseren brukes i
lavlandet (under 1500 meter) uten å stille forgasseren tilbake. Blir blandingen av luft
og bensin altfor tynn, risikerer du ikke bare redusert ytelse, men at motoren
overopphetes med fare for alvorlige skader som resultat.



10. EGNE NOTATER

Kjøpsdato:

Modell:

Serienummer:

Oljeskift/datoer:

Service - dato/utført:
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Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 5, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams

Importør:
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