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Kjære kunde -

gratulerer med valget av HONDA FR750 jordfreser.
Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite om betjening og vedlikehold av
investeringen din.

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

Denne instruksjonsboken er å betrakte som en del av jordfreseren din, og bør følge
maskinen om du skulle selge den. Ingen del av boken kan kopieres uten skriftlig
tillatelse.

Forklaring på koder som benyttes i instruksjonsboken:

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

eller skader på utstyr om du ikke følger instruksen.
FORSIKTIG:  Antyder mulige personulykker

OBS:
Innleder nyttige råd og tips.

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

bruksegenskaper er gitt høyeste prioritet under utvikling av jordfreseren din.
Dette betinger imidlertid at du leser og forstår denne instruksjonsboken før
du starter jordfreseren.  Neglisjerer du denne advarselen, kan det føre til
personulykker eller skader på utstyret.

Krav til personlig brukersikkerhet og pålitelige

50

12. EIERENS NOTATER



4

INNHOLD

1. SIKKERHETSREGLER ......................................................................................  5
2. PLASSERING AV SIKKERHETSSKILT................................................................  8

Plassering av CE merket ...................................................................................  9
3. MASKINENS HOVEDDELER ...........................................................................  10
4. FØR DU STARTER ..........................................................................................  12

Motorolje .......................................................................................................... 12
Girolje .............................................................................................................. 13
Luftfilter ............................................................................................................ 13
Drivstoff ........................................................................................................... 14
Anbefalt drivstoff .............................................................................................. 15
Alkoholholdig drivstoff ...................................................................................... 16
Dekktrykk ......................................................................................................... 17
Hjulets festebolt ............................................................................................... 17
Verktøy og utstyr .............................................................................................. 17
Stramming av installerte roterende deler .......................................................... 18

5. START AV MOTOREN .....................................................................................  19
6. BRUK AV JORDFRESEREN ............................................................................  23

Justering av håndtaket ..................................................................................... 23
Innstilling av fresedybde .................................................................................. 24
Girvalg ............................................................................................................. 25
Betjening av clutchen ...................................................................................... 26
Normal arbeidsstilling ...................................................................................... 27
Bruk av differensialsperren .............................................................................. 28
Fresearbeider .................................................................................................. 29

7. STOPP AV MOTOR .........................................................................................  30
8. VEDLIKEHOLD ...............................................................................................  33

Vedlikeholdsskjema ......................................................................................... 33
Skifte av motorolje ........................................................................................... 34
Luftfilter ............................................................................................................ 35
Bensinkopp ..................................................................................................... 36
Tennplugg ........................................................................................................ 37
Justering av gassvaier ..................................................................................... 38
Justering av clutchkabel .................................................................................. 38
Justering av kabel til differensialsperre ............................................................ 39
Justering av drivrem ........................................................................................ 40
Kontroll og utskifting av kniver ......................................................................... 42

9. TRANSPORT/LAGRING ..................................................................................  46
10.FEILSØKING ...................................................................................................  47
11.TEKNISKE SPESIFIKASJONER .......................................................................  48
12.EIERENS NOTATER ........................................................................................  49

49

12. EIERENS NOTATER



5

Sørg for sikker betjening

Egen og andres sikkerhet er avhengig av at du legger vekt på disse instruksene:

1. SIKKERHETSREGLER

� HONDA jordfreser er konstruert for sikker og pålitelig
bruk forutsatt at den betjenes i henhold til instruksene.
Les og sett deg inn i instruksjonsboken før du tar
jordfreseren i bruk. Uvitenhet kan resultere i skader
på folk og utstyr.

� Freseknivene er skarpe og roterer med høy hastighet.
Utilsiktet kontakt kan føre til alvorlige ulykker.
� Hold hender og føtter på forsvarlig avstand fra knivene

når motoren går.
� Stopp motoren og koble ut rotoren før du

inspiserer eller foretar vedlikehold på knivene.

� Ta hetten av tennpluggen for å sikre deg mot utilsiktet
start. Bruk solide arbeidshansker som beskyttelse når
du skal rengjøre eller skifte ut knivene.

� Eksosgass inneholder giftige stoffer. Kjør aldri utstyret
innendørs. Sørg alltid for at det er skikkelig ventilasjon
når du kjører motoren.
Når du bruker utstyret må du videre være oppmerksom
på følgene farlige situasjoner:

Brukerens ansvar
� Sørg for å holde jordfreseren i god driftsmessig stand.

Dårlig vedlikeholdt utstyr kan medføre farlige situasjoner og skader.
� Sjekk at alt sikkerhetsutstyr funksjonerer som de skal og at

sikkerhetssymbolene er på plass. Disse er der for din sikkerhet.
� Forsikre deg om at sikkerhetsdekselene (viftedeksel, rekylstarterdeksel)

er på plass.
� Lær deg å stanse motor og kniver raskt i tilfelle nødssituasjoner.

Sett deg inn i hvordan betjeningskontrollene virker.
� Hold håndtakene i et fast grep. De har en tendens til å løfte seg

når du kobler inn clutchen.
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11. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Mode l l FR750
Type DE
M å l :

Lengde 1.500 mm
Høyde 570 mm
Bredde 1.140 mm

Nettovekt 90 kg
Dekkdimensjon 3 . 5 0 - 7
Maks høyde
håndtak 1.230 mm

Modell GX200
Type Énsylindret, 4-takter, luftavkjølt, overliggende ventiler
Slagvolum 196 cc
(Boring x slaglengde) (68 x 54 mm)
Tenningssystem Elektromagnet
Volum motorolje 0,6 liter
Volum bensintank 3,0 liter
Tennplugg BPR5ES (NGK), W 16EPR-U (DENSO)
Clutch Removerføring
Girkasse To gir fremover og revers
Oljevolum 2,4 liter
Støynivå 85 - 87 dB(A)

MOTOR

ROTOR MED KNIVER

Kontroll fresedybde Regulerbar bremsestang
Omdreiningshastighet
rotoraksling 238 o/min

OBS:
Vi forbeholder oss retten til å forandre spesifikasjoner
som ledd i produktforbedringer uten forutgående varsel.



6

Sørg for trygg betjening

Brukerens ansvar

� La ingen få bruke utstyret før de har satt seg grundig inn i bruks-
og  sikkerhetsregelene.

� Bruk høye, solide vernestøvler når du freser - aldri barføtt eller med åpne
sandaler.

� Bruk egnet arbeidstøy. Unngå løstsittende klær. Disse kan sette seg fast
i roterende deler og representerer følgelig en sikkerhetsrisiko.

� Vær på vakt - bruk ikke jordfreseren når du er trett, syk eller påvirket
av alkohol eller medikamenter.

� Sørg for at andre personer eller husdyr ikke oppholder seg i området
hvor du arbeider.

� Sjekk at bremsestangen er riktig plassert og justert.

Barnas sikkerhet

� Hold småbarn innendørs og under oppsikt når motorisert utstyr brukes
i nærheten. Småbarn kan bevege seg hurtig og tiltrekkes av spennende
aktiviteter som jordfresing.

� Gå aldri ut fra at småbarn til enhver tid befinner seg der du så dem sist.
Vær på vakt og stopp utstyret om det kommer barn inn på området
hvor du jobber.

� Barn bør aldri få lov til å bruke jordfreseren, selv under oppsyn
av voksne.

Fare for flyende gjenstander

Objekter som treffes av de roterende knivene kan kastes med stor kraft og føre til
alvorlige skader.
� Området ryddes for trestykker, store steiner, jernstykker, glass o.l.

før du starter arbeidet. Fres bare i godt dagslys.
� Undersøk alltid utstyret om du har kjørt på fremmedlegemer.

Reparer eller skift ut skadede deler før du fortsetter arbeidet.
� Slitte eller ødelagte kniver kan få slått av deler som kan kastes

med stor kraft og føre til skader. Sjekk alltid knivene før du starter.

1. SIKKERHETSREGLER
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10. FEILSØKING

Dersom motoren ikke vil starte:

1. Er det nok bensin på tanken?
2. Har du husket å åpne bensinkranen?
3. Står tenningsbryteren i PÅ-stilling?
4. Kommer bensinen frem til forgasseren?

For å sjekke punkt 4, åpner du tappepluggen med bensinkranen i PÅ-stilling.

Har du kommet til å søle bensin, så sjekk at området er tørt før du sjekker
tennpluggen eller starter motoren. Bensinsøl/gasser kan antennes.

5. Er det gnist på tennpluggen?

A. Ta av tennplugghetten. Fjern eventuell skitt rundt pluggen før du skrur den ut.
B. Sett pluggen i tennplugghetten.
C. Sett på tenningen.
D. Hold elektroden mot gods/jording og trekk i startsnoren. Se om det kommer

gnister fra pluggen.

�

�

�

Prøv aldri å gjennomføre denne testen om du er våt på hendene.
Sjekk at du ikke har sølt bensin og at tennpluggen ikke er våt.
Husk brannfaren - unngå gnister nær åpningen til tennpluggen.

E. Skift ut pluggen om den ikke har gnist.
Er den OK, så prøv å starte motoren ifølge vanlig startprosedyre.

6. Dersom motoren fortsatt ikke vil starte, må du ta jordfreseren med til HONDA-
forhandleren.

TAPPEPLUGG
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1. SIKKERHETSREGLER

Sørg for sikker betjening

Fare for brann og brannskader

Drivstoff er svært brannfarlig og bensingasser kan eksplodere. Vær forsiktig når du
behandler drivstoff, og sørg for at barn ikke kan få tak i det.
� Etterfyll i godt ventilerte rom og med motoren stoppet.
� La motoren avkjøles før du tanker. Bensingass eller damp kan antennes.
� Motor og eksosanlegg holder seg varme lenge etter at motoren er stoppet.

BerørIng av varme motordeler kan gi brannskader og antenne enkelte materialer.
� Unngå kontakt med en varm motor eller eksossystemet.
� La motoren avkjøles før du utfører vedlikehold eller lagrer jordfreseren innendørs.

Fare for kullosforgiftning

Eksos inneholder giftig kullos, en gass uten farge og lukt. Innånding av eksos
kan føre til tap av bevissthet og i verste fall død.
� Kjører du motoren i innelukkede rom eller rom med utilstrekkelig ventilasjon,

risikerer du å ånde inn farlige doser kullos. Sørg alltid for god ventilasjon slik
at kullos ikke får anledning til å samle seg.

Arbeid i skråninger

� For å redusere faren for spill av drivstoff, bør du ha halvfull bensintank når du
arbeider i skråninger.

� Fres på langs i skråninger, ikke opp og ned.
� Vær på vakt når du skifter freseretning i skråninger.
� Bruk ikke jordfreseren i brattere terreng enn 100.

Angitt maks sikkerhetsvinkel er veiledende, og kan variere med verktøytype.
Sjekk at jordfreseren ikke er skadet, men er i god stand før du starter motoren.
For egen og andres sikkerhets skyld må du utvise den største aktsomhet
når du arbeider i bratt terreng.
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9. TRANSPORT/LAGRING

Skru AV bensinkranen og la jordfreseren stå plant slik

A. Steng bensinkranen, ta av og tøm bensinkoppen.
B. Åpne bensinkranen og tøm bensinen på tanken over på en godkjent kanne.
C. Skru bensinkoppen godt på igjen.
D. Skru opp tappepluggen og tøm bensinen i forgasseren på en godkjent kanne.

Ikke parker jordfreseren med håndtaket mot bakken. Dette vil føre til at olje trenger
inn i sylinderen og/eller at bensin renner ut.

at du unngår bensinlekkasjer under transport. Bensindamp kan antennes.

Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere
under gitte forhold. Ikke røyk og unngå åpen ild samt elektriske gnistkilder
i lagringsområdet.

3. Trekk i startsnoren til du merker motstand. Fortsett å trekke til merket på
starterblokken står på linje med hullet på rekylstarteren. På dette punktet er
både innsugings- og eksosventil stengt, og vil beskytte motoren mot innvendig
korrosjon.

4. Skift motorolje og girolje.
5. Dekk jordfreseren til med presenning.

Før du lagrer jordfreseren for lengre perioder:

1. Unngå lagringssteder med stor fuktighet og mye støv.
2. Tøm bensinsystemet.

BENSINKRAN

BENSINKOPP

TAPPEPLUGG
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Disse skiltene minner om mulige farer som kan føre til alvorlige ulykker om
sikkerhetsregelene ikke tas på alvor.

Skulle et skilt falle av eller bli uleselig, kontakter du din lokale HONDA-forhandler
for å få et nytt.

2. PLASSERING AV SIKKERHETSSKILT

EKSOSFARE

LES INSTRUKSJONSBOKEN

FARE FOR
KUTTSKADER

45

8. VEDLIKEHOLD

� Fest mutteren forskriftsmessig mens du samtidig presser knivene i og mot
rotasjonsretningen.

�

� Når du setter sammen de roterende knivene og holderene, må orienterings-
merkene stå på linje. Setter du dem feil sammen, vil du få vibrasjoner.
Følg denne fremgangsmåten:

Sett orienteringsmerkene på fremre og bakre knivholdere på linje og monter dem
sammen. Monter kniv R på høyre side slik at den peker fremover, og kniv L på
venstre side. Merkene 2, 4, A og D finner du på fotstykket av knivene -
se side 44.

PRESS

KNIV

MUTTER

ROTASJONSRETNING

Disse punktene
skal ha kontakt

BOLT

FREMRE KNIVHOLDER

ORIENTERINGSMERKER

BAKRE
KIVHOLDER
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Plassering av CE-merke

Nominell kraft

Maskinvekt
(standard spesifikasjon)

Produsentnavn og adresse

CE-MERKE

2. PLASSERING AV SIKKERHETSSKILT

44

8. VEDLIKEHOLD

Montering av roterende kniver

Arranger knivene som vist på tegningen. Dersom den innbyrdes monteringen
eller orienteringen forandres, risikerer du vibrasjoner som kan gjøre normale
fresejobber umulig.

Start med høyre side sett forfra, og monter knivene 1, 2, 7 og 8. Deretter knivene
på venstre side: A, B, G og H. Alle disse skal vende innover.
Gå så over til høyre side igjen, og monter knivene 3, 4, 5 og 6. Fortsett med
venstre sides kniver C, D, E og F. Alle disse knivene skal vende utover.
MERK: Knivene 4, 5, 6, 7 og 8 på høyre side samt knivene D, E, F, G og H på
venstre side har lengre tupper.

�

�

HØYRE KNIVSETT
(sett fra høyre side)

VENSTRE KNIVSETT
(sett fra venstre side)

HOLDER

HOLDER

ORIENTERINGSMERKE

KORT TUPP
(bakre
rotorside)

LANG TUPP
(fremre
rotorside)
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3. MASKINENS HOVEDDELER

MOTORENS
SERIENUMMER

BENSINMÅLER

BENSINLOKK

LUFTFILTER

GIRSPAK

LÅSEHENDEL DIFFERENSIALTENNINGSBRYTER

HENDEL HOVEDCLUTCH

GASSHENDEL

HØYDEJUSTERING
HÅNDTAK

MOTOR-
OLJELOKK/
PEILESTAV

STARTSNOR

CHASSISNUMMERBENSINKRAN

CHOKE

43

8. VEDLIKEHOLD

Kontroll

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

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

� Bruk bare originale HONDA-deler når du må foreta utskiftninger på knivrotor-
systemet.

Monter låseboltens låsefjær i motsatt retning av rotasjonsretningen, så unngår
du at den faller ut.

�

OBS:

3. Skift ut kniver når bredden er slitt
ned til mindre en 80 mm og
tykkelsen er mindre enn 15 mm.
Det er lite effektivt å utsette
utskiftingen og arbeide med slitte
kniver.

LÅSEBOLT

LÅSERING

RETNING FREMOVER

80 mm

Ca 15 mm

NY KNIV

UTSKIFTINGS-
MODEN
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3. MASKINENS HOVEDDELER

ØVRE
MOTORPANSER

TENNPLUGG

EKSOSPOTTE

BREMSESPAK

JORDBESKYTTELSE
ROTOR MED KNIVER

DEKSEL V-REM

42

8. VEDLIKEHOLD

Kontroll og utskifting av kniver

�

Sett jordfreseren på et plant sted med stoppet motor før du utfører dennne
arbeidsoperasjonen.

Bruk tykke hansker for å beskytte hendene.

�

Plasser en bjelke under rotorakslingen slik at knivene ikke faller av.

Utvendige og innvendige kniver roterer hver sin vei. Vær oppmerksom på
dette når du sjekker eller skifter ut deler på rotoren. Knivene kan plutselig
rotere i en uventet retning og forårsake skader.

�

�

Husk å sikre jordfreseren før du starter vedlikeholdsarbeid:
Tilt freseren fremover til frontvekten berører bakken og plasserer en stopper under
midten av rotorhuset.
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4. FØR DU STARTER

Motorolje

� Motoroljen er av avgjørende betydning for motorens ytelse og levetid.
�  Ikke-rensende eller vegetabilske oljer kan ikke anbefales.
�  Sjekk at jordfreseren står plant og at motoren ikke går.

Bruk helårs motorolje med høy renseeffekt, og som tilfredsstiller eller overgår
kravene amerikanske bilprodusenter stiller for API Service klassifisering SG, SF.

FORSIKTIG:

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

SAE 10W-30 anbefales for normal bruk under alle temperaturforhold. Andre
viskositeter kan også brukes om gjennomsnittlig tempereratur i ditt område ligger
innen verdiene som er vist i tabellen.

1. Ta av oljelokket og tørk peilestaven ren.
2. Stikk peilestaven tilbake i påfyllingsstussen, men skru den ikke til.
3. Er oljenivået for lavt, fyller du på anbefalt olje opp til halsen.

FORSIKTIG: Kjører du med for lite olje, kan du få alvorlige motorskader.

PÅFYLLIG MOTOROLJE
LOKK/PEILESTAV

HALS OLJEKAMMER

GJENNOMSNITTLIG TEMPERATUR

RIKTIG NIVÅ

41

8. VEDLIKEHOLD

Husk å sette remdekselet på plass etter justeringen. Kjører du uten deksel,
risikerer du at klærne kan komme inn i de roterende delene, med alvorlige
ulykker som følge.

OBS: Sjekk at kløften i blokken på motorsiden står på linje med kløften i blokken på
girbokssiden når du justerer. Står de ikke på linje, risikerer du at remmen vrir seg av
og slites unormalt fort.

BLOKK PÅ MOTORSIDEN

2. Fest mutterene godt etter at justeringene er foretatt.

3. Sjekk at avstanden mellom remmen og remstopperene (3 punkter) ligger innen
nivået som vist på tegningen under når clutch-hendelen er presset inn.

4. Foreta justeringer om avstanden ikke er som foreskrevet.

5. Løsne på remstopperens låsemutter og skyv stopperen opp eller ned.

6. Fest mutterene forsvarlig igjen etter operasjonen.

7. Sett remdekselet på plass igjen.

FORSIKTIG:
Glem ikke å sette dekselet på plass. Kjører du uten deksel, risikerer du at klærne
kommer inn i de bevegelige delene - noe som kan få alvorlige følger.

BLOKK PÅ GIRBOKSSIDEN

1 - 3 mm
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Girolje

Sjekk at jordfreseren står plant og ta av oljelokket.
Du har riktig nivå om oljen når opp til nedre kant av påfyllingsstussen.
Etterfyll med motorolje av god kvalitet om oljestanden er for lav.

Luftfilter

Åpne motorpanseret og ta av luftfilterdekselet. Sjekk om filterdelene (skumelement/
papirelement) er skitne. Rengjør delene om nødvendig - fremgangsmåten er
detaljert beskrevet på side 35.

FORSIKTIG: Kjør aldri motoren om ikke luftfilteret er på plass -
dette vil føre til hurtig motorslitasje og redusert levetid.

ØVRE MOTORPANSER

4. FØR DU STARTER

PÅFYLLINGSSTUSS RIKTIG NIVÅ

FESTESKRUE DEKSEL

DEKSEL LUFTFILTER

PAPIRELEMENT

SKUMELEMENT

40

8. VEDLIKEHOLD

Justering av drivrem

Det er viktig at drivremmens stramming kontrolleres regelmessig. Er remmen for
slakk, vil den slure i blokkene. Resultatet er redusert motorkraft og redusert levetid
for drivremmen.

Kontroll

1.  Juster clutchkabelen - se side 38. Justeringen foretas med håndtaket i posisjon
2 regnet nedenfra.

2. Ta av drivremsdekselet.

3. Stopp motoren, ta av tennplugghetten og sett clutch-hendelen LÅST stilling. Grip
rundt remmen med begge hender og press øvre og nedre del sammen en fem-
seks ganger som vist på tegningen. Sjekk at remmen har riktig avstand  og at
avstanden til remstopperene (se tegning neste side) er som de skal være:
Remavstand: 42 - 45 mm.
Remtype: V-rem W600 (SB38).

4. Foreta justeringer om avstandene ikke er riktige.

MOTORENS FESTEMUTTERE (4)

REMSTOPPERE (2)

1. Skru opp motorens festemuttere og låsemutterene til remstopperene (2 muttere
på frontsiden) og skyv motoren frem- eller bakover.
Er avstanden mindre enn foreskrevet: Skyv motoren fremover.
Er avstanden for stor: Skyv motoren bakover.

Justering
REMSTRAMMER

REMAVSTAND
42 - 45 mm
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Drivstoff

Ta av bensinlokket og sjekk om nivået er opp til nivåmerket. Er det for lite drivstoff
på tanken, fyller du opp til nivåmeket med normalbensin.

Kapasitet bensintank: 3,0 liter.

4. FØR DU STARTER

Bensin er svært brannfarlig, og bensingassene kan eksplodere. Vær svært
forsiktig når du fyller. Oppbevar bensin utilgjengelig for barn.

Stopp motoren og etterfyll drivstoff på et sted med god ventilasjon. Hold sikker
avstand til åpen ild og elektriske gnistkilder. Røyk aldri når du behandler drivstoff.
Bensingasser eller bensinsøl kan antennes.
Unngå søling når du fyller. Ikke overfyll bensintanken - det skal ikke stå bensin i
påfyllingshalsen. Skru bensinlokket godt igjen når du er ferdig. Har du kommet til å
søle, så vent til bensingassene er fordampet og borte før du starter motoren.
Parker jordfreseren så plant som mulig når du er ferdig med arbeidet.
Sørg for oppbevaringssted med god ventilasjon. Unngå åpen ild og elektriske
gnistkilder på oppbevaringsstedet.

FORSIKTIG: Sjekk alltid at bensinlokket sitter skikkelig på plass
når du har fylt drivstoff.

ØVRE NIVÅ

BENSINMÅLER

TOM

FULL

39

8. VEDLIKEHOLD

Justering av kabel til differensialsperre

Dersom kabelen til differensialsperren ikke er riktig justert, kan det bli umulig å koble
differensialen inn igjen.

1. Juster hendelen til differensialssperren slik at dødgangen i enden tilsvarer
verdiene som vist på tegningen.
Dødgang: 1 - 4 mm.

2. Justeringen foretar du ved å løsne på låsemutteren og skru reguleringsmutteren
til du får riktig verdi. Kontrollen og justeringen foretas med håndtaket i posisjon 2
regnet nedenfra - se tegningen.

3. Fest låsemutteren forsvarlig igjen etter at justeringen er gjennomført.

DIFFERENSIALENS
SPERREHENDEL

DØDGANG
1 - 4 MM

KABEL
DIFFERENSIALSPERRE

JUSTERINGSMUTTER

LÅSEMUTTER
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Anbefalt drivstoff

Oktan: 86 eller høyere.

Blyfri bensin er absolutt å foretrekke. Den produserer mindre avleiringer både
i motor og på tennplugg, samtidig som forlenger eksosanleggets levetid.

Skulle du oppleve tenningsbank (metallisk bankelyd) ved jevn motorgange og
normal belastning, bør du skifte bensintype. Har du forsatt bankelyden, må du
kontakte HONDA-forhandleren.

FORSIKTIG: Kjører du motoren med konstant tenningsbank,
kan den få alvorlige skader.

Motorskader som følge av langvarig kjøring med tenningsbank, er brudd på
garantibestemmelsene og du kan ikke regne med å få erstattet skader eller deler.

Unngå bensin som har ligget lagret lenge eller som er forurenset. Bruk heller ikke
oljeinnblandet bensin, og unngå å få skitt eller vann på tanken.

4. FØR DU STARTER

38

8. VEDLIKEHOLD

Justering av gassvaier

Løs opp låseskruen og vri regulatoren til du
får dødgang i enden av hendelen som ligger
mellom:
5 og 10 mm.
Etter justeringen fester du låseskruen
forsvarlig igjen.

Justering av clutchkabel

Clutchkabelen må justeres før du justerer
drivremmen. En clutchkabel som ikke er
riktig justert, kan føre til at drivremmen
slurer slik at du både mister motorkraft og
får redusert levetid på remmen.

1. Clutchens dødgang kontrolleres på
toppen av clutch-hendelen i utkoblet
stilling.
Dødgangen skal være mellom:
15 og 20 mm.

2. Dersom det er nødvendig med
justering, løsner du låsemutteren og
skrur kabelens justeringsmutter til du
får riktig dødgang.

3. Avslutt med å feste låsemutteren
forsvarlig igjen.

GASSHENDEL

FRIGANGE

5 - 10 MM

GASSVAIER

REGULERINGS-
MUTTER

LÅSEMUTTER

STOPPER

CLUTCH-
HENDEL

15 - 20 MM
DØDGANG

LÅSEMUTTER

JUSTERINGS-
MUTTER

CLUTCH-KABEL
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4. FØR DU STARTER

Alkoholholdig drivstoff

Vi anbefaler ikke at du bruker slike bensintyper. Skulle du likevel velge alkoholholdig
bensin, må du kontrollere at oktantallet stemmer med det HONDA anbefaler (86).
Det er to typer alkoholholdig bensin på markedet: én som inneholder etanol og en
annen basert på metanol.

Andel metanol (metyl eller tresprit) skal ikke overskride 5%, selv om den er tilsatt
løsemidler og anti-korrosjon som beskytter bensinsystemet.

Bruk under ingen forhold bensin som inneholder mer enn 10% etyl.

Vær også klar over at både metanol og etyl kan skape alvorlige motorproblemer og
sette ned ytelsen om de ikke er tilsatt løsemidler og anti-korrosjon.

OBS:

� Garantibestemmelsene omfatter ikke skader på bensinsystemet eller redusert
motorytelse som skyldes bruk av alkoholholdig bensin. HONDA anbefaler
generelt ikke bruk av alkoholholdig bensin, fordi det ennå ikke er bevist at disse
har fullverdige egenskaper som drivstoff.

� Sjekk alltid hvilken alkoholforbindelse du har med å gjøre og hvor mange prosent
forbindelsen utgjør før du fyller den på tanken. Andelen må under ingen
omstendigheter overskride verdiene som er spesifisert over.
Skulle du oppleve unoter eller redusert motorytelse, så skift umiddelbart til
drivstoff som du vet ikke inneholder alkohol.

37

8. VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av tennplugg

Anbefalt tennplugg: BRP5ES (NGK) eller W 16EPR-U (DENSO)
For at motoren skal funksjonere forskriftsmessig, er det viktig at åpningen mellom
elektrodene har riktig åpning og at de er fri for avleiringer.

1. Åpne øvre motorpanser - se side 35 -
og ta av tennplugghetten.

2. Ta ut tennpluggen - bruk pluggnøkkel.

5. Sett pakningen på plass før du skrur pluggen inn for hånd for å unngå at den
skal gå over gjenger.

6. Avslutt med å stramme tennpluggen en 1/2 tørn med pluggnøkkelen for å få
riktig press på pakningen. Setter du inn en brukt plugg, er det tilstrekkelig
med 1/8 - 1/4 tørn.

FORSIKTIG: Tennpluggen må sitte korrekt slik at den ikke overopphetes
og du risikerer skader på motoren. Bruk aldri en tennplugg med feil varmetall.

0,7 - 0,8 MM

3. Sjekk tennpluggen nøye. Er isolasjonen sprukket eller har skallet av, så skift den
ut. Rengjør pluggen med stålbørste om du fortsatt skal bruke den.

4. Kontroller åpningen mellom anodene med et bladmål.
Må åpningen justeres, bøyer du forsiktig på elektroden.
Riktig åpning skal være:
0,7 - 0,8 mm.

Eksosanlegget er meget varmt om du nettopp har kjørt motoren.
Unngå å komme i berøring med noen av delene.

TENNPLUGGNØKKEL
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Dekktrykk

Sjekk dekktrykket regelmessig. For lavt dekktrykk reduserer både lasteevne og
dekkenes levetid.

DEKKDIMENSJON: 3.50-7
DEKKTRYKK: 120 KpA (1.2 kg/cm2, 17,1psi)

Sjekk hjulets festebolt

Kontroller at hjulets festebolt og låsering sitter riktig montert.

Skal du montere verktøy eller utstyr på jordfreseren, følger du instruksjonene som
ble levert sammen med verktøyet eller utstyret.
Ta kontakt med HONDA-forhandleren om du støter på problemer med påsettingen.

4. FØR DU STARTER

LÅSERING

VENTIL

Verktøy og utstyr

36

8. VEDLIKEHOLD

4. For å rengjøre papirelementet kan du enten kjøre trykkluft fra innsiden og ut  eller
banke forsiktig på det. Skift elementet ut dersom det er svært skittent.

5. Sett papirelementet på plass og fest dekselet igjen.

6. Lukk øvre motorpanser og sett låsen i LÅST stilling.

�

�

Sett bensinkranen i AV-stilling. Ta ut bensin-
koppen og O-ringen.
Rengjør dem i ikke-brennbar rensevæske
eller rensevæske med høyt antennelsespunkt.
La dem tørke skikkelig før du setter dem
på plass igjen. Sett bensinkranen i PÅ-stilling
og kontroller at det ikke er lekkasjer.

ØVRE MOTORPANSER
LÅSES

Bensinkopp

BENSINKOPP
O-RING

LÅSESKRUE

LÅS MOTORPANSER

Når du har satt bensinkoppen på plass, så sjekk at den ikke lekker og at
området rundt den er tørt før du starter motoren.

Bensin er meget brannfarlig og kan eksplodere under gitte forhold.
Ikke røyk mens du behandler bensin, og unngå åpen ild samt elektriske
gnistkilder i området.
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4. FØR DU STARTER

FORSIKTIG:
�

�

�

Sjekk at alle deler som skal sitte festet, ikke har løsnet. Stram dem godt til om så er
tilfellet. Sjekk at ingen av de roterende knivene er slitt, bøyd eller ødelagt.

Deler som skal sitte stramt festet sammen:

  Rotordeksel og girkasse

  Rotordeksel og sidedeksel

  Avstivningsplate og rotordel

  Rotordeksel og bakre deksel

 �

  �

  �

  �

Stramming av installerte roterende deler

Bruk tykke arbeidshansker når du skal sjekke eller stramme roterende deler.

Bruk bare originale HONDA-deler når du skifter kniver.

Plasser jordfreseren på et plant underlag og stans motoren før du utfører noe
som helst arbeid på maskinen.

ROTORDEL

AVSTIVNINGSPLATE

ROTORDEKSEL

BAKRE DEKSEL

SIDEDEKSEL

GIRKASSE

35

Luftfilter

Et skittent luftfilter vil begrense lufttilførselen til forgasseren. Rengjør luftfilteret
regelmessig, så unngår du problemer med forgasseren. Vedlikeholdet utføres
hyppigere om du opererer i områder med mye støv.

Kjør aldri jordfreseren uten luftfilter. Dette vil føre til økt motorslitasje
og redusert levetid.

Rens aldri luftfilteret med bensin eller rensevæske med lavt antennelses-
punkt, som kan føre til brann eller eksplosjon.

�

�

8. VEDLIKEHOLD

1. Åpne låsen til motordekselet med en skrutrekker eller lignende redskap og løft
det opp.

2. Skru ut låseskruen og ta av dekselet over luftfilteret - se tegning.
3. Rengjør skumelementet med ikke-brennbar rensevæske eller såpevann.

Vri vannet ut av elementet og la det tørke. Dypp deretter elementet i vanlig
motorolje, som vris grundig ut før du setter det på plass igjen.

ØVRE MOTORPANSER

ÅPNES

LÅSESKRUE

SKUM-
ELEMENT

PAPIR-
ELEMENT

LUFTFILTER-
DEKSEL

LÅSESKRUE
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5. START AV MOTOREN

Eksosgass inneholder giftig kullos som kan føre til tap av bevissthet og
død. Kjør aldri motoren i lukket rom uten tilstrekkelig ventilasjon.

Eksossystemet blir meget varmt når motoren går og holder seg varmt lenge
etter at motoren er stanset. Vær forsiktig - unngå kontakt!

�

�

1.  Skru bensinkranen til PÅ-stilling.
Sjekk at tømmepluggen er skrudd godt til.

BENSINKRAN

TAPPESKRUE PÅ

2. Sjekk at clutch-hendelen står i AV-stilling.

CLUTCH-HENDEL

AV

34

Skifte av motorolje

8. VEDLIKEHOLD

OBS: Skifter du motoroljen mens motoren er varm, går operasjonen raskere
samtidig som du får tappet all oljen.

1. Ta ut tappepluggen og skru av oljelokket.

2. Senk fronten på jordfreseren en tanke slik at all oljen kommer ut.

3. Sett tappepluggen på plass igjen og fyll opp med ny motorolje til øvre nivåmerke
- se side 12 angående riktig olje.

4. Skru til slutt oljelokket på plass igjen.

Oljevolum: 0,6 liter

OBS:
Sørg for å kvitte deg med brukt motorolje på en måte som er forenelig med hensyn
til miljøet. Det beste er å ta oljen med til din lokale bensinstasjon for resirkulering.
Tøm aldri oljen i kloakknettet, søplekassen eller ut på bakken.

PÅFYLLINGSSTUSS/
LOKK MED PEILESTAV

TAPPEPLUGG

ØVRE
NIVÅMERKE

Vær nøye med å vaske hendene grundig når du har behandlet brukt motorolje.
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5. START AV MOTOREN

3. Kontroller at girspaken står i FRI.

GIRSPAK

4. Vri tenningsbryteren til PÅ-stilling.

FRI

PÅ

PÅ

TENNINGSBRYTER

33

8. VEDLIKEHOLD

Det er viktig at du følger vedlikeholdsskjemaet slik at jordfreseren alltid er i god
bruksmessig stand. Arbeidsoppgavene finner du i tabellen under.

Slå av motoren før du utfører noen form for vedlikehold. Sørg for god
ventilasjon dersom motoren må være i gang. Eksosen inneholder giftige og
luktløse gasser som kan være dødelige.

FORSIKTIG: Bruk bare originale HONDA-deler eller tilsvarende kvalitetsdeler.
Alt annet kan ødelegge jordfreseren.

Vedlikeholdsskjema

NORMALE SERVICEINTERVAL

OPPGAVE Utføres etter angitt
måned eller timer,
avhengig av hva
som inntreffer først.

Første
måned
eller 20
timer

Hver
6. måned
eller 100

timer

Hver
3. måned
eller 50
timer

Hvert
år

eller 300
timer

All
bruk

  Motorolje                         Sjekk nivå

Skift

  Girolje                             Sjekk nivå

  Luftfilter                           Sjekk

Rengjør

  Stramming rem               Juster

  Clutch-kabel                    Juster

  Tennplugg                       Sjekk/rengjør

  Bensinkopp                     Rengjør

  Gassvaier                        Juster

   Klaring ventilløfter          Sjekk/juster

  Bensintank/bensinfilter    Rengjør

  Låsekabel differensial     Juster

  Bensinledning                 Sjekk
                                         (skift om nødvendig)

OBS: (1) Vedlikeholdet utføres hyppigere under støvete forhold.
(2) Disse oppgavene bør utføres av en HONDA-forhandler, spesielt om

eieren ikke har det rette verktøy og/eller mekanisk kunnskap.
Se HONDA Verkstedmanual.

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(1)

(2)

(2)

Hvert 2. år (2)

�
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5. START AV MOTOREN

5. Ved lave temperaturer og kald motor setter du choke-hendelen i LUKKET stilling.

OBS:
Bruk ikke choken om temperaturen er høy og motoren varm.

6. Før gass-hendelen ca 30 grader
fra ytterste høyre posisjon
(tomgangsstilling).

LUKKES

CHOKE-
HENDEL

LUKKET

SAKTE

START

HURTIG

GASSHENDEL

START

32

7. STOPP AV MOTOR

I store høyder vil forgasserens standardblanding av luft og drivstoff bli for fet.
Ytelsesevnen synker og forbruket av drivstoff øker. For fet blanding vil også føre til at
tennpluggene soter slik at motoren blir vanskelig å starte.

Effektiviteten i store høyder kan forbedres ved å sette inn en bensindyse med
mindre diameter i forgasseren og regulere blandingsskruen. Skal du bruke
maskinen permanent i høyder 1.830 m over havnivå, bør du la HONDA-forhandleren
foreta denne forgasserjusteringen.

Selv om forgasseren justeres, vil motorens yteevne reduseres med ca 3,5% for hver
305 m økt høydeforskjell. Effekten på yteevnen blir imidlertid større om du ikke
justerer forgasseren.

FORSIKTIG:

Er forgasseren modifisert for bruk i store høyder, må du ikke bruke maskinen i
lavlandet uten å stille forgasseren tilbake. Du risikerer ikke bare redusert ytelse, men
motoren vil overopphetes med fare for alvorlige skader fordi blandingen av luft og
drivstoff blir altfor tynn.

Bruk i store høyder
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5. START AV MOTOREN

7. Dra lett i startsnoren til du merker
motstand.  Trekk den så bestemt til deg.

FORSIKTIG:
men før den forsiktig tilbake slik at du
unngår skader på startsystemet.

Ikke bråslipp startsnoren,

8. La motoren få varme seg opp noen minutter. Dersom du har LUKKET choken, så
før den gradvis tilbake til ÅPEN stilling etter hvert som motoren blir varm.

STARTSNOR

9. Reguler gasshendelen til motoren får den hastigheten du ønsker.

ÅPEN

CHOKE-
HENDEL

ÅPEN

HURTIG SAKTE

GASSHENDEL

H: Motorhastigheten
     øker.

L: Motorhastigheten
    reduseres.

31

7. STOPP AV MOTOR

4. Vri tenningsbryteren til AV-stilling for å stoppe motoren.

5. Skru bensinkranen til AV.

OBS:
Må du stoppe motoren i et nødstilfelle, slipper du ut clutch-hendelen og vrir
tenningsbryteren til AV.

AVAV

TENNINGSBRYTER

BENSINKRAN

AV

AV
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Justering av håndtaket

FORSIKTIG:
� Husk å slå av motoen før du starter justeringsprosedyren.

Parker jordfreseren på et solid, plant underlag slik at du ikke risikerer at håndtaket
faller sammen under arbeidet

�

Ta ut håndtakets høydejusteringsbolt og sett håndtaket i en komfortabel
arbeidsstilling.
Håndtakets høyde kan stilles inn på 4 høydeposisjoner, alt etter hvor høy brukeren
er og hvilke arbeidsoppgave som skal utføres.

Justeringsmetode

1. Fjern håndtakets høydejusteringsbolt og høydejusteringshendel.
2. Plasser håndtaket i ønsket høydestilling. Sett justeringsbolten inn i det

korresponderende hullet og skru justeringshendelen godt til.

OBS:
Sjekk at håndtakets høydejusteringshendel er forsvarlig festet igjen
etter at arbeidsoperasjonen er gjennomført.

6. BRUK AV JORDFRESEREN

HÅNDTAKETS
LÅSEMUTTER

HØYDEJUSTEINGSHENDEL

HØYDEJUSTERINGSBOLT

30

7. STOPP AV MOTOR

1. Slipp ut hendelen så clutchen kobles ut.

2. Vri gasshendelen mot "L" (lav) stilling og reduser motorhastigheten.

UTKOBLET

CLUTCH-HENDEL

UTKOBLET

SAKTE
GASSHENDEL

GIRSPAK

FRI

3. Sett girspaken i FRI-stilling.
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Innstilling av fresedybde

For å justere fresedybden må låsebolten fjernes og bremsestangen justeres opp
eller ned.

FORSIKTIG:
Plasser jordfreseren på et plant underlag og husk å slå av motoren før du utfører
denne justeringen.

Justeringsmetode

Bruk målestrekene og forsenkningene på bremsestangen når du skal stille inn
fresedybden.  Still toppen av bremsestangholderen på linje med målestreken, og
stram til låsebolten.
Når bremsestangen trekkes opp: Større fresedybde.
Når bremsestangen skyves ned: Mindre fresdybde.

Om jorden er bløt og freseknivene synker dypt, skyves bremsestangen ned.
Om jorden er hard, skyves bremsestangen ned slik at du får grunnere
fresedybde.

�

�

6. BRUK AV JORDFRESEREN

FORSENKNING

MÅLELINJE
BREMSESTANG BREMSESTANG-

HOLDER

LÅSEBOLT

29

Når du må svinge (mens du freser)

Prøver du å svinge mens jordfreseren går med stor hastighet, risikerer du at
den bråsvinger/tverrstiller og mister stabiliteten. Noe som kan føre til uhell
og skader.

Prøv ikke å svinge jordfreseren mens du kjører opp eller ned bakke. Dette
kan føre til at maskinen plutselig forandrer retning  og resultere i ulykke eller
skade på utstyret.

�

�

Gjør det til en regel å sette differensialsperren i ULÅST stilling og redusere
hastigheten hver gang du skal skal svinge jordfreseren.

Fresearbeider

FORSIKTIG:

Starter du å frese med dypt skjær, risikerer du at jordfreseren stuper fremover.
Skulle knivene kjøre på en sten eller hard gjenstand mens du freser, kan
håndtaket løfte seg og maskinen stupe fremover. Tenk alltid sikkerhet når du
jobber.

Gå alltid rett bak jordfreseren når du arbeider, og hold håndtaket med begge
hender. Det er alltid fare på ferde når jordfreseren kommer ut av balanse.
Start aldri med dypt skjær når du skal bearbeide hard jord. Kjør heller over
jordstykket 2 - 3 ganger. Ikke press på håndtaket med overdreven kraft.
Viktig når du skal svinge jordfreseren:
Koble ut clutchen og reduser motorhastigheten. Sett differensialsperren i ULÅST
stilling om denne er i bruk. Sett girspaken i 1. gir. Trekk cluch-hendelen til deg og
snu sakte. Når svingen er gjennomført, setter du girspaken i ARBEIDSSTILLING
og fortsetter fresingen.

�

�

�

�

�

6. BRUK AV JORDFRESEREN
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Girvalg

FORSIKTIG:

Girstilling Frese- Hastighet på Egnet arbeid
hastighet* roterende deler

1 0,35 m/s - Flytte freseren, opplasting på kjøretøy,
frakte freseren til eller fra jorde

2 1,22 m/s - Flytte freseren

Arbeid 0,35 m/s 238 o/min Fresing, jordbryting, luking

Revers 0,36 m/s - Flytte freseren, lasting/lossing fra kjøretøy,
frakte freseren til/fra jorde

* Fresehastigheten i girstillingen kommer automatisk ved bruk av standarddekk.

Tabell for girvalg (ved motorhastighet 3.600 o/min)

6. BRUK AV JORDFRESEREN

Sett gasspaken på tomgang og koble ut hovedclutchen
før du skifter gir. Unngå å bruke overdreven kraft på girspaken.

Girstang

Velg gir ifølge arbeidsoppgave, som du finner spesifisert i tabellen under.

Girvalg

�

�

� Husk alltid å koble ut hovedclutchen før du bruker girstangen.

Dersom girstangen er vanskelig å bevege: Trekk først én gang i clutchhendelen
før du frigjør den igjen og prøver girspaken på ny.

Skal du koble inn reversen, så vær spesielt oppmerksom på hvor du har føttene
og ta følgende forholdsregler:
1. Sjekk at du ikke har folk eller hindringer bak deg.
2. Reduser motorhastigheten.
3. Hold håndtaket fast med begge hender.
4. Koble clutchen forsiktig inn og vær forberedt på

å kunne koble den ut ved minste forvarsel.

GIRSTANG

28

Bruk av differensialsperren

Ved normal bruk skal differensialsperren stå i ulåst stilling. Dette gir jordfreseren de
beste bruksegenskaper. Er jorden sleip og hjulene har lett for å spinne eller du bare
skal frese på en side, settes differensialsperren i LÅST stilling. Dette gir maskinen
bedre fremdriftsegenskaper.
Differensialsperren skal kun betjenes når clutchen er koblet ut og jordfreseren står
stille.

OBS:

La differensialsperren stå i ULÅST stilling når du skal flytte jordfreseren.
Bruker du differensialsperren mens clutchen er koblet til, kan differensialsperre-
mekanismen bli ødelagt.
LÅS differensialsperren når du kjører i skråninger eller i ulendt terreng.

�

�

�

6. BRUK AV JORDFRESEREN

ULÅST

DIFFERENSIALSPERRE

LÅST

ULÅST

LÅST
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Betjening av clutchen

Clutch-hendelen
Ved bruk av clutchen kan du kjøre eller stanse jordfreseren.

FORSIKTIG:

Når du kjører jordfreseren skal du alltid gå rett bak den og holde håndtaket med
begge hender. Skulle jordfreseren komme ut av balanse, kan det resultere i alvorlige
ulykker.

Trekk clutch-hendelen inn til håndtaket     Clutchen kobles inn og jordfreseren
beveger seg.

→

Slipp clutch-hendelen Clutchen kobles ut og jordfreseren stanser.→

OBS:
Legg vekt på myk, jevn bruk av clutchen.
Brå bruk av clutchen kan føre til at jordfreseren bykser fremover og motoren
stopper.

�

�

6. BRUK AV JORDFRESEREN

INNKOBLET

CLUTCH-HENDEL

KOBLET UT

CLUTCH-HENDEL

27

Normal arbeidsstilling

Senk håndtaket en tanke slik at fronten på maskinen hever seg ca 6-80.

Forsøk å holde jordfreseren i en vinkel til bakken som vist her. Dette vil gi deg den
mest effektive bruk av maskinen.

FORSIKTIG:

Bruk ikke jordfreseren med rotor som har større diameter enn 326 mm.
Kjører du jordfreseren på skrå, risikerer du at den velter.
La ingen få bruke jordfreseren uten inngående innføring i hvordan maskinen
funksjonerer. Ukyndig bruk kan føre til alvorlige ulykker.
Tenk sikkerhet - bruk solid fottøy under arbeidet. Kjør aldri jordfreseren barbent,
med åpne sko eller sandaler.
Bruk ikke jordfreseren i utilstrekkelig arbeidslys.
Skal jordfreseren fraktes fra et sted til et annet uten kjøretøy, bør man være to om
oppgaven.
Når rotoren er full av jord, småsten etc må motoren stoppes øyeblikkelig og
rotoren rengjøres på et sikkert sted.  Bruk solide arbeidshansker når du rengjør
rotor med kniver.

Unngå skader på utstyret - se over jordfreseren hver gang du har brukt den og
sjekk om den har fått skader eller andre feil.
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6. BRUK AV JORDFRESEREN


