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FORORD 
 

Tillykke med anskaffelsen af Verti-Knife®. Med henblik på sikker og langvarig brug af Verti-
Knife® er det nødvendigt, at gennemlæse og forstå denne brugervejledning. Uden 
fuldstændigt kendskab til indholdet, kan man ikke arbejde sikkert med maskinen. 
Verti-Knife® er ikke en selvstændigt fungerende maskine. Brugeren bærer ansvaret for, at 
der bruges en passende traktor. Brugeren skal ligeledes kontrollere kombinationen traktor/ 
Verti-Knife® med hensyn til sikkerhedsaspekter som støjniveau, brugerinstruktioner og 
risikoanalyse. 
Verti-Knife® er kun beregnet til brug på græsarealer eller områder, hvor der ville kunne vokse 
græs. 
På næste side beskrives først de almene sikkerhedsinstrukser. Enhver bruger skal have 
kendskab til dem og følge dem. Herefter er der et registreringskort, som skal returneres, så 
eventuelt senere reklamationer kan afvikles. 
Brugervejledningen indeholder mange instruktioner, som er nummereret i rækkefølge. Man 

skal følge denne rækkefølge. Et  betyder, at der er tale om sikkerhedsinstruktioner. En 

, at der er tale om et tip og/eller en bemærkning. 
Al information og alle tekniske specifikationer er de nyeste på tidspunktet, hvor dette 
dokument blev publiceret. Designspecifikationer kan ændres uden varsel.  
Dette dokument er en oversættelse af den oprindelige brugsanvisning. 
Den oprindelige brugsanvisning (på hollandsk) kan rekvireres på forlangende. 
 

GARANTIBESTEMMELSER 
 

DENNE VERTI-KNIFE® LEVERES MED GARANTI MOD MATERIALEFEJL. 
GARANTIEN GÆLDER FOR EN PERIODE PÅ 12 MÅNEDER, REGNET  FRA 
KØBSDATOEN. 
FOR VERTI-KNIFE® GARANTIER GÆLDER BESTEMMELSERNE I “GENERAL 
CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, 
SOM ER PUBLICERET UNDER UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR 
EUROPE'S AUSPICIER. 

 

REGISTRERINGSKORT 
Til egen information bedes nedenstående tabel udfyldt: 

 

Serienummer  maskine 

 

 

Forhandlernavn 

 

 

Købsdato 

 

 

Bemærkninger 
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!     SIKKERHEDSINSTRUKSER       ! 
 

 

    Fig. 1 

 

      

 
Verti-Knife®  er designet med henblik på sikker 
brug. Maskinen kan kun bruges sikkert, hvis de i 
vejledningen beskrevne sikkerhedsinstruktioner 
nøje følges. 
Læs og forstå (Fig. 1) vejledningen før 
ibrugtagning af Verti-Knife®. 
Hvis maskinen ikke bruges, som beskrevet i 
vejledningen, kan det resultere i personskade 
og/eller beskadigelse af Verti-Knife®. 

 

 
(1) Denne Verti-Knife® er kun beregnet til bearbejdning af græsarealer eller 

områder, hvor der skal gro græs. 
 Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig brug. Fabrikanten bærer 

ikke nogen form for ansvar for heraf følgende skade; alle risici herved er for 
brugerens regning. 

 Under kyndig brug hører også udførelse af de af fabrikanten foreskrevne brugs-, 
vedligeholdelses- og reparationsanvisninger. 

 
Fabrikanten bærer ikke nogen form for ansvar for ukyndig brug og heraf 
følgende skade; alle risici herved er for brugerens regning. 

Under kyndig brug hører også rettidig og korrekt udførelse af de af fabrikanten 
foreskrevne brugs-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger. 

 
Før Verti-Knife® bruges, skal man inspicere området, der skal bearbejdes. Løse 
forhindringer skal fjernes, og uregelmæssigheder undgås. 

 
(2) Verti-Knife® er produceret i henhold til de nyeste teknikker og er sikker at bruge. 

 
Hvis maskinen bruges, vedligeholdes eller repareres af ukyndige personer, 
indebærer det risiko for personskade for både brugeren og andre. Det skal 
undgås! 
 
Verti-Knife® skal altid bruges i kombination med en passende traktor, som er beskrevet i 
de tekniske specifikationer. 

 
(3) Alle personer, som af ejeren er blevet bedt om at betjene, vedligeholde eller 

reparere Verti-Knife® skal have læst og fuldstændigt forstået 
betjeningsvejledningen, og især kapitlet Sikkerhedsforskrifter.  
 
Brugeren bærer ansvaret for en sikker Traktor/Verti-Knife® kombination. Det 
hele skal testes for støj, sikkerhed, risici og brugervenlighed. Endvidere skal der 
udfærdiges brugerinstruktioner. 

 
(4) Brugeren har pligt til, før han/hun tager Verti-Knife® i brug, at den kontrolleres 

for synlige skader og defekter.  
Ændringer på Verti-Knife®  (herunder funktionen), som kan påvirke sikkerheden, 
skal straks afhjælpes.  
Ændringer af eller ekstraudstyr på Verti-Knife® (medmindre godkendt af 
fabrikanten) er af hensyn til sikkerheden principielt ikke tilladt.  
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Hvis der udføres ændringer på Verti-Knife®,  er den nuværende CE-markering 
ugyldig, og den, der har udført ændringerne, skal selv sørge for en ny CE-
markering. 
 
Før enhver ibrugtagning skal Verti-Knife® kontrolleres for løstsiddende 
bolte/møtrikker/dele. 
 
Hvis forefindes, skal de hydrauliske slanger jævnligt kontrolleres og eventuelt 
udskiftes, hvis de er beskadigede eller viser tegn på at være slidt op. De nye 
slanger skal opfylde fabrikantens tekniske krav. 
 
Før der udføres arbejde på et eventuelt hydraulikanlæg, skal det altid gøres 
trykløst. 
 
Hvis der mangler afskærmninger og/eller sikkerhedsetiketter, må Verti-Knife® 
ALDRIG bruges. 

 
Kravl ALDRIG ind under Verti-Knife®.  
Om nødvendigt kan man vippe Verti-Knife®. 
 
Stig ALDRIG af traktoren hvis motoren går. 
 
Ved vedligeholdelse, justering og reparation skal Verti-Knife®  blokeres, så den 
ikke kan falde ned/ køre væk/ skride væk. 
 
Ved vedligeholdelse, justering og reparationer skal traktormotoren altid slukkes, og 
traktornøglen skal tages ud.(Fig. 2) 
 

 
Fig. 2 

  
Af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed, må der til vedligeholdelse eller 
reparation kun bruges originale Verti-Knife® reservedele. 

  
Indstillings- og reparationsarbejde på Verti-Knife® må kun udføres af autoriseret 
teknisk personale. 

  
Alle reparationer bør noteres i en oversigt. 

 
(5)  Ud over anvisningerne i denne brugervejledning skal også generelt gældende 

sikkerhedsforskrifter og arbejdstilsynets bestemmelser overholdes. 
  

Ved brug på offentlig vej skal man overholde færdselsloven. 
  

Transport af personer er ikke tilladt! 
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Brug ikke Verti-Knife® når det er ved at være mørkt, i kraftig regn/ storm eller på 
hældninger på over 20 grader. 
 

(6) Før arbejdet påbegyndes, skal alle personer, som skal betjene Verti-Knife®, have 
kendskab til alle funktioner og betjeningselementerne til dem. 
 
Man skal koble Verti-Knife® til det trækkende køretøj ifølge forskrifterne (Risiko 
for personskade!) 
Før der køres, skal man kontrollere, at der er godt overblik både tæt på og på 
længere afstand. 
 
På begge sider af Verti-Knife® er der på skærmen en sikkerhedsetiket (Fig. 5) med 
samme betydning. Denne etiket skal altid være synlig og let læselig, og den skal 
udskiftes, hvis den er beskadiget. 

 
Når maskinen er i brug, må der IKKE være personer i farezonen i nærheden af 
Verti-Knife®, fordi der er risiko for personskade på grund af roterende dele. (Fig. 3) 
 
Hold mindst 4 meters afstand! (Fig. 4) 

 

 Fig. 3 
 

 Fig. 4 

 
Vær opmærksom på det trækkende køretøjs tilladte løftekapacitet. 

 
Vær korrekt klædt på til arbejdet. Brug sikkerhedssko, lange bukser, langt hår skal 
bindes op, intet løstsiddende tøj. 
 



 

 6

 
(7) Placering af sikkerhedsetiketter. (Fig. 5.)   
 

921.280.402

900.280.402

921.280.402
 

Fig. 5 

 
Spildolie/fedt er miljøskadeligt; det skal bortskaffes i henhold til lokalt gældende 
forskrifter  
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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 

 

 

Vi,  

Redexim BV 

Utrechtseweg 127 

3702 AC Zeist, Holland 

 

erklærer helt på eget ansvar, at produktet  

 

 

VERTI-KNIFE MED MASKINNUMMER SOM SKREVET PÅ MASKINEN OG I 
DENNE VEJLEDNING, 

 

 

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelserne i 
maskindirektiv 2006/42/EF. 

 

 

Zeist, 26/07/11 

 

 

 

A.C. Bos    

Manager Operations & Logistics 

Redexim Holland 
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1.0   TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

Model 1600 

Arbejdsbredde 1,6 m 
 

Arbejdsdybde Kniv Ø200 tot  40 mm 
Kniv Ø450 tot 100 mm 
 

Traktorhastighed 
 

Ubegrænset, afhængigt af type traktor og 
overfladen, der skal bearbejdes. 
 

Vægt 370 Kg (816 lbs) 
 

Kasse indhold 0,205 m3 (7.24 ft3) 
 

Antal knive 1 aksel med 16 x Ø200 mm knive 
1 aksel med 15 x Ø200 mm knive 
 
Ekstraudstyr: 
1 aksel med 6 x Ø450 mm knive 
 

Afstand mellem knivene 97 mm ved Ø200 mm knive 
290 mm ved Ø450 mm knive 
 

Tykkelse knive: Ø200 – 3 mm 
Ø450 – 4 mm 
 

Anbefalet traktor 
Minimal løftekapacitet 
 

40 hk 
450 Kg /990 lbs tom vægt 

770 Kg /1694 lbs kasse fyldt med sand 

 
Maksimal bearbejdningskapacitet 
 

Ved hastighed på 10 km/t (6,2 mph) 
16000 m2 (172222 ft2) 
 

Trepunktstilkobling Kat. 1 & 2 
 

Standarddele - dobbelt aksel med Ø200 mm knive 
- højdejusterbar bagrulle 
- integrerede støtteben 
- værktøjskasse med vejledning 
 

Ekstraudstyr 
 

- enkelt aksel med Ø450 mm knive 
 

 

2.0 GENEREL BESKRIVELSE 
 

Verti-Knife er en bearbejdningsmaskine til gennemskæring af græslaget. 

 

 

 

 

 

FØRSTE INSTALLATION, TAG MASKINEN AF PALLEN 
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Fig. 6 

 

Maskinen står skråt på en palle. Nedenfor er beskrevet, hvordan pallen fjernes, og maskinen 
sættes på jorden (fig. 6): 

 

 !! KRAVL ALDRIG IND UNDER MASKINEN !! 

 
1. Fastgør et kabel til øverste 3-punkt (1) og løftepunkt (2) i begge sider af maskinen. 

 

 !! Kontroller at kablet/kranen/hejseværket kan løfte mindst 500 kg (1100 lbs) 
!! 

 
2. Løft maskinen af pallen (3), og træk pallen væk under maskinen. 
3. Indstil de bagerste støtteben i nederste position. 
4. Sænk maskinen roligt og kontrolleret indtil den står fuldstændig på jorden. 
 

 !! FORSIGTIG: HOLD AFSTAND; MASKINEN KAN GLIDE !! 
 

5. Tag kablet af. 
6. Kobl maskinen til traktoren (se kap. 4.0). 
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3.0 KLARGØRING AF MASKINEN 
 
 

 
Fig. 7     
 

  !! KONTROLLER, AT VERTI-KNIFE® STÅR STABILT PÅ JORDEN OG IKKE 
KAN SYNKE ELLER SKRIDE VÆK, INDEN MASKINEN KLARGØRES !! 

 
Maskinen er allerede klar til brug, når den er taget af pallen. 
Maskinen kan eventuelt gøres tungere ved at fylde kassen med vægt. 
Det kan for eksempel være sand eller grus.  
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4.0 TILKOBLING TIL TRAKTOREN 
 

Kontrolprocedure for tilkobling af Verti-Knife®: 
 Kontroller Verti-Knife® for synlige beskadigelser og reparer, hvis man 

ikke kan være sikker på, at maskinen fungerer korrekt. 

 Kontroller, om alle bolte og møtrikker er strammet korrekt til. 

 Kontroller, om alle sikkerhedsetiketter på maskinen sidder, hvor de 
skal og er ubeskadigede.   

 Ellers må maskinen IKKE bruges. 

 

5

6 4 2

3 1
 

Fig. 8 

Verti-Knife® kan kobles til traktoren ved hjælp af 3-punkts tilkoblingen. 
 
Det gøres på følgende måde: (fig.8) 
 

1. Fjern låsestifterne (1 og 2) og stifterne (3 og 4). 
2. Kør traktoren forsigtigt tilbage, så de lave koblingsarme (5) kan kobles til 

rammen. 

 !! Sørg for, at traktoren er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte 
sig !! 

  !! Sluk for motoren, før du stiger ud af traktoren !! 

3. Tilkobl de lave koblingsarme (5) med den nederste 3-puntks tilkobling på 
rammen ved hjælp af stifterne (3) og låsestifterne (1). 

4. Indstil traktorens stabilisator på 100 mm sidelæns slag. 
5. Monter topstangen (6) på traktoren og drej den ud, til den er i samme højde 

som den øvre 3-punkts tilkobling på Verti-Knife®. 
6. Kobl topstangen (6) til rammen med stift (4); lås stift (4) med låsestift (2). 
7. Skru topstang (6) ind, så den er spændt. 

  !! Sørg for, at alle låsestifter sidder korrekt, før Verti-Knife® løftes 
!! 
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5.0 JUSTERING AF ARBEJDSDYBDE  
 

Arbejdsdybden for Verti-Knife® kan indstilles ved hjælp af spindlerne bag på 
maskinen (fig.9).  

 
 

2

3

1

4

Fig. 9 

 

 !! Sørg for, at traktoren er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte 
sig !! 

  !! Sluk for motoren, før du stiger ud af traktoren !! 

 

Det gøres på følgende måde: 

1. Løft maskinen, så den er fri af jorden. 
2. Juster spindlerne (1) ved at klappe låsebøjlerne (2) op og skrue spindlerne (1) 

ind eller ud. 

 

  !! Se tekniske specifikationer for maksimal dybde !! 

 

3. Begge sider af maskinen skal indstilles i samme dybde, så alle knive går lige 
dybt i jorden. Hertil bruges indikatoren (3) og indikatoretiketterne der bag ved. 

4. Fikser spindlerne (1) ved at klappe låsebøjlerne (2) over spindlerne ned. 

5. Sænk maskinen ned på jorden. 

6. Maskinen indstilles vandret ved at dreje traktorens topstang (4) ind eller ud. 

 
Maskinen må ALDRIG indstilles sådan, at det kan beskadige overfladen, der skal 
bearbejdes. 

 

 

 

 

6.0 KØREHASTIGHEDEN 
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Teoretisk set er kørehastigheden for Verti-Knife® ubegrænset, men i praksis skal man 
afpasse den maksimale hastighed efter jorden, der skal bearbejdes, indstillingen af knivene 
og den type traktor, som trækker Verti-Knife®. 
For høj hastighed kan beskadige maskinen unødvendigt. 
 
 

7.0 BRUG AF VERTI-KNIFE® 
 
Før Verti-Knife® kan bruges på et areal, skal man tjekke følgende: 
 
1. Er der løse genstande på arealet? Fjern dem først. 
2. Er der hældninger? Den maksimale hældning for en Verti-Knife® er 20 grader.  

Kør altid oppefra og ned. 
3. Er der kabler/rør i jorden? Hvis der er, skal man finde ud af, hvor dybt de ligger og 

indstille maskinens arbejdsdybde på 60% af det. 
4. Er der hårde genstande i jorden? Afpas arbejdsdybden. 
5. Er der risiko for rundtflyvende ting som f.eks. golfbolde, der kan distrahere brugeren af 

maskinen? Hvis ja, må Verti-Knife® IKKE bruges. 
6. Er der risiko for, at maskinen kan synke i eller glide? Hvis ja, skal arbejdet med Verti-

Knife® udsættes. 
7. Hvis jorden er frosthård eller meget våd, skal man udsætte arbejdet, til jorden er 

tilstrækkelig tør. 
 
 

8.0 START/STOP PROCEDURE    
 

Startproceduren er MEGET vigtig. Hvis denne procedure ikke udføres, som beskrevet 
nedenfor, kan Verti-Knife® beskadiges alvorligt.  

 

Fig. 10 
 

Startproceduren er som følger, (fig.10): 

1. Observer Verti-Knife® godt og se efter, om alle dele funktionerer korrekt. 

 !! Hvis ikke, skal problemerne først afhjælpes, før Verti-Knife® bruges !!   
2. Kobl Verti-Knife® til traktoren som beskrevet i kapitel 4.0. 
3. Løft Verti-Knife® op. 
4. Kør til det sted, hvor jorden skal bearbejdes. 
5. Indstil arbejdsdybden som beskrevet i kapitel 5. 
6. Sæt traktoren i det rigtige gear. 
7. Begynd at køre og sænk Verti-Knife® ned på jorden i en jævn bevægelse. 
8. Øg hastigheden til den bedst mulige hastighed til bearbejdning af overfladen.  
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 Kør fortrinsvis lige ud; svinges der, beskadiges overfladen, der skal  
     bearbejdes. 

 
 
Der stoppes på følgende måde: 
 

1. Sænk hastigheden. 
2. Løft Verti-Knife® op, mens der køres lige ud med lav hastighed. 

 

 Hvis Verti-Knife® løftes, mens der svinges eller holdes stille, kan 
jordbunden beskadiges. 

 
3. Kør til det næste sted og begynd igen som beskrevet i begyndelsen af dette 

kapitel. 
 
 
9.0 TRANSPORT AF VERTI-KNIFE®    
 
 
Brugeren bærer ansvaret for transport af Verti-Knife® bag traktoren på offentlig vej. Se 
national lovgivning med hensyn til regler.  
Verti-Knife® må transporteres løftet over åbne arealer med højst 12 km/t (7.5 mph), det på 
grund af vægten af Verti-Knife®.  
Er hastigheden højere, kan det være til fare for chaufføren/omkringstående, og det kan 
endog beskadige maskinen. 
 

 !! Når maskinen er løftet op fra jorden, skal mindst 20% af traktorens vægt hvile på 
forakslen. !! 
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10.0 FRAKOBLING AF VERTI-KNIFE® 

 

A

B

C

1 3 2

5 4

 
Fig. 11 
 
Maskinen kobles fra traktoren på følgende måde: (fig. 11) 

 
1. Kør Verti-Knife® til et sted med stabil/vandret overflade. 
2. Indstil de forreste og bagerste støtteben i nederste position (A). 
3. Sænk Verti-Knife®  roligt og kontrolleret indtil den står fuldstændig på jorden (B). 

 

 !! Sørg for, at traktoren er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !! 
 !! Sluk for motoren, før du stiger ud af traktoren !! 
 !! Sørg for, at Verti-Knife® står stabilt på jorden og er blokeret mod at glide 
væk, før traktoren forlades !! 

 
4. Slæk topstang (1). 
5. Tag låsestift (2) ud af stifterne (3) og træk dem ud af topstangstilkoblingen. 
6. Træk låsestifterne (4) ud af stifterne (5) og træk dem ud af rammen på Verti-Knife®, 

så de nederste løftearme på traktoren går fri. 
 

!! Sørg for, at Verti-Knife® står stabilt !!  
 

7. Start traktoren og kør den væk (C). 
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11.0    FEJLFINDING (PROBLEMANALYSE) 
 

Problem Mulig årsag Afhjælpning 
 

For megen skade på 
overfladen, der behandles   

Knive beskadiget 
 
 
Indstillet for dybt 

Forsøg at reparere knive. 
Monter nye knive. 
 
Juster dybdeindstilling. 
 

 Knive bøjede 
 

Ret knive ud. 
Monter nye knive. 
Knivindstilling ændres 
 

 Der er ikke kørt lige ud 
 

Prøv at køre lige ud. 

 Jordbund for våd Udsæt arbejde til jorden er tør. 
Tørvlag / overflade 
utilstrækkeligt 
gennemskåret. 

Knivindstilling ikke dyb nok 
 
Knive er sløve 

Knivindstilling ændres. 
 
Slib knive. 
Monter nye knive. 

 Jord for hård/tør Knivindstilling ændres.  
Fyld kasse med ekstra vægt / 
vand først. 

 

12.0 VEDLIGEHOLDELSE 
 

Indstillings- og reparationsarbejde på Verti-Knife® må kun udføres af autoriseret 
teknisk personale, dette i forbindelse med maskines og brugers sikkerhed. 
 
Af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed, må der til vedligeholdelse eller reparation 
kun bruges originale Verti-Knife® reservedele. 
 
 

Tidsskema Kontrolpunkt  Metode 
Før hver ibrugtagning Kontroller for løse bolte / 

møtrikker. 
Stram løse bolte / møtrikker 
til. 

For hver 20 arbejdstimer 

 

Kontroller for knækkede eller 
bøjede knive. 

Reparer eller udskift knive. 

 

 Kontroller for løse bolte / 
møtrikker. 

Stram løse bolte / møtrikker 
til. 

 

 Tilstedeværelse og læsbarhed af 
sikkerhedsmærkater. 

(Se Fig. 5) 

 

Udskift dem, hvis 
beskadiget. 

 

 Lejer smøres Brug EP2 smørefedt 
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13.0 RENGØRING AF VERTI-KNIFE®
 

 
Nedenfor følger beskrivelse af rengøring, så Verti-Knife® holdes i bedst mulig stand. 
 

 Der må ikke sprøjtes med højtryksrenser på lejetætninger. 
 Brug ikke agressiv sæbe eller ætsende rengøringsmidler. 
 Verti-Knife® må ikke være i brug, når den rengøres. 
 Sørg for, at maskinen står stabilt, så den ikke kan synke eller glide 

væk. 
 Sørg for, at sikkerhedsetiketter altid er let læselige.  

 
 
14.0 UDSKIFTNING AF KNIVENE 

 
Knivene udskiftes på følgende måde (fig. 12): 
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Fig.12 

 

  !! Pas på, knivene er skarpe !! 
 

1. Sæt maskinen, så den står stabilt. 
2. Afmonter bolte (1) og møtrikker (2) i begge sider af akslen. 
3. Hejs maskinen forsigtigt op, til akslen er helt fri. 
4. Træk akslen ud under maskinen og sørg for, at den ikke kan rulle væk. 
5. Afmonter lejerne (3). 
6. Afmonter møtrik (4). 
7. Fjern bøsning (5). 
8. Tag knivene (6) og de resterende bøsninger (7) af akslen. 
9. Udskift knivene (6) med nye. 
10. Sæt de nye knive (6) med bøsninger (7) på akslen. 
11. Monter bøsning (5). 
12. Monter møtrik (4) og stram den godt til. 
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13. Monter lejerne (3). 
14. Sæt akslen tilbage under maskinen. 
15. Sænk maskinen forsigtigt og kontrolleret. 
16. Sæt akslen i maskinen og fastgør den med bolte (1) og møtrikker (2). 
17. Nu er maskinen igen klar til brug. 

 
  
 

15.0 EKSTRAUDSTYR: RULLE MED STORE KNIVE 
 
Hvis det ønskes, er der til Verti-Knife® en aksel med større knive, så der kan skæres 
dybere, artikelnummeret er: 216.116.002 
 

1 1 2 2

 
 
Montering sker på følgende måde. 
 

 !! Pas på, knivene er skarpe !! 

 !! Kravl ALDRIG ind under maskinen !! 
 

1. Afmonter boltene og møtrikkerne (1) i begge sider af begge aksler. 
2. Hejs maskinen forsigtigt op, til akslerne er helt fri. 
3. Træk akslerne ud under maskinen og sørg for, at de ikke kan rulle væk. 
4. Sæt den ny enkelt aksel med nye lejer og de store knive under maskinen og 

sørg for, at den ikke kan rulle væk. 
5. Sænk maskinen forsigtigt og kontrolleret. 
6. Sæt akslen i maskinen og fastgør den med bolte og møtrikker (2). 
7. Nu er maskinen klar til brug. 

 
For indstilling af arbejdsdybde se kapitel 5.0. Se tekniske specifikationer for 
maksim+-al arbejdsdybde. 


