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MONTERINGSANVISNING
ATV Mower - Klippaggregat till ATV 
Art.nr.: 107-030
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Börja med att avtäcka din ATV Mower och dess 
delar för att få en bra översyn.
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Ställ upp maskinen på högkant enligt nedan.
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Kontrollera att det gråa plåtfästet som håller stödrullen inte täcker det 
hål som pilen visar på! Om så är fallet justera plåtfästet.
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Montera glidskenorna enligt nedan med bulten från insidan  
och muttern på utsidan.

OBS! Notera att glidskydden skall peka utåt, se röda markeringar nedan.
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Montera motorn.

OBS! Fäst den, men skruva inte fast den.
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Skruva fast bakre skyddskåpa. Använd både låsbricka och bricka 
samt fyra bultar som monteras i motorblocket.
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Montera två bultar i nederkant på skyddskåpan.
Dessa har en större bricka än de som fästs i motorn, se nedan.

Skruva fast motorn.

VIKTIGT! Kom ihåg att dra åt dessa skruvar.
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Montera remskivan och tryck in krysskilen.

Skruva bort den fingängade bulten i mitten av motorns axel 
samt ta ut krysskilen. Kassera brickan.
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Montera tillbaka den fingängade bulten med låsbricka  
och bussning enligt nedan.
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Montera remmarna. Rulla på dem en i taget  
enligt bilderna nedan.
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Montera spännrullen på utsidan av remmarna.

Fäst låsmuttern så att spännrullens fäste ligger plant med chassit.
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Fäst fjädern i stålögglan i skyddskåpans vägg  
och i spännskruvens huvud.

Spänn remmarna så att de går att röra 2,5 cm totalt i sidled. Lås därefter fast 
justermuttern med ytterligare en mutter, dessa dras åt mot varandra för att få 
muttrarna fastlåsta.
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Dra fast spännrullen med markerad låsmutter.  
Se röd pil.

Montera skyddskåpans lock.
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Montera fast rörvinschen.

Montera dragstång och höjdjustering enligt nedan.
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VIKTIGT!

Bra jobbat! Din ATV MOWER är färdigmonterad.

Fyll på motorolja Syntetisk 5W40 så att det täcker  
markeringen på stickan. Se till att maskinen står 
plant innan oljepåfyllning.

Oljan fylls på via en utav de två gula oljepluggarna.
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