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Kjære kunde, 

gratulerer med valget av HONDA gressklipper. Vi håper at den vil tilfredsstille dine 
behov.
Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite om sikker betjening og vedlikehold
av investeringen din. Les derfor boken nøye og forsikre deg om at du har forstått 
instruksjonene.  Instruksjonsboken er å betrakte som en del av gressklipperen, så 
pass på at den alltid er tilgjengelig i tilfelle problemer oppstår, og husk at instruksjons-
boken bør følge maskinen om du skulle selge den. 

Din nye gressklipper har blitt designet og produsert i tråd med gjeldende lover og 
regler, og er trygg og pålitelig så lenge den blir brukt til å klippe og samle opp gress i 
tråd med indikasjonene i instruksjonsboken (Sikker bruk). Å bruke gressklipperen for 
andre formål eller å ignorere instruksjonene for sikker bruk, vedlikehold eller repara-
sjon, blir regnet som feil bruk, noe som vil medføre tap av garanti, produsenten vil i 
så tilfelle fraskrive seg alt ansvar, noe som medfører at brukeren selv står ansvarlig 
for skade på seg selv eller andre hvis så skulle skje.

Eksempler på feil bruk kan inkludere, men er ikke begrenset til:

•	 Å bruke gressklipperen til å transportere mennesker, dyr eller barn.
•	 Å bruke gressklipperen som eget transportmiddel.
•	 Å bruke gressklipperen til å skyve eller dra last.
•	 Å bruke gressklipperen til å samle kvist eller grener.
•	 Å bruke gressklipperen til å trimme hekker eller å klippe vegetasjon utenom gress.
•	 At flere enn én person bruker gressklipperen samtidig.
•	 Å bruke gressklipperens rotorkniv på andre overflater enn gress.

Skulle du finne mindre forskjeller mellom din egen gressklipper og beskrivelsene i 
boken, husk at siden det er vårt mål at du til enhver tid skal kunne nyte godt av de 
siste tekniske nyvinningene, kan informasjonen i instruksjonsboken bli modifisert 
uten varsel og uten oppdateringsplikt, men essensielle sikkerhetsprotokoller og ho-
vedfunksjoner kan være uforandret. 

Skulle du få problemer eller har noe du lurer på, er det bare å kontakte din Honda 
Fagforhandler eller oss i Berema A/S.

Ingen del av instruksjonsboken kan kopieres uten skriftlig tillatelse.
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Denne instruksjonsboken gir alle nødvendige instruksjoner for bruk av 
gressklipperen og det grunnleggende vedlikeholdet som eier selv kan utføre. 
For all informasjon utenom det som står i boken, kontakt din Honda 
Fagforhandler eller oss i Berema A/S. 

Hvordan lese instruksjonsboken

Enkelte punkter i instruksjonsboken som inneholder spesielt viktig informasjon 
for sikkerhet er uthevet med forskjellig grad av viktighet og indikerer følgende:
MERK eller VIKTIG. Disse gir detaljer eller videre informasjon om noe som 
allerede har blitt nevnt, og har som mål å forhindre skade på maskinen.

ADVARSEL. Å ikke følge disse instruksjonene, vil kunne 
medføre skade på deg selv eller andre.

FARE. Du kan risikere alvorlige skader eller i verste fall 
død- om ikke denne instruksjonen følges. 

VIKTIG: Før du kobler gressklipperen til et strømuttak, 
forsikre deg om at uttaket har sikringsbryter og at 
spenningen samsvarer med  gressklipperens merking.

SErVICE

H R E 3

H R E 3

H R E 3

H R E 3

Noter maskinens modellbetegnelse her.

Noter maskinens serienummer her.
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1. SIkkErHEtSrEglEr
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Sikkerhetsregler – må følges nøye

les sikkerhetsreglene nøye før gressklipperen tas i bruk.

A) Øvelse.  

1. Les instruksjonene nøye. Vær godt kjent med kontrollene og 
korrekt bruk av gressklipperen. Lær hvordan motoren stanses 
raskt.

2. Bruk kun gressklipperen for det den er ment til, med andre 
ord for klipping og oppsamling av gress. All annen bruk kan 
være farlig og medføre skade på personer og maskinen.

3. La aldri barn eller mennesker som ikke kjent med disse in-
struksjonene bruke gressklipperen. Lokale regler for alders-
restriksjoner på gressklipperen kan forekomme.

4. Bruk aldri gressklipperen: 
•	 Når mennesker, spesielt barn, eller dyr  

oppholder seg i nærheten.
•	 Hvis personen som bruker gressklipperen 

har tatt medisiner eller andre stoffer som 
kan påvirke dennes mulighet til å reagere 
og/eller konsentrere seg.

5. Husk at personen som bruker gressklipperen er ansvarlig for uhell eller 
farer som medfører skade på andre mennesker eller deres eiendom.

B) Forberedelse.

1. Bruk alltid solid fottøy og lange bukser når 
gressklipperen er i bruk. Kjør ikke gress 
klipperen barbent eller i sandaler med åpne tær.

2. Sjekk området som skal klippes nøye og fjern 
alt som kan bli kastet ut fra gressklipperen (steiner, 
pinner, metalltråd, ben, osv.)

3. Foreta en rask inspeksjon av gressklipperen før 
hver gang du skal bruke den, spesielt  rotor 
kniven. Pass på at festeskrue og knivfeste ikke er slitt 
eller skadet. Skift til nye deler  hvis disse er defekt, 
samt rotorkniv og festeskrue for å sikre vibrasjonsfri 
rotasjon.

4. Gressoppsamler eller gressdeksel må være festet 
forsvarlig før bruk. 

:

-

°



1. SIkkErHEtSrEglEr
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5. AdVArSEl: FArE! Fuktighet og elektrisitet går dårlig sammen:
•	 Ledninger skal kun håndteres og tilkobles i et tørt miljø.
•	 La det aldri være kontakt mellom ledninger/ stikkontakt og våte om-

råder (som vannpytter eller veldig fuktig gress).
•	 Kobling mellom ledning og veggkontakt må være av vanntett type. 

Bruk kun skjøteledning med fast, vanntett tilkoblingsmulighet eller 
med annet kommersielt tilgjengelig vannsegl.

6. Strømkablene må være av godkjent kvalitet og med 
minst 1.5mm2 areal og maksimalt 25m lang.

7. Fest kabelen i kabelkroken som vist på tegningen før 
du starter gressklipperen.

8) Permanent tilkobling av et hvilket som helst elek-
tronisk apparat til en bygnings elektriske krets må 
utføres av en fagperson og i henhold til gjeldende 
forskrifter. Feilkobling kan medføre alvorlig skade 
eller i verste fall død.

C) Bruk

1. Klipp bare gresset i dagslys eller med tilstrekkelig kunstig lys.
2. Unngå å bruke gressklipperen i vått gress eller når det regner.
3. Kjør aldri over strømledningen med gressklipperen. Ledningen skal alltid 

bli dratt bakenfor gressklipperen mens motoren går. Bruk kabelkroken 
som beskrevet i instruksjonsboken for å unngå uventet strømkutt. For-
sikre deg om at stikkontakten er montert riktig, unngå å tvinge den inn i 
uttaket med makt.

4. Trekk aldri gressklipperen etter ledningen eller dra i ledningen for å få 
stikkontakten ut av uttaket. Utsett ikke ledningen for varmekilder eller la 
den komme i kontakt med olje, løsemiddel eller skarpe gjenstander.

5. Forsikre deg om at du har godt fotfeste når du går opp eller ned bakker. 
6. Gå, aldri løp,  la deg bli ført frem av gressklipperen.
7. Klipp gresset på tvers av hellingen i en bakke, aldri 

opp og ned.
8. Vær ekstremt forsiktig når du skifter retning i en 

bakke.
9. Klipp ikke gress i bakker som overstiger 20 grader.
10. Vær ekstremt forsiktig når du drar gressklipperen 

mot deg.
11. Stopp rotorkniven hvis gressklipperen må løftes for 

å transporteres eller   når du krysser andre overflater enn gress, samt når 
du frakter gressklipperen til og fra området som skal klippes.

:

-

°
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1. SIkkErHEtSrEglEr

12. Bruk aldri gressklipperen hvis noen av sikkerhetsforanstaltningene, som 
oppsamler eller utkasterdeksel, ikke virker som de skal.

13. På modellene med automatisk fremdrift, koble ut clutchen før du starter 
motoren.

14. Start motoren forsiktig i samsvar med instruksjonene i boken og med 
føttene i god avstand fra rotorkniven.

15. Sett ikke gressklipperen på skrå når du starter motoren. Start motoren på 
et flatt område fritt for hindringer og høyt gress.

16. Før ikke hendene eller føttene nær eller under 
roterende deler. Hold deg unna utkaster-
åpningen til enhver tid.

17. Ikke løft opp eller bær en gressklipper når 
motoren går. 

18. Stans motoren og koble fra ledningen:
•	 Før du utfører et hvilket som helst arbeid 

under klippechassiet eller når du renser 
utkasteråpningen.

•	 Før du sjekker, renser eller reparerer 
gressklipperen.

•	 Etter at du treffer et ukjent objekt. Sjekk 
gressklipperen for skade og reparer 
eventuelle skader før du starter opp og 
bruker gressklipperen igjen.

•	 Hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt, må du umiddelbart 
stoppe  motoren og finne  årsaken til vibrasjonene.

•	 Når du forlater gressklipperen uten tilsyn.
•	 Når du transporterer gressklipperen.

19. Stans motoren:
•	 Hver gang gressoppsamleren tas av eller byttes ut.
•	 Før du regulerer klippehøyden.

20. Når du beveger deg, hold alltid trygg avstand fra den roterende kniven. 
Avstanden er lengden på håndtaket.
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1. SIkkErHEtSrEglEr

d) Vedlikehold og lagring

1. Pass på at alle muttere, skruer og bolter sitter stramt for å sikre at gress-
klipperen er trygg å bruke. Regelmessig vedlikehold er essensielt for 
sikkerheten og for å opprettholde ytelsen.

2. For å redusere brannfare, fjern gress, løv, overflødig smøring og olje fra 
gressklipperen – og spesielt motoren. Ikke lagre hageavfall sammen med 
gressklipperen.

3. Sjekk oppsamleren og utkasteråpningen jevnlig for slitasje og nedbryt-
ning.

4. Kontroller de elektriske ledningene jevnlig og bytt dem ut hvis de er 
skadet eller hvis det er slitasje på isolasjonen. Ta aldri på en dårlig isolert 
ledning hvis den fremdeles er koblet til det elektriske anlegget. Fjern 
ledningen fra støpselet før du håndterer den.

5. Bruk solide arbeidshansker når du demonterer / monterer  rotorkniven.

6. Sjekk at kniven er i ballanse hvis den er blitt slipt.  Alt vedlikehold på 

kniven (demontering, sliping, balansering, montering og/eller utskifting) 

krever en viss kjennskap og spesialverktøy. Av sikkerhetsårsaker bør 

dette arbeidet utføres av en fagforhandler.

7. Av sikkerhetshensyn,  ikke bruk gressklipperen hvis det er slitte ledninger 
eller skadde deler. Delene skal skiftes ut – ikke repareres. Bruk originale 
reservedeler. Deler som ikke er av tilsvarende kvalitet kan skade klipperen 
og redusere sikkerheten.
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Gressklipperen din bør bli brukt med forsiktighet. Av den grunn har illustra-
sjonsmerker blitt plassert på diverse steder av maskinen for å minne deg på 
hvilke forhåndsregler man skal ha i tankene. Merkenes fulle betydning vil bli 
forklart senere. Disse merkene er en integrert del av gressklipperen, så hvis 
noen av dem faller av eller blir uleselige, kontakt din fagforhandler for nye. 
Vi ber også om at du leser sikkerhetsreglene i de respektive kapitlene nøye.

Sikkerhetsmerker

1 = Viktig. Les instruksjonsboken før du tar gressklipperen i bruk.

2 = Fare for utkast. Kjør aldri gressklipperen uten sikkerhetsutstyr som 
utkasterdeksel eller gressoppsamler på plass.

3 = Hold ledningen unna rotorkniven.

4 = Fare for flyvende gjenstander. Hold andre mennesker på trygg avstand 
mens du bruker gressklipperen..

5 = Pass på; skarpe rotorkniver. Rotorkniv i bevegelse. Hold hender og føtter 
unna åpningen til gressklipperen. Koble stikkontakten fra strømnettet før 
vedlikehold eller hvis ledningen er skadet.

2. PlASSErIng AV SIkkErHEtSSkIlt

14 12 11

15 13

17

18 16

1

2 3

4 5
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1. Chassis
2. Motor
3. Rotorkniv
4. Utkasterdeksel
5. Gressoppsamler
6. Håndtak
7. Motorbryter
8. Kabelkrok for strømledning

Kast ikke elektronisk utstyr sammen med husholdningsavfall! I samsvar 
med Europeisk Direktiv 2002/96/EC vedrørende håndtering av elektro-

nisk avfall og dets implementering i nasjonal lovgivning, elektronisk utstyr 
som er defekt eller har utgått på dato må håndteres separat og leveres til 
et gjenvinningsanlegg / oppsamlingssted for elektronisk utstyr. Hvis elek-
tronisk utstyr blir dumpet på en søppeldynge, kan giftige stoffer lekke ut i 
grunnvannet og derfra havne i næringskjeden og medføre helseskader. For 
ytterligere informasjon om avfallshåndtering, kontakt din fagforhandler eller 
nærmeste miljøstasjon.

3. MASkInEnS HoVEddElEr

4 2 1

  5   3

7

8 6
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3. MASkInEnS HoVEddElEr

Utstyrets Identifikasjonsmerker

1. Støynivå ifølge direktiv 200/14/EC, 2005/88/EC
2. CE-merke i samsvar med direktiv 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 

2004/108/EC 
[2a: Russisk garantimerke]

3. Produksjonsår
4. Rating
5. Motorhastighet i r.p.m. 
6. Gressklippermodell
7. Serienummer
8. Produsentnavn og adresse
9. Strømforsyningsspenning og frekvens

14 12 11

15 13

17

18 16

1

2 3

4 5
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3. MASkInEnS HoVEddElEr

Pakk ut og monter gressklipperen på en flat, stabil 
overflate, med nok plass til å håndtere maskinen og 
innpakningen, og bruk alltid passende verktøy.

Kast innpakningen i tråd med gjeldende lover og reguleringer.

Fest de to festeringene (1) til nedre del 
av håndtaket (2 og 3), plasser de så 
åpningene er vendt innover, og stram 
skruene (4) som følger med. 

Monter høyre (2) og venstre (3) del av 
håndtaket inn i sine respektive hull, og 
pass på at de ikke har byttet plass; fest 
dem så med de lange skruene (5) som 
følger med. Tiltrekkingsmoment: 3,0 
Nm. Fest så de to dekslene (6) til enden 
på de øvre delene av håndtaket (7). 
Fest den øvre delen av håndtaket (7) til 
de nedre delene med vingemutterene 
(8) og skruene og mutterene som følger 
med, som anvist. Bruk vedlagt klemme 
(9) til å feste kabelen (10) i riktig 
posisjon som indikert på tegningen.

8

10

1

1

3

2

4

4

6

6

7

4 5

9

1

1

5

Ø 130

1

1

2

Ø 160

1

8

10

1

1

3

2

4

4

6

6

7

4 5

9

1

1

5

Ø 130

1

1

2

Ø 160

1

Sett rammen (1) inn i oppsamlerposen 
(2) og fest  alle plastfester (3) med 
hjelp av en skrutrekker som vist på 
tegningen.
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4. kontroll/BEtJEnIng

Motoren er kontrollert av en totrinn bryter 
for å forhindre at den starter ved et uhell. 

For å starte motoren, trykk på startknap-
pen (2) og trekk spaken (1) bakover mot 
styrebøyle

Motoren stanser automatisk når du slip-
per spaken (1). 

• HRE 330 

Klippehøyden justert ved å feste hjulene i 
de ulike festhullene, og stram 
hjulskruene (1) med nøkkelen (2) 
som følger med. 

Alle hjulene må monteres 
i samme høyde.

GJØR DISSE JUSTER-
INGENE KUN NÅR 
ROTORKNIVEN HAR 
STOPPET.

• HRE 370 

Høyden justeres ved hjelp 
av denne spaken (1).

GJØR DISSE JUSTER-
INGENE KUN NÅR 
ROTORKNIVEN HAR 
STOPPET.
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5. grESSklIPPIng

Løft opp utkastskjermen og fest gressopp-
samleren (1) som vist på tegningen.

Koble til skjøteledningen korrekt som vist.

Start motoren ved å trykke på sikkerhets-
knappen (2) og trekk  startspaken bakover. 
(1). 

Startes gressklipperen på gressunderlag, 
løft bare den fremre delen av klippechas-
siet opp ved å vippe den om bakhjulene,  
KUN TIL ROTORKNIVEN HAR NÅDD FULLT  
TURTALL.

Når du klipper gresset, pass på at den elek-
triske ledingen alltid er bak deg og på den 
delen av gresset som allerede er klippet. 

Klipperesultatet vil alltid bli penest når du 
klipper i samme høyde og varierer retningen 
når du klipper.
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6. VEdlIkEHold

Når du er ferdig med å klippe, slipp hånd-
taket og startspaken (1). FØRST koble 
skjøteledningen fra stikkontakten (2) og SÅ fra 
gressklipperens bryter. Vent på at rotorkniven 
stopper helt før du utfører noe som helst 
arbeid på gressklipperen. 

Denne modellen er utstyrt med en varmesikkerhetsenhet for å beskytte 
motoren når den (eller knivene) skrur seg av (eller blokkeres) under bruk, 
uansett årsak.
•	Funksjon:	For	å	forhindre	overoppheting	og	skade	på	motoren	forårsaket	
ved unormalt bruk.
•	Enheten	aktiveres:	Når	en	unormal	hendelse	forekommer,	kuttes	strømfor-
syningen til motoren umiddelbart.

Prosedyre når sikkerhetsenheten aktiveres:

− Slipp hjuldriftshendelen;
− Koble fra ledningen;
− Finn ut hva som forårsaket at kniven plutselig stanset (rens gressklipper-
 dekselet);
− La gressklipperen avkjøles i et kjølig område (30 til 60 minutter).

Viktig å passe på når du starter maskinen igjen: 

− Sjekk at kniven kan bevege seg uhindret (bruk beskyttelseshansker);
− Sjekk sikkerhetsforholdene i området (gjenstander på plenen, personer 
 eller dyr i nærområdet);
− Koble til ledningen;
− Skru på bryteren;
− Hvis det ikke er noe unormalt, som uvanlige lyder, kan du nå fortsette 
 arbeidet.



17

6. VEdlIkEHold

Regelmessig vedlikehold er viktig for å holde sikker-
heten og ytelsen uforandret over tid. Lagre gress-
klipperen på en tørt sted.

1. Bruk solide arbeidshansker når du renser, vedlikeholder eller utfører 
justeringer på maskinen.

2. Hold gressklipperen rengjort etter hver klipping og rengjør klippechassiet 
under for å unngå at gressrester/gressaft tørker inn og dermed vanske-
liggjør neste start.

3. Pass alltid på at gressutkast åpningen er fri for rester.

Kun kniver med følgende koder kan brukes på denne gressklipperen:

HRE 330: VP5
HRE 370: VP6

Knivene må alltid være merket Honda.

På grunn av stadig produktutvikling, kan den nevnte kniven etterhvert erstattes 
med andre kniver, med tilsvarende utskiftbare og driftssikkerhetsmessige 
karakteristikker.

Monter kniven (1) med koden 
og merkene inn mot rotoren i 
rekkefølgen vist i illustrasjonen. 
Pass på at avstandsstykkene (2)
monteres på rett måte. Stram 
skruene (3) med en moment-
nøkkel satt til 10-14 Nm. 

ADVARSEL: 
Hvis du ikke har nødvendig 
erfaring eller utstyr, anbefaler 
vi at du ber din lokale HONDA 
fagforhandler om hjelp til justering.
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6. VEdlIkEHold

En skadet eller bøyd kniv må alltid skiftes ut; prøv 
aldri å reparere den.

Brukket

Hakk i enden

Bøyd kniv

Slitasje

Ved rengjøring, bruk ikke vann med høyt 
trykk, og unngå å få fuktighet i motoren 
og på elektriske deler. Bruk ikke etsende 
produkter for å rense chassiset. 

Skulle du være i tvil om noe eller behøver svar på spørsmål, nøl ikke med å 
kontakte din HONDA fagforhandler. 
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7.  fEilsøking

Problemer Mulig grunn Utbedring

Motoren stopper 
under bruk

eller

Motoren starter ikke 
ved korrekt bruk

Stikkontakten har løsnet 
fra støpselet

Sett stikkontakten i 
støpselet

Strømkabelen er skadet 
eller ødelagt

Reparer eller skift ut 
strømkabelen

Motorens sikkerhets-
enhet virker ved 
åraskene under:
− Kniven stanser når den 
treffer på hindringer.
− Motoren er overopp-
hetet.

− Vent til sikkerhets-
enheten er klar 
(omtrent 1 time).
− Fjern alle hindringer 
rundt kniven. Pass på at 
ledningen ikke er i.
− Vent til motoren er 
nedkjølt.

Motorbryteren er ødelagt
Kontakt din 
Honda fagforhandlerMotoren er ødelagt

Gresset klippes ikke 
eller for dårlig motor-
kraft under klipping
eller

Dårlig klippekvalitet
eller

Oppsamlerposen fylles 
ikke opp

Kutthøyden er for lav

For mye gress blir klippet 
på en gang

Juster kutthøyden
eller
Reduser klippebredden

Rotorkniven er slitt, 
ødelagt eller feilmontert

Skift ut rotorkniven
eller gressoppsamleren

Fjern gressrester og 
rengjør klipperchassiet, 
gressutkast og gress-
oppsamleren

Gressavfall har samlet 
seg i klipperchassiet
eller i gressoppsamleren

Sterke vibrasjoner

Rotorkniven er ødelagt
Skift ut rotorknivenRotorkniven er bøyd

Rotorkniven har ikke 
blitt montert riktig

Monter rotorkniven på 
nytt
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8. VEdlIkEHoldSPUnktEr

9. trAnSPort og HÅndtErIng 

Når maskinen skal håndteres, løftes, transporteres eller lagres, må du:

•	 Bruke solide arbeidshansker
•	 Holde i delene av maskinen som gir et sikkert grep, samt ta med vekt-

fordeling i beregningen.

Under transport, fest maskinen trygt med rep eller kjetting.

10. MilJøHEnsYn

Miljøhensyn bør være en særdeles viktig prioritet når du bruker gressklippe-
ren, både med tanke på sosialt samliv og miljøet vi lever i. 

•	 Prøv å ikke forårsake forstyrrelser til omgivelsene.
•	 Følg lokale lover og reguleringer for håndtering av gressavfall.
•	 Sett deg inn i lokale lover og reguleringer for håndtering av oljeavfall, 

skadde deler og alle elementer som kan ha en sterk innvirkning på 
miljøet; dette avfallet kan ikke kastes sammen med vanlig husholdnings-
avfall – det må bli separert og fraktet til spesifikke miljøstasjoner hvor 
det kan resirkuleres.

•	 Når maskinen skal kasseres, forurens ikke miljøet med maskinen. Lever 
det til en miljøstasjon i samsvar med lokale lover og forskrifter.

SJEkkPUnktEr
SJEkk FØr 

BrUk

Sjekk knivfestet og pass på at kniven ikke har tegn på 
unormal slitasje, formendring eller skade *
Pass på at stikkontakten, støpselet og ledningen ikke har 
tegn på skade *
Sjekk at gressoppsamleren 
er tom og uskadd *
Sjekk at motorens kjøletunneler er renset og ikke blokkert 
av gress eller rusk *
Sjekk motorens rotasjon ved å lytte etter unormale lyder

*
Sjekk og rengjør hele maskinen på utsiden

*
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11. tEknISkE SPESIFIkASJonEr 

Modell HRE330A2 HRE370A2

Kode MAUF MAVF

Type PLS     PLB     PLE PLB     PLE

Funksjon Klippe gress 

Størrelse 1075x399x982 mm 1105x463x1017 mm

Nettovekt i kg 12        12         11 16        15 

Klippebredde 33 cm 37 cm

Klippehøydejusteringer 25, 41, 57 mm
(3 posisjoner)

18, 29, 42, 54, 65 mm
(5 posisjoner)

Diameter, fremre hjul 130 mm 130 mm

Diameter, bakre hjul 160 mm 160 mm

Kapasitet gressfanger 27 liter 35 liter

Motoreffekt 1100 W 1300 W

Motorhastighet (r.p.m.): 3000 3000

Maksimalt støynivå og vibrasjon

Modell HRE330A2 HRE370A2

Kode MAUF MAVF

Type PLS     PLB     PLE PLB     PLE

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

dB (A) 87 89

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

Feilmargin måling

dB (A)

dB (A)

86

1

88

1

Faktisk akustisk støy-
nivå ved brukerens øre 
(EN836: 1997 / AC: 2006)

Feilmargin måling

dB (A)

dB (A)

76

1

76

1

Faktisk vibrasjonsnivå 
(EN836: 1997 / AC: 2006 
EN12096-D)

Feilmargin måling

m/sek2

m/sek2

0,83

0,3

1,41

0,4
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12. EgnE notAtEr
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12. EgnE notatEr
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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:

FAGFORHANDLER:




