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STIHl
Kære kunde,

Vi takker Dem, fordi De har bestemt 
Dem for et STIHL kvalitetsprodukt.

Produktet er fremstillet efter moderne 
metoderog med omfattende 
kvalitetssikring. Fa. STIHL vil gøre alt 
for at sikre, at De bliver tilfreds med 
Deres maskine og kan anvende den 
uden problemer.

Hvis De har spørgsmål vedrørende 
maskinen, De ønsker besvaret, bedes 
De venligst kontakte Deres STIHL 
forhandler.

Deres 

            Hans Peter Stihl
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Vedrørende denne 
brugsanvisning
Billedsymboler
Samtlige billedsymbolerne på maskinen 
er forklaret i denne brugsanvisning.

Beskrivelsen af fremgangsmåden ved 
brug af maskinen fremgår af 
tegningerne.

Kendetegn i tekstafsnit
Den beskrevne fremgangsmåde kan 
indeholde forskellige kendetegn:

: Afsnit uden direkte henvisning til 
tegning 

Afsnit med direkte henvisning til tegning 
over eller under med angivelse af 
positionstal.
Eksempel:

1 = Skrue løsnes
2 = Arm …

Ved siden af beskrivelsen af betjening 
kan der i denne brugsanvisning være 
tekstafsnit med yderligere betydning. 
Disse afsnit er kendetegnet ved et af de 
efterfølgende symboler:

Advarsel mod ulykker og fare for 
kvæstelser af personer samt 
alvorlige tingsskader.

Advarsel mod beskadigelse af 
maskinen eller enkelte dele. 

Henvisning, som ikke er strengt 
nødvendig for betjeningen, men 
hjælper med til en bedre forståelse 
og bedre udnyttelse.

Vejledning til korrekte miljøforhold 
for at undgå miljøskader. 

Levering / udstyr
Denne brugsanvisning vedrører 
modeller med forskelligt 
leveringsomfang. Dele, der ikke 
findes i alle modeller, og den deraf 
følgende anvendelse, er mærket 
med *. Dele, der ikke indgår i 
leveringen og er mærket med *,  
leveres af STIHL forhandleren som 
specialtilbehør.

Teknisk videreudvikling
STIHL arbejder til stadighed med 
videreudvikling af samtlige maskiner og 
aggregater; vi forbeholder os derfor ret 
til ændringer af leveringsomfang i form,  
teknik og udstyr.

Der kan derfor ikke fremsættes krav ud 
fra angivelser og tegninger i denne 
brugsanvisning.
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Sikkerhedvejledning og 
arbejdsteknik
Under arbejdet med 
denne maskine skal der 
tages ekstra sikkerheds-
foranstaltninger, da det 
går hurtigere end med en 
le, og der arbejdes med  

meget højt omdrejningstal på skære-
værktøjet. 

Læs derfor hele 
brugsanvisningen nøje 
igennem, før maskinen 
tages i brug første gang 
og opbevar den sikkert til 
senere brug. En 

tilsidesættelse af brugsanvisning kan 
være livsfarlig.

Nationale sikkerhedsforskrifter, f.eks. fra 
arbejdstilsynet, socialkasser, 
arbejdsbeskyttelsesmyndigheder og 
andre skal overholdes.

Som førstegangsbruger af maskinen 
skal man: få en instruktion af 
forhandleren eller en fagmand i sikker 
brug af maskinen – eller deltage i et 
kursus.

Mindreårige må ikke arbejde med 
maskinen – med undtagelse af er unge 
over 16 år, der uddannes i træpleje med 
træpleje-motorsave.

Hold børn, dyr og tilskuere på afstand.

Når maskinen ikke anvendes, skal den 
opbevares således, at ingen kan komme 
til skade. Maskinen skal anbringes 
sikkert, så uvedkommende ikke  kan 
tage den i brug.

Brugeren er ansvarlig for ulykker eller 
farer, der involverer  andre personer 
eller deres ejendele.

Maskinen må kun overdrages eller 
udlejes til personer, som er fortrolig  med 
denne model og betjeningen af den – og 
husk, at  brugsanvisningen altid skal 
følge med.

Når man arbejder med maskinen, skal 
man være udhvilet, rask og i god 
kondition.

Hvis man af sundhedsmæssige årsager 
ikke må anstrenge sig, bør man ,spørge 
sin læge, om det er muligt at arbejde 
med en motordreven maskine. 

Kun for brugere af pace makere: 
tændingsanlægget på denne maskine 
udsender et meget svagt elektro-
magnetisk felt. Påvirkning på enkelte 
pace maker typer kan ikke helt 
udelukkes. For at undgå  sundhedsfare 
anbefaler STIHL, at man henvender sig 
til sin læge og fabrikanten af pace 
makeren.

Anvend ikke maskinen efter indtagelse 
af alkohol, medicin eller stoffer, der 
nedsætter reaktionsevnen.

Maskinen må afhængig af det anviste 
skæreværktøj kun anvendes til klipning 
af græs samt til skæring af krat eller 
lignende.

Det er ikke tilladt at anvende maskinen 
til andre formål, da det kan medføre 
ulykker eller skader på maskinen. Der 
må ikke foretages ændringer på 
produktet – dette kan også medføre 
ulykker eller skader på maskinen.
71FS 38



dansk
Der må kun monteres skæreværktøj 
eller tilbehør, som STIHL tillader for 
denne maskine eller teknisk tilsvarende 
dele. I tvivlstilfælde skal man henvende 
sig til en specialforhandler. Anvend kun 
værktøj eller tilbehør af høj kvalitet. 
Ellers er der risiko  for ulykker eller 
skader på maskinen.

STIHL anbefaler at anvende originalt 
værktøj og tilbehør. Deres egenskaber 
optimalt tilpasset produktet og bruger 
krav.

Beskyttelsen på kratkrydderen kan ikke 
helt beskytte brugeren  mod alle 
genstande (sten, glas, tråd o.s.v.), der 
slynges væk af skæreværktøjet. Disse 
genstande kan springe tilbage og 
ramme brugeren.

Beklædning og udstyr
Anvend forskriftmæssig beklædning og 
udstyr.

Beklædningen skal være 
praktisk og må ikke virke 
bevægelseshæmmende. 
Beklædningen skal være 
tætsiddende - overalls, 
ikke kittel.

Anvend ikke beklædning, som kan 
hænge fast i træ, krat eller maskinens 
bevægelige dele. Heller ikke tørklæde, 
slips og ingen smykker. Langt hår bindes 
sammen og sikres (tørklæde, hue, hjelm 
o.s.v.)

Brug kraftige sko– med 
skridsikker sål. 

Anvend ansigts-
beskyttelse og altid 
beskyttelsesbriller – 
fare for opspringende 
eller bortslyngede 
genstande. 

Bemærk! Ansigtsbeskyttelse er ikke 
tilstrækkelig øjenbeskyttelse.

Anvend ”personligt” høreværn – som 
f.eks. øreklapper.

Anvend kraftige 
handsker – helst af 
læder.

STIHL tilbyder et omfattende program 
for personligt beskyttelsesudstyr.
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Transport af maskinen

Stop altid motoren.

Maskinen bæres afbalanceret i skaftet 
eller specialhåndgrebet 

I køretøjer: maskinen sikres så den ikke 
vælter, beskadigelser og der løber 
brændstof ud.

Optankning 
Benzin er ekstremt let 
antændeligt – hold derfor 
afstand til åben ild – spild 
ikke brændstof – der må 
ikke ryges.

Motoren stoppes før optankning.

Tank ikke op, så længe motoren endnu 
er varm – der kan løbe brændstof ud – 
brandfare!

Tankdækslet åbnes forsigtigt, så et 
overtryk reduceres langsomt, og der 
ikke sprøjter brændstof ud.

Optankning må kun foregå på godt 
udluftede steder. Hvis der spildes 
brændstof, skal maskine straks tørres af 
– der må ikke komme brændstof på 
tøjet, ellers skal det straks skiftes.

Maskinerne kan seriemæssigt være 
udstyret med forskellige tankdæksler.

Efter optankning skal  
dæksler skrues så fast på 
som muligt.

Dæksler med klapbøjle 
(bajonetlås) anbringes 
korrekt, drejes til der 
mærkes modstand, og 
bøjlen klappes ned.

Derved nedsættes risikoen for, at 
dækslet løsnes på grund af motorens 
vibrationer, og der sker udslip af 
brændstof u

Vær opmærksom på utætheder – hvis 
der løber brændstof, må motoren  ikke 
startes –man kan pådrage sig 
livsfarlige forbrændinger!
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Før start
– Skal man sikre sig, at motorsaven er 

i korrekt stand – de pågældende 
afsnit i brugsanvisningen skal 
overholdes:

– kombinationen af skæreværktøj, 
beskyttelse, greb og bæresele skal 
være godkendte, alle dele korrekt 
monterede.  Brug ikke metal-
skæreværktøjer – fare for ulykker!

– kombikontakt / stopkontakt skal let 
kunne stilles på STOP eller 0

– gaspal (hvis den findes) og gaspal 
skal kunne bevæges let – gaspalen 
skal automatisk fjedre tilbage til 
tomgangsstillingen

– kontroller, at tændrørshætten sidder 
fast – hvis den sidder løst, kan der 
opstå gnister, der kan antænde 
udslip af en brændstof-luftblanding 
– brandfare.

– at skæreværktøjet er korrekt 
monteret, sidder fast og er i god 
stand

– Skontroller beskyttelsesudstyret 
(f.eks. beskyttelse for skæreværk-
tøj) for beskadigelser eller slid. 
Beskadigede dele udskiftes. 
Anvend ikke  maskinen med 
beskadiget beskyttelse.

– at der ikke er foretaget ændringer af 
betjenings- og sikkerhedsudstyret

– at håndgrebene er rene og tørre – fri 
for olie og snavs – så maskinen kan 
føres sikkert

– at bæresele og håndgreb er 
indstillet til  brugerens person

Maskinen må kun anvendes, hvis den er 
i driftssikker stand – risiko for ulykker.

Til brug i en nødsituation under 
anvendelse af bæresele: skal man øve 
sig i hurtigt at tage maskinen af. For at 
undgå beskadigelse af maskinen, må 
den ikke smides ned på jorden under 
disse øvelser.

Motoren startes
Mindst 3 m fra stedet, hvor der er tanket 
op - ikke i lukkede rum.

Kun på jævn jord, stå fast og sikkert, 
hold godt fast i maskinen – 
skæreværktøjet må hverken berøre 
genstande eller jorden, da det kan køre 
med ved starten.

Maskinen må kun betjenes af én person 
– der må ikke opholde sig andre 
personer indenfor en omkreds af 15 m – 
heller ikke ved starten – på grund af 
mulighed for bortslyngede genstande – 
fare for kvæstelser!

Undgå kontakt med 
skæreværktøjet - fare for 
kvæstelser!

Start ikke motoren ”i 
hånden” – start som angivet i 
brugsanvisningen.
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Skæreværktøjet kører 
videre i kort tid  efter, at 
gaspalen er sluppet – 
efterløbseffekt.

Kontroller motorens 
tomgang: skæreværktøjet skal stå stille i 
tomgang, når gaspalen er sluppet.

Let antændeligt materiale (f.eks. 
træspåner, bark, tørt græs, brændstof) 
skal holdes væk fra den varme 
udstødning og fra den varme 
lyddæmper – brandfare!

Betjening af maskinen
Maskinen holdes altid i et fast greb med 
begge hænder . Sørg altid for at stå fast 
og sikkert.

Med venstre hånd på specialhåndgrebet 
og højre hånd på grebet på skaftet.

Under arbejdet
Ved truende fare eller i en nødsituation 
skal motoren straks stoppes – 
kombikontakten / stopkontakten stilles 
på 0 eller d.

Der må ikke opholde sig andre personer 
i en omkreds af 15 m – da bortslyngede 
genstande kan medføre fare for 
kvæstelser!
Denne afstand gælder også for ting 
(køretøjer, vinduesruder) – fare for 
tingbeskadigelse!

Vær opmærksom på korrekt 
motortomgang, så skæreværktøjet ikke 
roterer , efter at gaspalen er sluppet.

Tomgangsindstillingen skal 
regelmæssigt kontrolleres og evt. 
justeres. Hvis skæreværktøjet alligevel 
roterer i tomgang, skal maskinen 
repareres  af specialforhandleren.
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Vær forsigtig ved glat eller vådt føre, 
sne, på skråninger, på ujævnt terræn 
o.s.v. fare for at skride!

Vær opmærksom på forhindringer: 
træstubbe, rødder – fare for at snuble!

Sørg altid for at stå fast og sikkert.

Ved brug af høreværn skal man udvise 
særlig opmærksomhed og omtanke 
nødvendig – da opfattelsen af  
advarselssignaler (skrig, 
advarselssignaler og lign. ) er nedsat.

Hold arbejdspauser i tide, for at undgå 
træthed og udmattelse – fare for 
ulykker!

Arbejd roligt og velovervejet – kun med 
gode lys- og oversigtforhold. Arbejd med 
omtanke, så andre ikke kommer til 
skade.

Maskinen udsender 
giftige udstødnings-
gasser, så snart motoren 
kører. Disse gaser kan 
være lugtfri og usynlige. 
Arbejd derfor aldrig med 

maskinen i lukkede eller dårligt 
udluftede rum – heller ikke med 
katalysator-maskiner. 

Ved arbejde i udgravninger, 
fordybninger eller under begrænsede  
pladsforhold skal man altid sørge for 
tilstrækkelig udluftning - livsfarlige 
forgiftninger!

Anvend maskinen med mindst mulig støj 
og udstødning – lad ikke motoren køre 
unødigt - giv kun gas ved arbejde.

Tobaksrygning er ikke tilladt under 
arbejdet eller i nærheden af maskinen - 
brandfare! Der kan ske udslip af 
letantændelige benzindampe fra 
brændstofsystemet.

Under arbejdet kan der opstå støv, lugt 
og røg, der kan være sundhedsfarlige. 
Anvend derfor åndedrætsbeskyttelse 
ved kraftig støv- eller røgudvikling.

Hvis maskinen udsættes for utilsigtede 
påvirkninger (f.eks. kraftig påvirkning 
ved stød,  slag eller fald), skal man altid 
kontrollere, at maskinen er i driftssikker 
tilstand, før man fortsætter arbejdet – se 
også ”Før start”.

Kontroller især brændstofsystemets 
tæthed, og at sikkerhedssystemet er i 
orden. Man må aldrig fortsætte arbejdet 
med maskinen, hvis den ikke er 
driftssikker. Er man i tvivl, skal man 
henvende sig til STIHL forhandleren. 

Arbejd ikke med startgasindstilling. 
Motoromdrejningstallet kan ikke 
reguleres med denne gaspalstilling.
.

Arbejd aldrig uden  
beskyttelse, der 
passer til maskine 
og skæreværktøj –  
opslyngede 

genstande kan forårsage kvæstelser!

Området kontrolleres: 
faste genstande – sten, 
metaldele o.lign. kan blive 
slynget væk –  det kan 
medføre kvæstelser! – 
og kan beskadige 

skæreværktøj samt tingsbeskadigelse 
(f.eks. parkerede køretøjer, 
vinduesruder).
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Under arbejde på tætbevokset terræn 
med begrænset udsyn skal man arbejde 
særlig forsigtigt.

Ved arbejde i højt krat, under buske og 
hække: arbejdshøjden med skæreværk-
tøjet skal mindst være 15 cm for ikke at 
udsætte dyr (som f.eks. pindsvin) for 
fare.

Før man forlader maskinen: 
stop motoren.

Skæreværktøjet kontrolleres regel-
mæssigt og jævnligt og straks ved 
mærkbare ændringer:

– motoren stoppes, hold godt fast i 
maskinen, tryk skæreværktøjet mod 
jorden for at bremse det

– kontroller skæreværktøjets tilstand, 
at det sidder fast – vær opmærksom 
på revner

– beskadiget skæreværktøj udskiftes 
straks, også ved små revner

Man skal regelmæssigt rense 
skæreværktøjsholderen for græs og  
ukrudt – tilstopninger ved 
skæreværktøjet eller beskyttelsen 
fjernes.

Før udskiftning af skæreværktøj skal 
motoren stoppes og tændrørshætten 
fjernes – så motoren ikke starter 
utilsigtet fare for kvæstelser!

Beskadiget eller revnet skæreværktøj 
må ikke anvendes igen eller repareres  – 
f.eks. ved svejsning eller opretning – der 
kan medføre formforandring (ubalance).

Dele eller brudstykker kan løsnes og 
med stor hastighed ramme brugeren 
eller andre personer – med fare for 
alvorlige kvæstelser!

Ved anvendelse af græshoveder

Anvend kun beskyttelse med 
forskriftsmæssigt monteret kniv, så 
snorene afkortes til den tilladte længde.

Motoren skal altid stoppes ved justering 
af snorene på græshoveder med 
manuel justering – fare for kvæstelser!

Forkert anvendelse med for lange snore 
reducerer motorens arbejdsomdrej-
ningstal. Dette medfører konstant 
glidning af koblingen, til overophedning 
og beskadigelse af vigtige funktionsdele 
(f.eks. kobling, kunststofdele i huset) – 
f.eks. ved roterende skæreværktøj i 
tomgang – fare for kvæstelser!
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Vibrationer
Længere tids brug af maskinen kan som 
følge af vibrationerne medføre nedsat 
blodomløb i hænderne ("hvide fingre").

Der kan ikke angives en generel 
arbejdstid, da denne afhænger af flere 
faktorer.

Arbejdstiden forlænges ved:

– beskyttelse af hænderne (varme 
handsker)

– pauser 

Arbejdstiden forkortes ved:

– særlige personlige anlæg for dårligt 
blodomløb (kendetegn: ofte kolde 
fingre, kløe)

– lave udendørstemperaturer
– hvor fast man holder (et fast greb 

hindrer blodomløbet)
Ved regelmæssig, langvarig brug af 
maskinen og ofte forekommende 
symptomer (f.eks. fingerkløe) anbefales 
en lægeundersøgelse.

Vedligeholdelse og reparation 
Maskinen skal efterses regelmæssigt. 
Der må kun udføres 
vedligeholdelsesarbejde og 
reparationer, der er beskrevet i 
brugsanvisningen. Alt andet arbejde 
skal foretages af en specialforhandler. 

STIHL anbefaler, at vedligeholdelses-
arbejde og reparationer kun udføres af 
STIHL specialforhandleren. STIHL 
specialforhandlere tilbydes regel-
mæssigt uddannelse samt stillet teknisk 
information til rådighed.

Anvend kun reservedele af høj kvalitet. 
Ellers er der risiko for ulykker og skader 
på maskinen. Er man i tvivl, skal man 
henvende sig til en STIHL forhandler.

STIHL anbefaler anvendelse af originale 
STIHL reservedele. Deres egenskaber 
er optimalt tilpasset maskinen og  
brugerens krav.

Før reparation, eftersyn og rengøring 
skal maskinen altid være stoppet og 
tændrørshætten fjernet – fare for 
kvæstelser ved utilsigtet start af 
motoren! – undtagen ved indstilling af 
karburator og tomgang

.

Eftersyn  og opbevaring af  maskinen 
må ikke ske i nærheden af åben ild – 
brandfare på grund af brændstof! 

Kontroller tankdækslet regelmæssigt for 
tæthed.

Anvend kun korrekte tændrør, der er 
godkendt af STIHL – se ”Tekniske data”.

Kontroller tændrørskablet (at isolationen  
er fejlfri og at det sidder fast).

Når tændrørshætten er fjernet eller 
tændrøret er skruet ud, må motoren kun 
aktiveres med startanordningen, når 
kombikontakten / stopkontakten står på 
STOP eller 0 – brandfare på grund af 
gnister uden for cylinderen.

Kontroller, at lyddæmperen er fejlfri.

Arbejd ikke med defekt eller uden 
lyddæmper – brandfare! – høreskader!

Rør ikke ved den varme lyddæmper – 
fare for forbrændinger!

AV-elementernes tilstand  påvirker 
vibrationsforholdene – kontroller derfor 
AV-elementerne regelmæssigt.
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Skæreværktøj og 
beskyttelsesudstyr

Af sikkerhedsgrunde må der kun 
monteres de kombinationer af 
skæreværktøj, beskyttelse, greb og 
bæresele, der er godkendt i 
brugsanvisningn for den 
pågældende maskiner.

På kratryddere med bøjet skaft og 
specialhåndgreb må der kun anvendes 
græshoveder.

Symboler på beskyttelsesudstyr

En pil angiver skæreværktøjets 
omdrejningsretning: 

Græshoved med snor

Til blød skæring - for at opnå et rent snit 
også ved ujævne kanter ved træer og 
hegnspæle - og for ikke at beskadige 
barken.

Snoren må ikke erstattes af ståltråd 
– risiko for kvæstelser!

STIHL FixCut
Vær opmærksom på slidmarkeringer!

Hvis 
1 = kanten på underdelen er væk eller 

slidt – som vist på tegningen til højre 
– må græshovedet ikke anvendes 
mere og skal udskiftes med et nyt!
Fare for kvæstelser på grund af 
opslyngede værktøjsdele! 00
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Græshoved med kunststofknive –
STIHL PolyCut 6-3

Til skæring af uindhegnede markkanter 
(uden stolper, hegn, træer og andre 
forhindringer).

Vær altid opmærksom på 
vedligeholdelsesvejledningen for 
PolyCut græshoveder!

Vær opmærksom på 
slidmarkeringerne!

Forneden på PolyCut er der  
slidmarkeringer.

Hvis et af de runde huller (1;pil) bliver 
synlige, eller hvis den inderste høje kant 
(2;pil) er slidt, må PolyCut 6-3 ikke 
fortsat anvendes  – og skal udskiftes 
med et nyt græshoved!

Hvis man ikke er opmærksom på 
slidmarkeringerne, kan skæreværk-
tøjet går i stykker, og omkring 
slyngede de dele medføre 
kvæstelser.

For at nedsætte risikoen for ødelagte på 
grund af beskadigede knive, skal man 
undgå kontakt med sten, metaldele og 
lignende!

PolyCut-knive skal regelmæssigt 
undersøges for revner. Hvis der er en 
revne på en af knivene, skal alle knivene 
på PolyCut udskiftes!
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Tilladte kombinationer af skæreværktøj, beskyttelse, greb 
og bæresele
Skæreværktøj
1 STIHL græshoved AutoCut C 5-2 
2 STIHL græshoved PolyCut 6-3 
3 STIHL græshoved FixCut 5-2 

Beskyttelse
4 Beskyttelse med kniv kun til 

græshoved (se "Montage af 
beskyttelsesudstyr")

Greb
5 Specialhåndgreb

Bæresele
6 Bæresele kan anvendes

Udstyr
Det komplette udstyr til en kratrydder 
omfatter bl.a. :

– skæreværktøj
– beskyttelse
– greb
– bæresele

Tilladte kombinationer
Afhængig af skæreværktøjet vælges 
den korrekte kombination fra tabellen på 
næste side.

Af hensyn til sikkerheden man kun 
kombinere skæreværktøj, 
beskyttelse, grebs- og 
bæreseleudførelser i samme 
tabelcelle. Andre kombinationer er 
ikke tilladte – det kan medføre 
ulykker! 

På kratryddere med bøjet skaft og 
specialhåndgreb må der kun anvendes 
græshoveder (1, 2, 3)

Undgå altid kontakt med det 
roterende skæreværktøj – 
risiko for ulykker!

Skæreværktøj Beskyttelse Greb Bæresele

2

68
1F

K
11

1 
K

N

3

Schnur/L
INE  2

68
1F

K
21

3 
K

N

Schnur/LINE  1

1
4

5

00
2B

A
02

0 
K

N

00
2B

A
12

5 
K

N

6

81FS 38



dansk

Montage af 
specialhåndgreb

Montage af 
beskyttelsesudstyr
Montage af specialhåndgreb
1 = specialhåndgrebet sættes i en 

afstand af
A = 15 cm (6”) fra
2 = betjeningshåndtaget på skaftet
3 = klemstykket anbringes på skaftet og 

skubbes ind i specialhåndgrebet
4 = firkantmøtrikken anbringes i 

specialhåndgrebet og 
5 = spændeskruen skrues ind fra den 

modsatte side og spændes fast

Specialhåndgrebet anbringes i 
den ønskede position
5 = skruen løsnes
: specialhåndgrebet justeres til den 

ønskede position
: og skruen spændes fast igen

1 = beskyttelsen anbringes på
2 = holderen, til den er på plads 
3 = møtrikken sættes i det sekskantede 

hul i beskyttelsen 
: hullerne skal flugte 
4 = skruen skrues i og spændes

50 mm
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Montage af skæreværktøj
Kratrydderen gøres klar til brug
: kratrydderen anbringes med: 

specialhåndgreb og motordæksel 
nedad, akslen skal vende opad

Trykskive
Trykskiven indgår i leveringen af 
PolyCut 6-3 og FixCut 5-2. Den er kun 
nødvendig ved anvendelsen af disse 
græshoveder.

Græshoved STIHL AutoCut C 5-2

1 = trykskiven, hvis den findes, fjernes 
fra 

2 = akslen

Græshoved STIHL PolyCut 6-3,
Græshoved STIHL FixCut 5-2

1 = trykskiven sættes på
2 = akslen, således at
3 = den indvendige sekskant kommer 

ned over
4 = sekskanten

Montage af græshoved
Opbevar medfølgende bilag for 
græshovedet sikkert!

STIHL AutoCut C 5-2

7 = spolehovedet sættes på 
2 = akslen, så 
8 = den indvendige sekskant sættes på
4 = sekskanten
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7 = spolen drejes kun så meget med 
uret, at de 2 pilespidser viser mod 
hinanden – hold fast i spolen

9 = kappen sættes ned i spolen, trykkes 
helt ned og drejes samtidig med uret

: kappen drejes, til den sidder fast og 
spændes med hånden

STIHL PolyCut 6-3

: tryktallerkenen sættes på akslen
10= møtrikken anbringes i græshovedet
11= græshovedet drejes med uret, til det 

sidder fast på
   2=akslen

Aksel blokeres

5 = værktøj til blokering af akslen 
anbringes i

6 = hullet på beskyttelsen og trykskiven, 
mens der drejes  lidt frem og tilbage, 
til akslen er blokeret

: græshovedet spændes fast
Værktøjet til blokering af akslen 
fjernes igen
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STIHL FixCut 5-2

2 = trykskiven sættes på akslen
: græshovedet anbringes på 
2 = trykskiven – 

bunden (pil) skal rage ind i hullet på 
græshovedet

3 = trykskiven sættes så langt ned på 
1 = akslen, at den ligger på bunden
: akslen blokeres
4 = møtrikken skrues med 
5 = kombinøglen på akslen og 

spændes fat
Værktøjet til blokering af akslen 
fjernes igen

Justering af snore
Græshoved AutoCut

: det roterende græshoved holdes 
parallelt med jorden – og bankes let 
mod jorden – snorene fremføres ca. 
3 cm af - med

1 = kniven på
2 = beskyttelsen afkortes for lange  

snore til optimal længde – undgå at 
banke flere gange efter hinanden!
Snorene fremføres kun nå begge 
snore er mindst 2,5 cm lange!

Afmontering af græshoved
STIHL AutoCut

: spolehuset holdes fast
: kappen drejes mod uret

STIHL PolyCut

: akslen blokeres
: græshovedet drejs mod uret

STIHL FixCut

: akslen blokeres
: møtrikken løsnes med kombinøglen 

med uret og tages af akslen. 
En slidt møtrik skal udskiftes.

Udskiftning af snore / skærekniv 
Græshoved AutoCut

Se kapitlet ”Udskiftning af skærekniv”.

Græshoved PolyCut, FixCut

Som beskrevet i vedlagte bilag for 
græshovedet.

3

1

2

4
23

2B
A

07
4 

K
N

5

1

23
2B

A
00

7 
K

N

2

85FS 38



dansk

Brændstof
Der skal anvendes en 
brændstofblanding af benzin og 
motorolie til motoren. 

Disse brændstoffers kvalitet og 
blandingsforhold har en afgørende 
indflydelse på motorens funktion og 
levetid.

Uegnede brændstoffer eller 
blandingsforhold, der afviger fra 
forskrifterne, kan medføre alvorlige 
motorskader (beskadigelse af 
stemplet, kraftig slitage etc).

Benzin
Anvend kun benzin af anerkendt mærke 
med et mindste oktantal på 90. Hvis den 
normale benzin har et oktantal på under 
90: skal man anvennde superbenzin – 
blyfrit eller med bly.

Af sundheds- og miljømæssige 
årsager bør der anvendes blyfri 
benzin.

Til maskiner med katalysator skal der 
anvendes blyfri benzin.

Ved anvendelse af flere 
tankpåfyldninger af blyholdig benzin 
reduceres katalysatorens effekt 
mærkbart.

Motorolie
Anvend kun kvalitets-totakts-motorolie – 
helst STIHL totakts-motorolie, da 
denne er tilpasset STIHL motorer og 
garanterer lang motorlevetid.

Andre kvalitets-2-takts-motorolie skal 
overholde TC kvalifikation.

Benzin eller motorolie af ringere 
kvalitet kan beskadige motor, 
tætningsringe, slanger og 
benzintank.

På grund af de særlige driftsbetingelser, 
der gælder for motoraggregater med 
katalysator, må der her udelukkende 
anvendes en brændstofblanding med 
STIHL-totakts-motorolie 1:50.

Benzinblanding

Undgå direkte hudkontakt med 
benzin og indånding af 
benzindampe – sundhedsfare!

: i en til benzin tilladt beholder, 
hældes først 

1 = motorolie, og derefter
2 = benzin – og den rystes grundigt

Blandingsforhold
ved STIHL 1:50 – to-taktsolie;
1:50 = 1 del olie + 50 dele benzin

ved andre gængse to-taktsmotorolie TC 
klassifikation;
1:25 = 1 del olie + 25 dele benzin
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Påfyldning af 
brændstof

Motor startes / stoppes
Eksempel

 

Opbevaring af benzinblanding:
Benzinblanding forringes –
bland kun til et par måneders forbrug og 
opbevar kun blandingen i en til benzin 
tilladt dunk på et tørt og sikker sted.

: Ryst dunken kraftigt før påfyldning
Der kan være opstået et tryk i 
dunken – den skal derfor åbnes 
forsigtigt!

: Benzintanken og dunken skal 
jævnligt renses grundigt 
Rester af brændstof samt væsker, 
der har været anvendt til rengøring, 
skal fjernes forskriftsmæssigt og 
miljøvenligt!

: Husk før påfyldningen at rengøre 
dækslet og området omkring 
påfyldningshullet for at undgå, at 
der kommer snavs ned i tanken.

: Man skal stille maskinen således, at 
dækslet vender opad.

Ved optankning kan der spildes 
brændstof , fyld derfor ikke tanken helt 
op til kanten. STIHL anbefaler STIHL 
påfyldningssystem.

Efter påfyldninge skal dækslet 
skrues helt fast med hånden. 

Betjeningselementer
1 = stopkontakt med stillingerne
2 = I – drift og
3 = O – stop
4 = gaspalspærre
5 = gaspal – med
6 = fjedertunge og
7 = lås

Benzin-
mængde

STIHL-
to-taktsolie
1:50 

øvrige mærker
2T-olie
1:25

Liter Liter (cm3) Liter (cm3)
1 0,02 (20) 0,04 (40)
5 0,10 (100) 0,20 (200)

10 0,20 (200) 0,40 (400)
15 0,30 (300) 0,60 (600)
20 0,40 (400) 0,80 (800)
25 0,50 (500) 1,00 (1000)
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Start
: stopkontakten stilles i stilling I 
: gaspalspærren trykkes ind og 

holdes inde 
: gaspalen trykkes ind, til låsen går i 

indgreb med 
6 = tungen på huset (pilen) – derefter 

slippes gaspalen, tungen og 
gaspalspærren = 
startgasstilling

8 = chokerarmen indstilles:
ved kold motor på     g
ved varm motor på   e 
– også hvis motoren allerede har 
været i gang, men endnu er kold

9 = brændstofpumpebælgen  trykkes 
ind mindst 5 gange – også når 
bælgen er fyldt med brændstof

: maskinen anbringes sikkert på 
jorden:,
så den hviler på motorstøtten og 
beskyttelsen for skæreværktøjet – 
skæreværktøjet må hverken berøre 
jorden eller andre genstande! 

: stå sikkert
: tryk maskine fast mod jorden med 

venstre hånd – med tommelfingeren 
under huset 
Sæt ikke foden eller knæet på 
skaftet!
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med højre hånd trækkes
: starthåndtaget langsomt ud, til der 

mærkes modstand – og derefter 
trækkes der hurtigt og kraftigt ud – 
snoren må ikke trækkes helt ud – 
den kan knække!

: lad ikke startgrebet svippe tilbage 
selv – men før det tilbage i 
udtræksretningen, så startsnoren 
vikles rigtigt op

: start til motoren går i gang – senest 
efter femte start stilles 

8 = chokerarmen på  e 
: start videre

så snart motoren er i gang
: trykkes gaspalen så meget ind, at 

tungen går ud af indgreb, –
 motoren går nu i tomgang

Med korrekt indstillet karburator må 
skæreværktøjet ikke køre med i 
tomgang.

Maskinen er nu klar til brug.

Motoren stoppes
: stopkontakten stilles i stilling O  

Hvis motoren ikke starter
Chokerarm

Hvis chokerarmen ikke rettidigt er stillet 
på  e  efter den første tænding, er 
motoren druknet.

: chokerarmen stilles på  e
: stopkontakten stilles i stilling I, 

spærrepalen og gaspalen sættes i 
startgasstilling

: motoren startes – ved at trække 
startsnoren kraftigt ud – det kan 
være nødvendigt at trække 10 til 20 
gange 

Hvis motoren alligevel ikke starter

: stopkontakten stilles på  O 
10= tændrørshætten fjernes
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Arbejdsvejledning Rengøring af luftfilter
: tændrøret skrues ud og aftørres
: giv fuld gas
: startsnoren trækkes ud et par gange 

for at udlufte forbrændingsrummet
: tændrøret skrues ind igen
: tændrørshætten sættes på
: stopkontakten stilles i stilling I 
: chokerarmen stilles på  e 

– også ved kold motor
: motoren startes igen

Tanken er kørt tom
: efter optankning trykkes 

brændstofbælgen ind mindst 5 
gange – også hvis bælgen er fuld af 
brændstof

: chokerarmen indstilles afhængig af 
motorens temperatur

: start igen

Under den første arbejdstid
Under de første 3 tankpåfyldninger må 
den fabriksnye maskinen ikke 
overbelastes ved at køre med høje 
omdrejningstal, så der ikke sker ekstra 
belastninger i indkøringsfasen. Under 
indkøringsperioden skal de bevægelige 
dele tilpasses hinanden – i motoren 
opstår der store friktionsmodstande. 
Motoren opnår sin maksimale effekt 
efter en driftstid på 5 til 15 
tankfyldninger.

Under arbejdet

Lad motoren køre i tomgang efter 
længere arbejdstid med fuld belastning, 
til den kraftige varme er ført væk af 
køleluftstrømmen, så delene i motoren 
(tændingsanlæg, karburator) ikke bliver 
ekstremt belastet af den akkumulerede 
varme.

Efter arbejdet

Ved kortvarige arbejdspauser: lad 
motoren køle af. Opbevar en maskine 
med fuld brændstoftank på et tørt sted, 
men ikke hvor der er brandfare, til den 
skal bruges igen. Ved længere tids 
arbejdspauser  – se kapitlet ”Opbevaring 
af maskinen”.

Et snavset luftfilter nedsætter motor-
effekten, øger brændstofforbruget og 
gør det vanskeligt at starte.

Når motoreffekten er mærkbart 
nedsat

: Chokerarmen stilles på g
1 = lasken trykkes ind
2 = filterdækslet svinges væk
: området omkring filteret renses for 

groft snavs
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Karburatorindstilling
3 = filtfilteret tages ud
: filtfilteret udskiftes - kan eventuelt 

bankes eller gennemblæses - men 
ikke vaskes        
Beskadigede dele udskiftes!

3 = filtfilteret sættes ind i
4 = filterhuset
: filterdækslet lukkes og låses

Karburatoren er fra fabrik indstillet med 
standardindstilling.

Denne karburatorindstilling er justeret 
således, at motoren i alle driftstilstande 
får tilført den optimale brændstof-luft-
blanding.

På denne karburator kan der kun 
foretages meget begrænsede 
ændringer med hovedstilleskruen!

Standardindstilling

: motoren stoppes
: skæreværktøjet monteres
: luftfilteret kontrolleres – 
: og udskiftes om nødvendigt
H = hovedstilleskruen drejes mod uret, 

til den sidder fast – max 3/4 
omdrejning

L = tomgangsstilleskruen drejes 
forsigtigt med uret, til den sidder 
fast, drej derefter 1 omdrejning 
mod uret

: maskinen startes, og om 
nødvendigt køres motoren varm
Med

LA=tomgangsskruen justeres 
tomgangen således, at 
skæreværktøjet ikke kører med! 

Finindstilling
Hvis motoreffekten ved arbejde i 
bjergområder eller ved havets overflade 
ikke er tilfredsstillende, kan det være 
nødvendigt at foretage en lille ændring 
af indstillingen af hovedstilleskruen H.
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Måleværdi

H = hovedstilleskruen skrues ca. 1/4 
omdrejning pr 1000 m (3300 ft) 
højdeforskel

Indstilling

Ved anvendelse af græshoved med 
kunststofsnor skal snorene nå ud til 
kniven på beskyttelsen

: standardindstillingen udføres uden 
at justere hovedstilleskruen H

: lad motoren kære varm i 3 min
: giv fuld gas

i bjergområder

H = hovedstilleskruen drejes med uret 
(mere mager), til omdrejningstallet 
ikke mere øges mærkbart – max. til 
der mærkes modstand

ved havets overflade

H = hovedstilleskruen drejes mod uret 
(federe), til omdrejningstallet ikke 
mere øges mærkbart – max. til der 
mærkes modstand
Det kan ske, at der allerede ved 
standardindstillingen opnås 
maksimalt omdrejningstal

Indstilling af tomgang
Efter justering af tomgangsstilleskruen 
(L) er det som regel også nødvendigt at 
foretage en justering af tomgangsskruen 
(LA).

: lad motoren køre varm
Motoren går i stå i tomgang 

LA=tomgangsskruen drejes langsomt 
med uret, til motoren kører 
regelmæssigt – skæreværktøjet må 
ikke køre med

Skæreværktøjet kører med i 
tomgangt

LA=tomgangsskruen drejes langsomt 
mod uret, til skæreværktøjet står 
stille, drej derefter 1/2 til 1 
omdrejning videre i samme retning

Ujævn tomgang, 
motoren går i stå trods justering af 
LA, 
dårlig acceleration 

for mager  tomgangsindstilling –
L = tomgangsstilleskruen drejes (ca. 1/4 

omdrejning) mod uret, til motoren 
kører regelmæssigt og accelererer 
godt

Ujævn tomgang

for fed tomgangsindstilling –
L = tomgangsstilleskruen drejes (ca. 1/4 

omdrejning) med uret, til motoren 
kører regelmæssigt og stadig 
accelererer godtt
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Katalysator* Kontrol af tændrør
Til maskiner med katalysator* må der 
kun anvendes blyfri benzin og STIHL 
to-takts motorolie i blandingsforholdet 
1:50 (se kapitlet "Brændstof").

Katalysatoren, der er integreret i 
lyddæmperen, nedsætter mængden af 
skadelige stoffer i udstødningsgassen.

En korrekt karburatorindstilling (hvis den 
kan indstilles) og et nøjagtigt blandings-
forhold af benzin og to-takts motorolie er 
af stor betydning for at nedsætte de 
skadelige stoffer i udstødningsgassen 
og forlænge katalysatorens levetid.

* se "Vedrørende denne 
brugsanvisning"

Ved utilstrækkelig motoreffekt, dårlig 
start eller ujævn tomgang skal man først 
kontrollere tændrøret.

: tændrøret skrues ud, 
se "Motoren startes / stoppes"

: er tændrøret snavset, skal det 
renses

A = elektrodeafstand kontrolleres – 
eventuelt justeres – se værdien i 
"Tekniske data"

: grunden til tilsnavsningen fjernes

Mulige årsager er:

– for meget motorolie i brændstoffet
– snavset luftfilter
– dårlige driftsbetingelser

: efter ca. 100 driftstimer skal 
tændrøret udskiftes – eller 
tidligere ved stærkt forbrændte 
elektroder – anvend kun 
støjdæmpede tændrør, der er 
godkendt af STIHL, se "Tekniske 
data" 

For at undgå gnister og brandfare

Ved tændrør med separat 
forbindelsesmøtrik skal

1 = forbindelsesmøtrikken altid skrues 
på gevindet og spændes
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Kontrol og vedligeholdelse 
hos specialforhandler

Startanordning
Ved alle tændrør 
2 = tændrørshætten trykkes helt ned på
3 = tændrøret 

Brændstofsugehoved i tank
: sugehoved i brændstoftank skal 

udskiftes en gang om året
Gnistfang i lyddæmper*
: ved nedsat motoreffekt skal 

gnistfang i lyddæmper kontrolleres

STIHL anbefaler, at vedligeholdelses-
arbejde og reparationer kun udføres af 
specialforhandleren. 

* se ”Denne brugsanvisning”

For at øge startsnorens levetid skal 
man overholde følgende vejledning:

: Træk kun snoren ud i den angivne 
retning

: Lad ikke snoren slæbe hen over 
kanten af snormuffen

: Træk ikke snoren længere ud end 
angivet – ellers kan den knække

: Før startgrebet tilbage i 
udtræksretningen - det må ikke selv 
svippe tilbage – se også kapitlet 
"Motor startes/stoppes"!

En beskadiget startsnor skal 
udskiftes rettidigt enten på stedet 
eller hos STIHL Specialforhandler!
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Opbevaring af maskinen Udskiftning af snor

STIHL AutoCut C 5-2
Ved arbejdspauser på ca. 3 måneder

: brændstoftanken tømmes og 
renses på et godt udluftet sted

: brændstof skal fjernes forskifts- og 
miljørigtigt

: karburatoren tømmes, ellers kan 
membranerne i karburatoren klæbe 
sammen!

: skæreværktøj afmonteres, 
rengøres og kontrolleres

: maskinen renses grundigt, især 
cylinderribber og luftfilter!

: maskinen opbevares på et tørt og 
sikkert sted. Så uvedkommende 
(f.eks. af børn) ikke kan tage 
maskinen i brug

Før udskiftning af kunststofsnoren 
(herefter kaldet "snor") skal græs-
hovedet altid ses efter for slitage.

Hvis der er kraftige slidspor, skal 
hele græshovedet udskiftes.

Kratrydderen gøres klar til brug
: maskinen stoppes
: kratrydderen anbringes med 

græshovedet opad

Snorrester fjernes
 Ved normalt arbejde bliver snoren i 
græshovedet brugt op.

Græshovedet adskilles

Snorrester fjernes:
: græshovedet holdes fast og
1 = dækslet drejes mod uret, til det kan 

tages af
2 = spolen tages ud af 
3 = overdelen og snorresterne fjernes

Schnur/LINE  1
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Græshovedet samles
: den tomme spole anbringes i 

overdelen
Hvis  

4 = fjederen er sprunget ud:
: trykkes fjederen ind i 
2 = spolen, til man kan høre, at den går 

i indgreb
: græshovedet monteres – se  

kapitlet "Montering af skære-
værktøj" / "Montage af græshoved" /
 "STIHL AutoCut C 5-2"

Snoren vikles på spolen
: anvend snor med 2,0 mm diameter 

(grøn)
:  klip 2 snore på hver 2 m af 

reserverullen**
2 = spolen drejes mod uret, til de 2 

pilespidser peger mod hinanden
: begge snore stikkes, til der første 

gang mærkes modstand, med lige 
ender samtidig ind i

5 = mufferne i
3 = overdelen - og skubbes derefter 

videre ind, til der mærkes modstand

** se “Specialtilbehør“

: overdelen holdes fast
: spolen drejes mod uret, indtil der 

stadig rager 10 cm ud af 
græshovedet

: om nødvendigt afkortes den 
længste snor til ca. 10 cm

Græshovedet er nu komplet.

Schnur/LINE  1
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Eftersyn og vedligeholdelse
1) STIHL anbefaler STIHL specialforhandler
*  leveres ikke i alle udførelser, markedsafhængig

Angivelserne er baseret på normale arbejdsforhold. Under ændrede forhold 
(stærk støvdannelse etc.) samt længere daglig arbejdstid skal de angivne 
intervaller gøres tilsvarende kortere.
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Komplet maskine
Eftersyn (tilstand, tæthed) X X

Rengøring X

Betjeningsgreb Funktionskontrol X X

Luftfilter
Rengøring X X

Udskiftning X

Brændstof-sugehoved i tank
Kontrol 1) X

Udskiftning 1) X X X

Brændstoftank Rengøring X X

Karburator
Kontrol af tomgang X X

Regulering af tomgang X

Tændrør
Indstilling af elektrodeafstand X

Erstattes efter 100 drifttimer

Indsugningsåbning for køleluft
Eftersyn X

Rengøring X

Gnistfang* i lyddæmper
Kontrol 1) X X

Rengøring evt. udskiftning X X

Tilgængelige skruer og møtrikker 
(undtagen stilleskruer) Efterspænding X

Skæreværktøj

Eftersyn X X

Udskiftning X

Kontroller at det sidder fast X X

Sikkerhedsklæbemærke Udskiftes X
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Nedsæt slitage og undgå 
skader
Indholdet af anvisningerne i denne 
brugsanvisning tjener til at undgå 
uforholdsmæssigt slid og skader på 
maskinen.

Anvendelse, vedligeholdelse og 
opbevaring af maskinen skal udføres 
med omtanke, som angivet i denne 
brugsanvisning.

Brugeren er selv ansvarlig for alle 
skader, der opstår som følge af en 
tilsidesættelse af sikkerheds-, 
betjenings- og 
vedligeholdelsesvejledningen. Dette 
gælder især ved:

– ikke af STIHL godkendte ændringer 
af produktet

– anvendelse af værktøj eller tilbehør, 
der ikke er tilladt på maskinen, ikke 
er egnet eller af en dårlig kvalitet  

– uhensigtsmæssig anvendelse af 
maskinen 

– anvendelse af maskinen ved sports- 
eller konkurrencearrangementer

– skader opstået ved fortsat brug af 
maskinen med defekte 
komponenter

Vedligeholdelsesarbejde
Alt arbejde, der er beskrevet i kapitlet 
"Eftersyn og vedligeholdelse" skal 
udføres regelmæssigt. Hvis disse 
vedligeholdelsesarbejder ikke kan 
udføres af brugeren selv, skal man 
henvende sig til specialforhandler.

STIHL anbefaler, kun at lade en STIHL 
forhandler udføre vedligeholdelse og 
reparationer. STIHL forhandlere får 
regelmæssigt tilbudt kurser og modtager 
teknisk information.

Bliver dette arbejde forsømt eller udført 
uhensigtsmæssigt, kan der opstå 
skader, som brugeren selv er ansvarlig 
for. Her kan bl.a. nævnes:

– motorskader på grund af ikke 
rettidig eller utilstrækkelig 
vedligeholdelse (f.eks. luft- og 
brændstoffilter), forkert 
karburatorindstilling eller 
utilstrækkelig rengøring af 
køleluftpassagen 
(indsugningsåbninger, 
cylinderribber)

– korrosions- og andre skader som 
følge af uhensigtsmæssig 
opbevaring

– skader på maskinen på grund af 
anvendelse af reservedele af 
mindre god kvalitet

Sliddele 
– Mange dele i maskinen bliver også 

ved hensigtsmæssig brug udsat for 
normal slitage og skal afhængig af 
arbejdets art og varighed udskiftes 
rettidigt.
Hertil hører bl.a.:

– skæreværktøj (alle slags)
– fastgørelesesdele for

skæreværktøj (beskyttelsesskål, 
møtrik, osv.)

– skæreværktøjsbeskyttelse
– kobling
– filter (for luft, brændstof)
– startanordning
– tændrør
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Vigtige komponenter
   1= specialhåndgreb
  2= Belægning 
  3= stopkontakt
  4= gaspalspærre 
  5= gaspal 
  6= choker
  7= luftfilterdæksel
  8= tankdæksel 
  9= tank
10= maskinstøtte
# maskinnummer

11= brændstofpumpe
12= karburatorstilleskruer
13= startgreb
14= tændrørshætte
15= lyddæmper (med gnistbeskyttelse i 

nogle lande)
16= kniv (til snor)
17= beskyttelse
18= Græshoved
19= skaft (beskyttelsesrør)

2

23
4B

A
01

1 
K

N

1 8
6

5

43 7

9

10
#

11 13

15

23
2B

A
04

9 
K

N

12

14

16

23
2B

A
03

2 
K

N

17

18

19
99FS 38



dansk

Tekniske data
Motor   

Tændingsanlæg
Princip: elektronisk styret (kontaktløs) 
magnettænding   

Brændstofsystem  

Vægt 

Lyd- og svingningsværdier 

1) Ved angivelse af data tages der 
samme hensyn til tomgang, og 
nominelt maximalt omdrejningstal

2) Yderligere oplysninger om 
opfyldelse af arbejdsgiverderiktivet 
Vibration 2002/44/EG, se 
www.stihl.com/vib/

En-cylindret to-taktsmotor
Slagvolumen: 27,2 cm3

Cylinderdiameter: 34 mm
Slaglængde: 30 mm
Effekt 
efter ISO 8893: 0,65 kW 

(0,9 HK)/
7000 1/min

Tomgangs-
omdrejningstal: 2800 1/min
Max. omdrejningstal: 9500 1/min
Max. omdrejningstal 
på udgående aksel 
(hvor skæreværktøj 
monteres) 9500 1/min

Tændrør
(støjdæmpet):

Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A 

Elektrodeafstand: 0,5 mm
Tændrørsgevind: M 14 x 1,25;

9,5 mm lang

Karburator: positionsuafhængig 
membrankarburator med integreret 
brændstofpumpe
Luftfilter: filt-indsats
Brændstoftank-
indhold: 0,33 l (330 cm3)
Brændstofblanding: se ”Brændstof”

Uden skæreværktøj og beskyttelse:
FS 38 4,1 kg

Værktøj: græshoved

Lydtryksniveau 
Lpeq efter ISO 7917 1) 91 dB(A)

Lydeffektniveau 
Lweq efter ISO 10884 1) 103 dB(A)

Svingningsacceleration 
ahv,eq efter ISO 10884 1) 

venstre håndgreb 6,0 m/s2

højre håndgreb 7,7 m/s2
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Specialtilbehør Reparationsvejledning
Skæreværktøj
Græshoved STIHL AutoCut C 5-2

Snor, 2,0 mm diameter, grøn,
forskellige længder

Græshoved STIHL PolyCut 6-3

Reserveknive (12 stk)

Trykskive

Dorn

Græshoved  STIHL FixCut 5-2

Snor, 203 mm lang (12 stk),

forskellig diameter

Trykskive

Dorn

Yderligere specialtilbehør

Beskyttelsesbrille

Bæresele

Kombinøgle (for tændrør)

Vinkelskruetrækker

Karburatorskruetrækker

STIHL ElastoStart (startsnor med 
håndgreb)

Aktuelle informationer om disse og 
yderligere specialtilbehør kan fås hos 
STIHL forhandleren.

Brugeren af denne maskine må kun 
udføre eftersyns- og 
vedligeholdelsesarbejde, der er 
beskrevet i denne brugsanvisning. 
Yderligere reparationer må kun udføres 
af en specialforhandler.

STIHL anbefaler, kun at lade en STIHL 
forhandler udføre vedligeholdelse og 
reparationer. STIHL forhandlere får 
regelmæssigt tilbudt kurser og modtager 
teknisk information.

Monter kun reservedele ved reparation, 
der  af STIHL er godkendt for denne 
maskine eller er teknisk identiske.  

Anvend kun reservedele af høj kvalitet. 
Ellers er der risiko for ulykker og skader 
på maskinen. 

STIHL anbefaler at anvende originale 
STIHL reservedele.

Originale STIHL reservedele kendes på 
et STIHL reservedelsnummer, navnet 
STIHl og evt. STIHL 
reservedelskendetegnet (. På mindre 
reservedele er der kun det nævnte tegn.
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Fabrikantens CE-
konformitetserklæring

Kvalitetscertifikat
Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115
71336 Waiblingen

bekræfter, at den nye, nedenfor 
beskrevne maskine

svarer til forskrifterne 98/37/EG og 89/
336/EWG og 2000/14/EG.

Produktet er udviklet og fremstillet i 
overensstemmelse med følgende 
normer: 
EN ISO 11806, EN 61000-6-1, 
EN 55012.

Udført til fastsættelse af det målte og det 
garanterede lydtrykniveau ifølge direktiv 
2000/14/EG, appendiks V under 
anvendelse af norm ISO 10884.
Målt lydtrykniveau:
106 dB(A)  
Garanteret lydtrykniveau: 
107 dB(A)1

Opbevaring af tekniske bilag: 
Andreas Stihl AG & Co. KG 
produkttilladelse

Waiblingen, 01.09.2003

Andreas Stihl AG & Co. KG

Steinhauser
Områdechef 
Produktgruppe Management/
Teknisk service

Samtlige produkter fra STIHL opfylder 
de højeste kvalitetskrav.

Med udstedelsen af et certifikat fra et 
uafhængigt selskab attesteres det for 
producenten STIHL, at samtlige 
produkter vedrørende produktudvikling, 
materialefremskaffelse, produktion, 
montage, dokumentation og 
kundeservice opfylder de strenge krav i 
den internationale norm ISO 9001 for 
kvalitetsmanagement-systemer.

Konstruktion: Kratrydder
Fabriksmærke: STIHL
Type: FS 38
Serie nr.: 4140
Cylindervolumen 27,2 cm3

00
0B

A
02

5 
LÄ
102 FS 38


	Indholdsfortegnelse
	Vedrørende denne brugsanvisning
	Sikkerhedvejledning og arbejdsteknik
	Tilladte kombinationer af skæreværktøj, beskyttelse, greb og bæresele
	Montage af specialhåndgreb
	Montage af beskyttelsesudstyr
	Montage af skæreværktøj
	Brændstof
	Påfyldning af brændstof
	Motor startes / stoppes
	Arbejdsvejledning
	Rengøring af luftfilter
	Karburatorindstilling
	Katalysator*
	Kontrol af tændrør
	Kontrol og vedligeholdelse hos specialforhandler
	Startanordning
	Opbevaring af maskinen
	Udskiftning af snor
	Eftersyn og vedligeholdelse
	Nedsæt slitage og undgå skader
	Vigtige komponenter
	Tekniske data
	Specialtilbehør
	Reparationsvejledning
	Fabrikantens CE- konformitetserklæring
	Kvalitetscertifikat

