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Säkerhetsföreskrifter

1. Denna handbok måste läsas och förstås
av ansvarig arbetsledning och operatörer
av utrustningen innan SpeedCutBox
systemet tas i bruk.
2. SpeedCutBox systemet är konstruerat för
att samla gräsklipp och material som
frigjorts vid vertikalskärning. Tillverkaren
avsäger sig allt ansvar vid all annan
användning.
3. SpeedCutBox systemet kan orsaka
personskada, framförallt klämrisk
förekommer, om systemet används
felaktigt eller om underhållet av
produkten inte sköts.
4. Operatören är skyldig att tillse att
systemet inte är skadat innan det tas i
dagligt bruk.
5. Alla eventuella modifieringar, från
kundens sida, av systemet eller brukande
av icke godkända reservdelar kan påverka
systemets säkerhet och i dessa fall
fråntar sig leverantören allt ansvar.
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SpeedCutBox
Gratulerar till ditt köp av SpeedCutBox, systemet som kommer att spara mycket tid och pengar åt er
anläggning oavsett vilket område inom grönyteskötsel det kommer att användas. SpeedCutBox
används av många nöjda kunder för att klippa greener, tee, fairway, fotbolssplaner m.m.
Med rätt skötsel och användning så kommer SpeedCutBox att spela en viktig roll i skötseln av er
anläggning. För att få mest möjliga nytta av SpeedCutBox systemet så bör denna handbok läsas
igenom. Viktiga säkerhetsaspekter finns i handboken och dessa måste noggrant beaktas så att
person- eller materialskada inte uppstår.

Funktion
SpeedCutBox är ett system som möjliggör att föraren enkelt kan tömma gräsuppsamlarna utan att
lämna förarsätet. Systemet bygger på tryckluft som byggs upp med hjälp av en kompressor .
Kompressorn drivs av gräsklipparens 12 V startbatteri och den startar och stoppar automatiskt med
hjälp av en pressostat som är integrerad med kompressorn. Den trycksatta luften regleras av en
manöverspak som är placerad vid förarplatsen. Manöverspaken har två lägen som styr tryckluften i
två olika slangar till vridcylindrar i gräsbehållarna. Då manöverspaken förs till det ena läget så
trycksätts vridcylinderns ena sida och då spaken för till det andra ändläget så trycksätts
vridcylinderns andra sida. Två samverkande vridcylindrar är placerade i varje gräsuppsamlare. De två
vridcylindrarna är i sin tur monterade till den öppningsbara bottnen vilket i slutändan gör att
manöverspakens båda ändlägen utgör stängd respektive öppen botten på gräsuppsamlaren.

Användning
SpeedCutBox kan användas på marknadens alla fabrikat av cylidergräsklippare och kan användas på
golfbanor, fotbollsplaner och andra gräsytor där det är önskvärt att gräsklippet avlägsnas från
gräsytan. Anledningarna till att gräsklippet avlägsnas är flera men i huvudsak handlar det om att
förbättra spelytan och att enklare kunna styra gödslingen. SpeedCutBox används även, med fördel,
vid vertikalskärning.
Grundidén är att klipparen, med SpeedCutBox systemet, körs med stängda uppsamlare över gräsytan
som klipps. Då uppsamlarna är fulla eller då uppsamlarna behöver tömmas av annan anledning så
hissas klippaggregaten upp och klipparen körs till en lämplig plats där gräsklippet kan tömmas ut. Väl
på plats så öppnas uppsamlarna och gräsklippet faller ut.
Gräsklippet kan tömmas på ytor som inte används för spel eller hanteras på ett mer specifikt sätt.
Det som samlats upp i uppsamlarna kan också vara material från vertikalskärning. Några alternativ till
tömmningsplats är dessa:



På en yta som inte används för spel. För golfbanor, i ruffen och för fotbollsplaner, på någon
lämplig yta utanför planen.
På en pressenning. Ibland så är det väldigt viktigt att inte grässorter blandas och då kan det
vara lämpligt att tömma på en väl avgränsad yta.

3








I traktorskopa. Som ett tillbehör till SpeedCutBox finns en väl dimensionerad skopa som
monteras på anläggningens traktor. I detta fallet så körs klipparen upp på skopan och gör
tömningen där. Passar utmärkt vid vertikalskärning.
På traktorsläp via transportband. Som ett tillbehör till SpeedCutBox finns en traktorvagn med
transportband. Klipparen körs upp på en aluminiumplåt och tömmer sitt gräs på denna. Via
plåtens fällbara sidor och transportbandet transporteras gräsklippet upp i vagnen. Passar
anläggningar med mycket stora mängder gräsklipp.
Gräset kan också tömmas på en yta som används för spel. I det fallet kan en lövblås användas
vid ett senare tillfälle för att sprida gräsklippet eller vertikalskärningsmaterialet.
Andra metoder för hantering av gräsklipp finns också och vilken metod som passar bäst för
varje anläggning är upp till anläggningens personal att bestämma.

SpeedCutBox kan också användas genom att klippa med uppsamlarna öppna. Detta motsvarar ju att
köra utan uppsamlare eftersom gräsklippet faller ut på den klippta ytan. Fördelen med detta
arbetssätt är att t.ex. en fairway kan klippas med uppsamlarna öppna på ytan närmast tee och ett par
hundra meter framåt för att få gröngödning. Då föraren närmar sig green och inspelningsområdet så
kan denne stänga uppsamlarna och på så sätt få en bättre yta för spelaren. Även vid teeklippning kan
detta arbetssätt praktiseras och därmed kan vissa tee få gröngödning och andra inte. Arbetssättet
praktiseras utan att uppsamlarna behöver plockas av utan enbart genom att uppsamlarna lämnas i
öppet läger under en längre tid.

Justeringar
Två justeringsmöjligheter finns på SpeedCutBox. Dels kan hastigheten på hur snabbt uppsamlarna
öppnas och stängs styras och dels kan avståndet mellan uppsamlarens botten och klippaggregatet
styras (ändlägesjustering). Innan någon skötsel eller servicearbete utförs så måste systemet göras
trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Hastighet öppna/stäng
Vid manöverspaken finns två justerskruvar som anpassar hastigheten för hur snabbt
gräsbehållarna öppnas respektive stängs. Framförallt kan det vara intressant att
justera hastigheten för öppning av behållarna särskilt om gräsklippet ska spridas över
en större yta utan att samlas upp i efterhand. Om så är fallet så justeras
öppninghastigheten så att det tar lite längre tid att öppna behållaren eftersom
gräsklippet då sprids över en större yta, förutsatt att gräsklipparen färdas framåt i
lämplig hastighet.
Ändlägesjustering
För varje uppsamlare så finns möjlighet att justera ändläget både i öppet och stängt
tillstånd. Framförallt ändläget för stängt tillstånd är viktigt att justera eftersom det styr
avståndet mellan uppsamlarens öppningsbara botten och klippaggregatet. Justeringar
för ändlägena görs med hjälp av skuvar på de båda vridcylindrar som finns på varje
behållares två gavlar. Vid justering av ändlägen så är två saker viktiga att beakta, dels
att de båda vridcylindrarna justeras likvärdigt för att förhinda snedbelastnig och ökad
påfrestning på den vridcylinder som justerat olikt den andra och dels är det viktig att
låsa justeringsskruven med låsmuttern så att ändläget inte påverkas efter justeringen.
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Ändläget för stängd uppsamlare justeras så att avståndet mellan den öppningsbara
bottnen och klippaggregatet är 10 – 20 mm. Om avståndet är för litet så riskerar
uppsamlarens botten att komma i kontakt med klippaggregatets rörliga delar och om
avståndet är för stort så finns risk att gräsklipp trillar ned i springan mellan
klippaggregatet och uppsamlarens öppningsbara botten.

Skötselprogram
SpeedCutBox systemet är tillverkat till huvuddelen i aluminium vilket har en stor tålighet mot
gräsklippets frätande karaktär. För att systemet ska fungera optimalt över åtskilliga år framöver så
krävs det ändå att några enklare åtgärgärder utförs med viss periodicitet. Innan någon skötsel eller
servicearbete utförs så måste systemet göras trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.

Daglig skötsel
Efter använding av systemet bör detta rengöras för att avlägsna gräsklipp och annat
material som ansamlats på systemets olika delar. Vanligt vatten och vid behov ett milt
rengöringsmedell, motsvarande bilschampo, räcker oftast. Undvik dock att spola med
högtryckstvätt mot de lagringar som den öppningsbara bottnen är upphängd i och som
den ansluter till i vridcylindrarna. Kompressor och manöverspak bör inte utsättas för
spolning med vatten överhuvudtaget utan endast torkas med vatten och därefter
torkas torrt så att ingen fukt kvarstår.

Månatlig skötsel
Kompressorns lufttank bör tömmas på eventuellt vatten en gång per månad och innan
vinterförvaring. I tankens botten finns en skruv för detta ändamål. Innan tanken
öppnas bör den tömmas på luft. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Upphängningarna för gräsuppsamlarna bör kontrolleras månadsvis så att eventuella
låssprintar och/eller låsmuttrar sitter som de ska. På vissa modeller finns även
gummistroppar vid upphängningsanordningen. Dessa bör kontrolleras extra noga så
att det inte förekommer sprickbildning eller andra begynnande bristningar. Om så är
fallet ska gummistropparna bytas mot nya.
Luftslangarna och dess nipplar bör regelbudet kontrolleras mot läckage. Lämpligen
används såpvatten som spayas över ledningar och dess nipplar. Om bubblor bildas bör
slang och eller nippel bytas ut.

Att tömma systemet på luft
Kompressorns lufttank töms på luft genom att först stänga strömbrytaren på
pressostaten så att tanken inte ombedelbart fylls med luft på nytt. Därefter så töms
tanken . Så snart tanken är tom så ska manöverspaken manövereras till sina ytterlägen
upprepade gånger tills dess att luftledningarna tömts på luft vilket visar sig genom att
uppsamlarnas öppningsbara botten inte längre rös sig då spaken manövereras.
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Felsökning
SpeedCutBox systemet har få mekaniska delar och få inställningar vilket sammantaget gör att få fel
uppstår. Nedan följer en lista med felsymptom och lämpliga åtgärder:
Felbeskrivning
Kompressorn går inte

Behållarens botten stängs inte
helt.
Behållaren öppnas/stängs för
långsamt eller för snabbt.
Manöverspaken fungerar
”bakvänt” eller om någon box
öppnas när andra stängs.

Kontrollera och eller utför följande
 Strömbrytaren på pressostaten står i fel läge.
 Laddningsnivån på klipparens batteri.
 Säkringen mellan batteri och kompressor trasig.
 Pressostatfel.
 Kompressorfel.
 Justera vridcylinderns ändlägen enligt instruktion i denna
handbok.
 Justera hastigheten med hjälp av justerskruvarna på
manöverdonet.
 Kontrollera så att luftslangarna som ansluter respektive
uppsamlare inte förväxlats. Luftslangarna är färgkodade
för att undvika förväxling. Töm kompressorns lufttank
innan slangarna lossas för att undvika klämrisk.

Risker
SpeedCutBox systemet är utvecklat med stort säkerhetstänkande. Systemet manöverreras med
trycksatt luft vilket innebär att systemet måste tömmas på luft innan ett eventuellt servicearbete
påbörjas. I synnerhet finns två aspekter att beakta speciellt:




Klämrisk förekommer då behållarens öppningsbara botten manövereras. Manöverspaken får
därför endast manövereras då föraren sitter på plats i förarsätet och ingen annan person
finns i närheten av maskinen. Klämrisk kan också förekomma om gräsuppsamlarna
demoteras innan systemet gjorts trycklöst. Två trycksatta slangar leder fram till
vridcylindrarna och då dessa lossas kan bottnen öppnas eller stängas trots att
manöverspakens läge inte har ändrats. Systemet måste alltså tömmas på luft innan
uppsamlarna demonteras, servas eller rengörs. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Systemet manövereras med hjälp av trycksatt luft och har en trycksatt lufttank och trycksatta
slangar. Försiktighet ska iaktagas då eventuellt servicearbete utförs. Allt servicearbete ska
föregås av att systemet görs trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
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Montering/Demontering
SpeedCutBox systemet är utvecklat för att lätt kunna demonteras vid behov. Möjlighet finns också
att förse felera klippare, av samma modell, med kompressor och slangpaket för att på så sätt flytta
över uppsamlarna från en klippare till en annan. Vid allt servicearbete såsom t.ex.
montering/demontering, rengöring och övrigt servicearbete genomförs så är det viktigt att tömma
kompressorns lufttank och alla luftledningar görs trycksösa innan montering/demontering inleds, för
att undvika klämrisk (se separat kapitel).

Montering
Tillse att systmet är trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Uppsamlingsbehållarna monteras på klipparen genom att de förs in från
klippaggregatets sida så att aggregatets cylindriska fästen passar in i uppsamlarens
cylindriska hål. Uppsamlaren säkras därefter med hjälp av låsmutter, sprint och/eller
gummistroppar.
Två tryckluftsslangar per aggregat ansluts genom att först den slangen med röd
markering ansluts till nippel med röd markering och därefter ansluts slang med svart
markering till nippel med svart markering. Om slangarna ansluts felaktigt och om ett
lufttryck finns i systemet så föreligger risk för klämskador. Tillse därför att systmet är
trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Slutligen slås kompressorns strömbrytare till . Så snart kopressorns slås ifrån
automatiskt (då pressostaten uppmätt rätt tryck) bör läckagetest genomföras av
slangar och nipplar. Läs mer om läckagetest under kapitel för skötsel.
Då systemet är läckagetestat så ska det funktionstestas. För manöverspaken till dess
ytterlägen för att förvissas om att behållarna öppnas som de ska och att alla behållare
öppnas i det ena ändläget och stängs i det andra. Skulle något inte fungera som tänkt
så följ instruktioner enligt kapitlet för felsökning.

Demontering
Tillse att systmet är trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Lossa uppsamlarnas båda tryckluftslangar genom att först avlägsna slangen med svart
färgmarkering och därefter slangen med röd färgmarkering. Om slangarna ansluts
felaktigt och om ett lufttryck finns i systemet så föreligger risk för klämskador. Tillse
därför att systmet är trycklöst. Se separat kapitel avseende hur detta utförs.
Därefter avlägsnas de muttrar, sprintar och/eller gummistroppar som säkerställer
uppsamlarens montering på de cylindriska fästena.
Slutligen så förs uppsamlaren åt klippaggregatets ena sida.
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Support/rådgivning
SpeedCutBox systemet har obegränsad telefonsupport kring eventuell felsökning och rådgivning
avseende hur systemet används på bästa sätt. Telefonnummer för rådgivning och support återfinns
på vår hemsida www.speedcutbox.se eller via e-post till support@speedcutbox.se

Garanti
SpeedCutBox AB lämnar 12 månaders garanti på levererad utrustning, inkluderande kompressor,
manöverspak, gräsuppsamlare och slangar. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel
uppstådda under normal användning.
Garantin gäller från och med det, på fakturan, angivna fakturadatumet. Vid eventuell avbetalning
eller leasing gäller fakturadatumet på den första fakturan.
Eventuella skador som uppkommer på systemet, som inte rör undantagen specificerade i detta
dokument, åtgärdas genom att den skadade delen skickas till SpeedCutBox AB, så kallad
inskicksgaranti. Kunden betalar frakten då den skadade delen skickas till SpeedCutBox AB och
SpeedCutBox AB står för frakten av utbytesdelen till kunden. Den skadade delen som sänds till
SpeedCutBox AB ska förpackas på ett sådant sätt så att ytterligare skador inte kan uppstå, vilket kan
göra att bedömningen av garantianspråket kan bli felaktigt, vilket i sin tur kan riskera att
garantianspråket hävs på grund av oaktsamhet. Den skadade delen och ersättningsdelen ska
demonteras respektive monteras av en av SpeedCutBox AB auktoriserad montör. Mindre skador,
som täcks av denna garanti, kan efter överenskommelse regleras direkt med berörd part genom att
ersättningsdelar skickas för montering direkt av kunden själv. Utbytesdelar som skickas vid
garantianspråk kan vara nya exemplar direkt från fabrik men även begagnade utbytesdelar kan
förekomma, den utbytta delen kommer i så fall att ha motsvarande normalt slitage som den skadade
delen hade innan den skadades. Garantin på utbytta delar gäller för SpeedCutBox systemet som
helhet och förlängs inte, för den utbytta delen eller för systemet som helhet, i samband med utbytet.
Skador, i vilka garantianspråk önskas, ska rapporteras till SpeedCutBox AB utan fördröjning.
SpeedCutBox AB åtager sig att i, mesta möjliga mån, skicka reserv- och utbytesdelar med ”vändande
postgång” så snart garantianspråket utretts. Rapportering av garantianspråk görs till
support@speedcutbox.se eller via telefonnummer för garantianspråk som återfinns på vår hemsida
www.speedcutbox.se

Ansvarsfriskrivning
Garantin på SpeedCutBox systemet är inte på något sätt knutet till garantin på gräsklipparen eller
andra garantiliknande åtaganden som leverantören av gräsklipparen lämnat i muntlig eller skriftlig
form.
På motsvarande sätt är garantin på gräsklipparen inte på något sätt knutet till garantin på
SpeedCutBox systemet eller anda garantiliknande åtaganden rörande gräsklipparen som
SpeedCutBox AB lämnat i muntlig eller skriftlig form.
Eventuella skador på SpeedCutBox systemet som orsakats av gräsklipparen, av felaktigt
handhavande, av montering av icke auktioriserad montör eller av bristande underhåll täcks inte av
garantin på SpeedCutBox.
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Eventuella skador på gräsklipparen som orsakas av SpeedCutBox systemet på gräsklipparen där
SpeedCutBox systemet monterats på ersätts av SpeedCutBox AB:s försäkringsbolag under
förutsättning att SpeedCutBox systemet hanterats korrekt, monterats av auktoriserad montör och att
löpande underhåll, enligt respektive systems underhållshandbok, har skötts av såväl SpeedCutBox
systemet som av gräsklipparen samt att gräsklipparens förare erhållit adekvat utbildning för att
framföra gräsklippare med påmonterat SpeedCutBox system.
Eventuella skador på SpeedCutBox systemet som orsakats av gräsklipparen på ersätts av
gräsklipparleverantören under förutsättning att SpeedCutBox systemet hanterats korrekt, monterats
av auktoriserad montör och att löpande underhåll, enligt respektive systems underhållshandbok, har
skötts av såväl SpeedCutBox systemet som av gräsklipparen samt att gräsklipparens förare erhållit
adekvat utbildning för att framföra gräsklippare med påmonterat SpeedCutBox system.
Eventuella skador på SpeedCutBox systemet som orsakats av gräsklipparen täcks inte av denna
garanti utan anspråk görs gentemot leverantören av gräsklipparen och deras garantivillkor.
Eventuella tryckfel i denna handbok förebehålles och SpeedCutBox AB kan inte hållas som ansvarig
för dessa.

Force Majeure
SpeedCutBox AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt ovan, om
underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten
förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bland
annat, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på
arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större
omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt,
till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., samt onormal nedgång i
marknaden.
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Bild, sprängskiss

Bild, manöverspak

Justerskuvar för att bestämma
hastighet vid öppning och stängning.
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Bild, kompressor

Strömbrytare

Pressostat

Bottenventil lufttank.
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Bild, slanganslutningar

Färgmarkeringar på slanganslutningar
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Bild, ändlägesjustering

Ändlägesjustering
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