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STAMA Løvsuger MK9

Ibrugtagningsregistrering:

Maskinnummer

Leveringsdato

Model

Slutbruger

Adresse

Forhandler

GMR maskiner a/s fremstiller kvalitetsmaskiner til professionelle brugere.
På vore maskiner ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl. 
Dele, der måtte lide heraf, erstattes af GMR maskiner a/s uden beregning. 
Følgeskader og sliddele erstattes ikke.

BEMÆRK!
For at opretholde garantien er det forhandlerens opgave, at udfylde og indsende nedenstående 
Ibrugtagningsregistrering til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter leveringen til køberen.
En forudsætning for behandling af reklamationer er, at denne ibrugtagningsregistrering er indsendt 
rettidig.

Dette kan gøres på vores hjemmeside www.gmr.dk 
eller ved at udfylde og indsende/scanne nedenstående kupon til: GMR maskiner a/s
 Saturnvej 17
 DK-8700 Horsens
 stensballe@gmr.dk

Ibrugtagningsregistrering
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EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: GMR maskiner a/s

  Saturnvej 17, DK-8700 Horsens

  Telefon: +45 7564 3611

erklærer herved, at

maskine: STAMA

  maskinnr.:

  dato:

er fremstillet i overensstemmelse med:
Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, der gennemfører Europa-parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/42/EF med senere ændringer, samt EMC direktivet 2004/108/
EF med senere ændringer.

Standarder anvendt:
DS/EN ISO 12100:2 011 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion  
- Risikovurdering og risikonedsættelse.

Underskrift:
Peter Thomsen
Fabrikschef
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Generelt

Læs denne brugervejledningen før ibrugtagning af Deres nye STAMA 
løvsuger.

Brugsanvisningen består af en vejledning, samt reservedelstegninger.
I tvivlstilfælde kontaktes forhandleren.

Brug kun originale STAMA-reservedele til løvsugeren. Originale 
reservedele kan bestilles hos forhandler eller direkte hos GMR 
maskiner a/s.

Løvsugeren er fra fabrikken færdigmonteret, afprøvet og klar til brug.

GMR maskiner a/s forbeholder sig ret til konstruktionsændringer, som 
følge af den løbende, tekniske udvikling.

Generelt

Generel beskrivelse

Maskindata

Løvsuger MK9 er et effektivt redskab til opsugning af løv, hækafklip, 
græs og lignende materialer. Maskinen drives trinløst frem af en 
elektrisk motor, hvilket muliggør lydløs transport imellem indsatssteder 
uden opstart af benzinmotoren. Når suge motoren er startet oplades 
køre batterierne automatisk.

Maskinen er som standard udstyret med en seks meter lang 
håndbetjent suge slange for stationær opsugning, og kan leveres med 
et frontmonteret mundstykke for opsugning på større arealer.

Når der arbejdes med støvende materialer anbefales det at montere 
filtersæt, hvorved udblæsningsluften renses.

Maskinskilt med maskinens stelnummer er monteret i højre side, på 
filterhuset.

Højde 1530 mm
Længde 1750 mm (inklusive suge slange)
Bredde 810 mm (standard hjul)
Vægt 314 kg komplet inkl. filtre
Sugemotor Briggs & Stratton Vanguard 13 PS
Støjniveau 91 dB(A) ved maksimale omdrejninger
Brændstof Benzin 95 Oktan blyfri
Motorolie Syntetisk 5W/30
Køremotor 800 W jævnstrøm
Gearolie SAE 80W90 GL3 / 0,25 liter
Kørebatteri 24V 22Ah
Hastighed 6 km/t
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Sikkerhedsmæssige krav

Sikkerhedsregler 1. Før De opstarter løvsugeren, skal De sætte Dem godt ind 
maskinens brug. Læs denne vejledning grundigt igennem, og lad 
aldrig andre betjene maskinen, hvis de ikke er korrekt instrueret i 
maskinens brug. Børn må ikke betjene løvsugeren.

2. Kun løvsugerens bruger bør være i nærheden af den under brug. 
Hold børn og dyr væk fra løvsugeren.

3. Der skal anvendes høreværn og beskyttelsesbriller, når løvsugeren 
bruges.

4. Lad aldrig løvsugeren være uden opsyn under brug. Det er Deres 
ansvar, at ingen andre end instruerede personer bruger løvsugeren

5. Før De starter suge motoren, skal følgende kontrolleres: 
• Alle skærme er monteret 
• Suge slange eller mundstykke er monteret 
• At der er olie på motoren 
• Løvsugeren er intakt

6. Lad aldrig løvsugeren være startet uden, at der er monteret 
sugeslange eller mundstykke. Den roterende løbevinge er livsfarlig, 
ikke bare for Dem selv, men også for andre.

7. Afmonter kun afblæsningsslange eller suge mundstykke når 
motoren er slukket og blæsehjulet står stille.

8. Brug aldrig motoren indendørs. Udstødningsgassen indeholder 
kulilte, der selv i små mængder er dødbringende.

9. Benzin skal behandles med omtanke. Fyld aldrig benzin på i 
nærheden af åben ild (tobaksrygning, lightere, tændstikker og 
lignende). Fyld heller ikke benzin på en varm motor, lad den køle 
først. Tag ikke benzindækslet af motoren, når den går.

10. Hvis det lugter af benzin, når motoren bruges, skal man stoppe og 
finde årsagen. Fejlen skal rettes, inden man fortsætter arbejdet.

11. Pas på udstødningssystemet, det er glohedt, uden at man kan se det.
12. Pas på omgivende planter i varmt, tørt vejr. Varmen fra 

udstødningen kan beskadige en hæk hvis løvsugeren står for tæt 
op den, i stillestående luft.

13. Foretag ikke ændringer på motorens indstillinger.
14. Ved udskiftning af kileremme, service på løvsugere m.m. skal 

motoren være stoppet og tændrørsledningen være afmonteret.
15. Benzinslange og benzinhane skal jævnligt kontrolleres for 

svagheder.
16. Brug altid frisk blyfri benzin.
17. Ved arbejde med batteri skal anvendes sikkerhedsbriller og 

handsker.

ADVARSEL
Batterisyre er ætsende og meget farlig - brug derfor altid 
sikkerhedsbriller og handsker, når der arbejdes med batteriet. 
Skyl med vand og søg straks læge, hvis man får syre på sig.
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Betjening

Oversigt over 
betjeningsgreb m.v.

Figur 1 Betjeningsarm

Figur 2 Sugemotor

Køremotor On/Off
(slukker automatisk efter 10 min. pause

Styrlås

Retningsvælger
Frem/Tilbage

Trinløst
speedergreb

Benzin-påfyldning

Time- og omdrejnings-tæller

Gasregulering
Choker

Motor-luftfilter
Olie aftapning og påfyldning

Tændingsnøgle 
og ladelampe

Sikkerhedskontakt

Smøre-nipler
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Opstart og kørsel med maskinen

1. Motoren kontrolleres (se brugervejledning for Briggs & Stratton 
Vanguard motor).

2. Kontroller, at lejer er smurt.

3. Kontroller, at afskærmninger er i orden.

4. Kontroller, at slanger eller mundstykke er korrekt monteret.

5. Efterse maskinen for fejl eller mangler.

6. Kontroller at der er tilstrækkeligt og rent brændstof i tanken.

Kontrol før opstart af 
maskinen

Transportkørsel til indsatssted:

1. Styret kan forskydes til begge sider for at lette kørsel med 
mundstykke. Endvidere kan det drejes fremad, så maskinen kan 
betjenes forfra når man arbejder med suge-slange. Styret flyttes 
ved at udløse styrelåsen (figur 1). Det er vigtigt at styret er fastlåst 
i en af de fem positioner før kørsel for at have ordentligt fat i 
maskinen.

2. Køremotoren tændes ved at dreje vrideknappen på 
betjeningsarmen til ON (figur 1). Hvis vrideknappen står på ON og 
maskine har stået stille i noget tid, så er motorstyringen måske gået 
i dvale og skal genstartes ved at vride kontakt til OFF og derefter 
On igen.

3. Speedergrebet vrides en smule for at afgøre køreretning. Der 
høres et klik når den automatiske parkeringsbremse udløses og 
maskinen begynder at køre.

4. Hvis maskinen kører i den forkerte retning så slippes 
speedergrebet, retningsvælgeren (figur 1) drejes til modsat retning, 
og speedergrebet vrides igen.

5. Hastigheden justeres trinløst med speedergrebet, ligesom 
på en scooter. Tag hastigheden langsomt af maskinen, hvis 
speedergrebet slippes for hurtigt så kan maskinen vælte!

Opstart og kørsel med 
maskinen
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Opstart og kørsel med maskinen

1. Kontrollér eller montér opsamlingssæk i spændeanordningen.

2. Benzin motoren startes med tændingsnøglen over blæsehuset 
(figur 2). Choker skal eventuelt skubbes lidt ind (se 
brugervejledning for Briggs & Stratton Vanguard motor).

3. Rotoren er koblet direkte sammen med benzinmotoren. Dvs. 
rotorvingerne drejer med det samme rundt, samtidigt med motoren!

4. Suge styrke indstilles til det ønskede behov ved at tilpasse 
motorens omdrejninger (gasregulering figur 2). Undgå høje motor 
omdrejninger medens motoren er kold.

5. Når sækken er fuld, aftager maskinens sugeevne kraftigt.

1. Sluk benzinmotor.

2. Monter slangen fra mundstykkes på blæsehuset og sæt 
mundstykket i løftebeslaget. Fastgør løftestangen. Start motoren.

3. Ved sugning med mundstykke er der normalt behov for at køre med 
fuld gas.

4. Mundstykket hæves og sænkes manuelt og låses ved hjælp af 
låsestangen.

5. Mundstykkets højde over jorden i arbejdsstilling bestemmes ved at 
indstille højden på drejegaffelhjulet.

6. Kørehastigheden varieres trinløst med speedergrebet (figur 1).

Start af sugning

Sugning med mundstykke

1. Benzinmotoren bør ikke stoppes umiddelbart efter koldstart.

2. Motoromdrejninger nedsættes til tomgang i ca. 30 sekunder før 
stop.

3. Motorens tændingsnøgle drejes på OFF

Standsning af løvsugeren
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1. Ved opsugning af tørt løv og andre støvende materialer er det en 
fordel at montere filterpaneler omkring opsamlingssækken, således 
at den udblæste luft filtreres (ekstraudstyr).

2. Filtrene har et meget stort filterareal for at muliggøre så lange 
intervaller mellem rensning som muligt. Rensning foretages 
med motoren stoppet på følgende måde, afhængigt af graden af 
tilsmudsning: 
 A. Bank med flad hånd på filtrets sider, hvorved støvet falder ned. 
 B. Filtrene kan renses med trykluft udefra. 
 C. Filtrene kan spules med vand udefra (Filtrene bør da først 
anvendes efter tørring).

3. Bemærk, at i fugtig luft vil sandkorn sætte sig i støvfilteret og 
derved nedsætte sugeeffekten. Når man arbejder med ikke-
støvende materialer, letter det maskinens betjening hvis filtrene 
afmonteres. Dette gøres ved at løsne låsene på toppen af 
filterhuset og løfte rammerne fri af de nederste tappe.

Brug af støvfilter

Brug af støvfilter
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Vedligehold og serviceskema

1. Efter ca. 10 timers kørsel efterses og efterspændes maskinen 
grundigt.

2. Motoren vedligeholdes i henhold til vedleverede brugervejledning. 
Tjek motorolie jævnligt.

3. Lejer smøres jævnligt (smørenipler figur 2).

4. Remme efterses, kontrolleres og strammes hvis nødvendigt.

5. Kontroller motors luftfilter for tilsmudsning.

6. Både start- og køre-batterier er vedligeholdelsesfri.

Vedligeholdelse

Seviceskema

Løvsuger MK9
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Motorolie
Kontrol X
Skift X

Luftfilter
Rengør X
Skift X

Tændrør Skift X
Batterier Kontrol X
Bremser Kontrol X
Ventilspillerum Kontrol X

Blæseslange
Rengør X
Kontrol X

Sugeslange
Rengør X
Kontrol X
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Mærkning

Maskinen er forsynet med forskellige skilte. Disse skal altid forefindes  
på maskinen. Ved defekter eller overmaling skal skiltene udskiftes med 
nye.
Nye skilte leveres fra fabrikken eller ved henvendelse hos forhandleren.

Typeskilt Maskinen er forsynet med typeskilt.

CE-mærke CE-mærket angiver, at maskinen fra fabrikken er erklæret i 
overensstemmelse med maskindirektivet, i det år den blev fremstillet.

Maskinnummer

Andre mærker

Maskinnummeret er unikt og identificerer maskinen entydigt.
De to første cifre i maskinnummeret angiver klipperens fabrikationsår.
Husk altid at oplyse maskinnummer ved henvendelse til GMR.

Maskinen er desuden forsynet med fabrikkens egne mærker (logo og 
lignende).
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Service og reklamationsbestemmelser

Reklamation

Service

På STAMA er der 12 måneders reklamationsret fra købsdato på 
materiale- og fabrikationsfejl. Disse dele erstattes af GMR maskiner a/s 
uden beregning. Følgeskader og slitage erstattes ikke.

Komponenter, som ikke er fremstillet af GMR maskiner a/s, omfattes af 
reklamationsretten i det omfang, som leverandøren af de pågældende 
dele godkender.
GMR maskiner a/s forbeholder sig ret til at videregive en sådan 
reklamation til den pågældende leverandør og ikke træffe en afgørelse, 
før der foreligger et svar fra leverandøren.

Følgende overholdes ved arbejde på en reklamationssag:

• sagen anmeldes til GMR maskiner a/s før påbegyndelse
• arbejdstid aftales med GMR maskiner a/s og udføres af kvalificerede 

fagfolk
• eventuel arbejdsløn godkendes kun til nettopris.

Fremsendt faktura på en reparation, som GMR maskiner a/s ikke har 
givet tilladelse til, vil ikke blive godkendt.

Hvis GMR maskiner a/s forlanger det, skal eventuelle udskiftede dele 
ligeledes sendes til fabrikken franko, før reklamationen endeligt kan 
behandles.

GMR maskiner a/s alene bestemmer, hvorvidt en del skal udskiftes 
eller repareres.

Det påhviler forhandleren at levere (eventuelt montere) og igangsætte 
maskinen ved levering eller ibrugtagning samt at instruere operatøren 
i maskinens brug og vedligeholdelse (herunder efterspænding af bolte 
og møtrikker).

Ligeledes skal forhandleren sørge for, at brugervejledning og 
reservedelsliste afleveres til kunden, og at ibrugtagningsregistreringen 
udfyldes korrekt og sendes til GMR maskiner a/s senest 1 måned efter 
levering til brugeren. (Se side 3)
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Service og reklamationsbestemmelser

Husk ved reklamations-
spørgsmål

Reklamationen skal ske direkte til GMR maskiner a/s, og 
reklamationsrapport med opgivelse af maskintype, produktionsnummer 
samt leveringsdato til kunden skal udfyldes og indsendes til os. Dette 
gøres med forhandlerlogin på vores hjemmeside www.gmr.dk. 
Ved reklamationsspørgsmål på importerede maskiner forbeholder vi os 
ret til at forelægge denne for producenten, inden der tages stilling til, 
om reklamationen kan godkendes.

Vore maskiner er omfattet af maskindirektivet og kvalitetskontrollen 
indenfor EU. Det er vores hensigt at leve op til disse krav og levere 
maskiner af høj kvalitet.

Horsens, den 01.06.2017
GMR maskiner a/s

Reklamationsretten omfatter ikke:

• normal slitage eller skader, der måtte opstå på grund af misligholdelse. 
• skader på grund af påkørsel. 
• manglende overholdelse af  produktets tekniske specifikationer eller 

anden brug af produktet end beskrevet i brugervejledningen.

Hvis der foretages ændringer på produktet, eller der anvendes 
uoriginale reservedele, bortfalder enhver form for reklamationsret.

Konstruktionsændringer, som laves på fremtidige modeller, kan ikke 
kræves udført på eksisterende maskiner.
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