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Brukermanual to-hjuls traktor artikkelnr. 22154 

 

 

Forsiktighetsregler 

 

Ikke snu eller sett traktoren på høykant når det er drivstoff på tanken 

Ikke monter på annet utstyr enn det som er produsert for denne traktoren 

Sørg for at styret er i justert i riktig posisjon avhengig av hvilket utstyr som er påmontert 

Ikke benytt traktoren i helninger større enn 25% 

Kun en person kan kjøre traktoren av gangen 

Ved transport av maskin må egnet utstyr for sikring og løft benyttes 

Bruk hørselvern ved bruk av traktoren 

 

Hongyues tohjuls-traktor er utviklet for flere funksjoner, og kan benyttes med 

jorddyrkningredskaper, klipperedskap og snørydningsutstyr. 

 

Montering 

 

Følg instruksjonene nøye 

 

Hjulene må monteres med mønsteret mot motoren. Lufttrykket skal være mellom 1,2-1,5 bar. 

Hvis motoren har et oljebadet luftfilter må dette fylles til riktig nivå. 

Gå over alle skruer og sjekk at de er strammet ordentlig til. 

 

Kontroller/spaker 

(Se figur under) 

A: Dødmannsknapp, må holdes nede ved start, når den slippes opp stanser motoren 

B: Clutch-hendel 

C: Av-knapp 

D: Spak for gassjustering 

E: Girhendel, forskjellige gir er markert ved denne 



 

F: P.T.O hendel 

G: Høydejustering på styret 

H: Spake for rotering av styret – pass på å koble fra E og F før styret vris, pass også på at det vris riktig 

i forhold til ledningsnettet. 

L: Fremdrift/revers – avhengig av styrets posisjon(ved bruk av f.eks snøfres og styret er over motor) 

dra den mot deg for å kjøre fremover, dytt den vekk fra deg for å reversere – husk å clutche før 

denne dyttes i posisjon 

N: Differentiallås 

Brems er lokalisert på høyre håndtak, spake montert horisontalt ut fra styret. (Ikke avbildet)

 

 

 

 

 

Utstyr monteres direkte på flens (A, figur under) 

 

 



 

Eller via hurtigkoblingen (figur C) 

 

 

Skal man bruke skjær, krattknuser eller snøfres må styret vris 180⁰, Før styret vris ved å klemme inn 

spaken H som vist over, må E og F løsnes fra festene. Pass på å vri styret slik at ledningsnettet ikke 

strekkes unødvendig. Når styret er i posisjon, kan E og F festes tilbake i klemmene. NB, merk at når 

styret er snudd, går traktoren fremover ved reversering, og bakover i 1. gir. 

 

 

Før du starter motoren: 

 

Sjekk oljenivå, følg instruksjonene i separat manual for motor. Oljenivået bør være mot max-merket 

for å sørge for riktig smørning selv ved bruk i helninger. 

Sjekk at det er drivstoff på tanken. 

Sjekk at PTO er frakoblet og at gir er i nøytral 



 



 

1. La motoren gå litt etter start, slik at oljen får bli varm og begynt smørning av bevegelige 

deler. 

Klem inn clutchen og ta vekk låssplinten, sett traktoren i ønsket gir, og evt juster gass. Slipp clutchen 

varsomt ut for å kjøre. Bruk girvelger for å velge hastighet, den har 3 gir fremover og 2 bakover. 

 

For å koble inn verktøyet må clutch klemmes inn og, spaken (F) flyttes i «gir». Tilpass gass spake for å 

drifte verktøy og fremdrift. Merk at enkelte verktøy, f.eks jordfres, ikke kan benyttes ved reversing, 

og PTO må frakobles før man setter traktoren i revers. 

 

Vedlikehold 

 

Traktoren leveres med olje på. Det må likevel kontrolleres at oljenivået er tilfredsstillende før arbeid 

begynnes.   

Sjekk også at alle skruer og bolter er trukket til, med jevne mellomrom. 

Motoren har en egen manual med vedlikeholds-punkter. Kort oppsummert skal oljen byttes etter 50 

timers bruk. Kontroller oljenivå etter hver 4. times drift. Etterfyll om nødvendig.  Benytt samme 

oljekvalitet som er på maskinen ved levering.  

 

Bilde viser normal vandring på clutch-hendel, 13-14cm: 

 

 

 

Luftfilter kan rengjøres ved å blåse rent med lufttrykk, er det bortimot tett skiftes det ut.  

Oljenivået til girkassen skal sjekkes hver 8. arbeidstime, og skiftes hver 50. arbeidstime. Dette gjøres 

ved å ta ut pluggen (A) på bildet under. Oljenivået skal ligge mellom punkt B og C. Om nødvendig skal 

olje etterfylles. Produsenten anbefaler UTT 170BM olje.  



 

 

 

Justerbart styre: 

Styret er justerbart i høyde og retning. Det kan snus 180⁰(pass på ledningsnettet). 

Ved kjøring med styret i retning vendt fra motoren, se tabell for oversikt over maskinytelse: 

 

Dersom styret snus (må tilpasses etter utstyr som står på) se tabell under:  

 

Merk at ved denne stillingen at gassen blir omvendt, og at man ikke har 3 gir fremover. 

 

Utstyr: 

Det finnes mange varianter av utstyr til to-hjulstraktoren, bl.a jordfres, krattknuser, brøyteskjær, 

snøfreser mm. Se mer på wee.no. 

NB: Traktoren er ikke godkjent for utstyr til transport av mennesker 

 

Det er anbefalt å ikke sette på annet utstyr enn det som er produsert av fabrikanten.  

Dersom annet utstyr skal benyttes må det først sjekkes at koblingene samsvarer med maskinen, og 

man må sjekke at utstyret ikke trenger mer kraft enn hva traktoren kan levere. For spesifikasjoner, 

sjekk engelsk manual. 
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