Artikkel om slåmaskinen.
«Slåmaskinen er kostbart redskap og må derfor behandles med forstand og omtanke.»
Sitatet er hentet fra boka Redskapslære for jordbruket utgitt i 1940. I dag er ikke den type
hesteslåmaskin som denne artikkelen handler om, noen stor investering. Men likefullt er det et
redskap som det er verd å stelle godt med. I hvert fall for den som ønsker å ta slåmaskinene i bruk
og oppleve at den fungerer som den skal.
For den som har en slåmaskin som går veldig tungt og/eller slår dårlig kan denne artikkelen
forhåpentligvis gi noen nyttige tips om feilsøking og hva som kan gjøres av vedlikehold og
innstillinger om en oppdager at noe ikke er som det bør være.
Først litt generelt om slåmaskinen. Figuren viser navn på noe av delene maskinen består av En del
av disse navnene vil bli brukt senere i artikkelen, og de kan være greie å merke seg om en ikke er
kjent med disse fra før.

I tillegg til det som vises på denne tegningen vil det på en slåmaskin være spaker, hendler og
pedaler som brukes for å betjene maskinen og også naturligvis drag til hesten. Spesielt når det
gjelder betjeningsanordningene kan det være noe forskjell i utforming fra produsent til produsent.
Men stort sett vil det på alle maskiner vare spak for å løfte fingerbjelken og kople kniven ut, spak
som vrir fingerbjelken slik fingrene peker opp eller ned, fotvippe som løfter kniven litt opp uten at
kniven frikoples og fotpedal for å kople kniven inn/ut.

De hovedkomponentene som krever mest stell og vedlikehold på en slåmaskin er drivmekanismen
og skjæreapparatet. Drivmekanismen er en samlebetegnelse på de deler som overfører kraft fra
slåmaskinens hjul til knivstanga og får den til å beveger seg fram og tilbake. På tegningen er alt som
på en eller annen måte er markert med grønt en del av drivmekanismen. Skjæreapparatet er kniven
og at alt det som holden den på plass og hjelper den til å gjøre jobben sin. Markert med den blå
ringen på tegningen.
Stell og vedlikehold av drivmekanismen.
Mot slutten av perioden der det ble produsert hesteslåmaskiner kom maskinene med oljebad. Det vil
si alle deler av drivmekanismen utenom veivstang var inne i et lukket rom fylt med olje. Det hindret
at smuss og støv festet seg på disse delene og smøringen var god. Har en en slik maskin må det
sjekke at det er nok olje og oljen bør år om annet skiftes.
Men jeg vil tro at de fleste som har en slåmaskin stående, har en uten oljebad. De med oljebad kom
som sagt sent i hesteslåmaskin-epoken, og av det totale antallet maskiner som ble produsert, var
delen slike maskiner liten. Og selv om oljebad skulle være en forbedring var det diskutert om det
totalt sett var det. Disse maskinene fikk et rykte på seg om at de gikk tungt. Om det er noe i det er,
det vel delte meninger om fortsatt.
Maskiner uten oljebad, som den på tegningen, har tannhjul, koblinger og akslinger som jevnlig må
tilføres olje under bruk. Koblingshuset(girhuset) med grønn ring rundt på tegningen har et lokk
som kan vippes opp slik en kan få oljet de bevegelige delene som er inni. Omtrent der det er grønne
prikker vil det være hull slik at akslingene kan smøres. Har en en maskin som ikke har vært brukt en
stund er det viktig at en sjekker for urenheter på disse delene, rengjør om det er nødvendig og
smører godt.

Til venstre maskin med koblingshus som kan åpnes og må smøres.I dette trengs det forøvrig en
rengjøring før slåttonna begynner. Til høye maskin med lukket system og drivmekanisme i oljebad

Ved siden av rengjøring og smøring av de bevegelige metalldelene av drivmekanismen kan
veivstang trenge noe tilsyn og eventuelt reparasjon. Veivstanga er festet til henholdsvis veivtappen
på veivskiva og til knivhodet på knivstanga. Begge er punkter som må smøres godt med olje fordi
der er det metall mot metall i stor fart under slåing.

Om veivstanga av en eller annen grunn brekker er det en ganske grei jobb å lage en ny om en
bruker den gamle som mal.
Stell, vedlikehold og justering av skjæreapparat.
Når en skal arbeide med skjæreapparatet plasseres noe under dragene på slåmaskinen slik at den har
en stilling som som den skulle være en hest spent for. Det gjør at det er letter å komme til og
veivstang og kniv beveges slik de gjør under slåing. Legg gjerne noe foran og bak hjulene slik at
den står støtt.
Om kniven står i bør den tas ut. Sjekk om knivstanga er rett og at alle knivbladene er i orden og
sitter helt fast. Knivbjelken er ganske myk og derfor brekken den ikke så lett. På den andre side skal
det ikke så mye til før den blir bøyd. Om det har skjedd legg den på et hardt jevnt underlag og rett
den ut ved å slå lett på den med en hammer.
Er noen av knivene løse kan de klinkes fast igjen. Brukne knivblader må skiftes ut. Hodene på
naglene som holder det ødelagte knivbladet meisles av og nytt blad klinkes på.

Mens kniven er ute sjekkes fingerbjelken. Fingrene skal peke rett framover. Om en eller flere er
bøyd ut av stilling vil de som regel kunne bankes rette igjen.

Sett inn kniven igjen og sjekk at kniv og veivstang tilsammen danne ei rett linje. Illustrert med den
røde linja på tegningen. Om linja er brutt, blir det bend og økt belasting og slitasje både på kniv og
veivstang.
Om skjæreapparatet er vinklet bakover i forhold til veivstang, forlenges den stanga som er gul
tegningen. Om kniven er vinklet forover trengs det ikke gjøres noe om ikke avviket helt ute ved
ytterskoen er mer enn to-tre cm. Det er fordi det under slåing blir press bakover på kniven slik at
den vil komme i riktig posisjon.
Under slåing skal kniven snu når spissen på knivbladene er «inne i» fingrene. Ta tak i veivstanga
og før den fram og tilbake eller bruk foten på veivskiva slik at kniven går. Som om kniven snur på
på riktig sted. Gjør den ikke det justeres det ved å forkorte og forlenge stanga som er blå på
tegningen. Den gjør at fingerbjelken trekkes inn eller skyves ut, mens selve kniven flyttes ikke. Om
en slik justering gjøres vil kunne det påvirke linja fra veivstang til kniv, og da må det eventuelt
justeres igjen. Se punktet over.
På noen maskiner stilles vendepunktet for kniven ved at lengden av veivstang kan justeres.

Riktig bevegelse for kniven for markert kniv.

Kniven skal ligge og gå støtt. På fingerbjelken helt inne der knivhodet er er det to kraftigere jern
som holder kniven på plass. Disse kalles fremre og bakre knivhodestyring og de kan justeres om det
er slark der.
Langs resten av fingerbjelken skal knivstanga som knivbladene er festet på gli fram og tilbakei
sporet mellom slitejernet og bakkant av fingerstålet (Markert med rød linje på bildet) Sltasje gjør at
det etter hvert blir slark. Hullene i slitejernene som fingerboltene går gjennom er ovale. Dermed kan
boltene løsnes og slitejernet skyves framover slik at det ligger an mot knivstanga igjen. Om det er
gjort før slik at det ikke er mer å stille på, må slitejern (og eventuelt fingre) byttes ut.

I tillegg til at slitejernet skal holde kvnivbjelken på plass skal de gi støtte under bakkant av
knivbladene slik at knivbladet ligger nede på fingerstålet. Om det er glipe mellom undersiden av
kvibladet og fingerstålet «tygges gresset» av i steden for å klippes. Konsekvensen av det er at
maskinen går tungt og slåinga blir dårlig.

Til venster ligger kvivbladet nede på fingerstålet og gress klippes. Til høyre er det glipe og da
"tygger" maskinen

Ser slitejernet ut som det i forkant er det på tide å byttet det ut.
Knivholderne skal også holde kniven nede. Men om oversida av slitejernet blir slitt vil likevel
spissen på kvivbladene vippes opp. Det kan prøves å slå lett med en hammer i framkant av
knivholderne for å presse kvivbladet lengre ned. Men om oversida av slitejernet er veldig slitt, er
den beste løsningen å bytte det ut.
Sliping av knivblad.
Skarpe knivblad er naturligvis særs viktig for at maskinen skal slå godt. Knivbladene skal slipes
slik at vinklene blir uforandret. Ny knivblader har en rett kant foran. Når bladet er slipt så mye at de
blir spisse foran vil det være tid for å begynne å vurdere å sette på nye blad.

Smøring.
Alle slåmaskiner har plass til å sette oljekanna fra seg på lett tilgjengelig sted. Mens hesten får en
pust; finn fram kanna og sørg for å smøre kniven og delene delen den glir mot.
Justering av stubbhøyde og manketrykk på hesten.
Helt til slutt nevner jeg et par andre innstillinger som det er mulig å gjøre på de fleste slåmaskiner.
Tidligere nevnte jeg at det er en spak som vrir knivbjelken slik at en kan få fingrene og dermed også
kniven til å peke noe oppover eller nedover. Det har noe å si for stubbhøyden, dvs lengden på

stråene som blir stående igjen etter slåing. Om en vil ha kniven til å ligge flatt (min erfaring at det er
best), men likevel ønsker å endre stubbhøyden kan det gjøres ved hjelp av å justere slepeskinna
som er under inner – og ytterskoen.

Her er bolten som holder slepeskinna i nederste hull. Ønskes lengre høyer
klippehøyde f.eks om det er mye ujevnheter eller annet i bunnen en ikke vil
slå i, kan bolten flyttes til et av de andre hullene. Noe tilsvarende finnes på
yttersko.
På dette bildet ses også den tidligere nevnte bakre knivhodestyring som skal
justeres slik at det ikke blir slark inne i overgang mellom veivstang og kniv.
En slåmaskin der ingen sitter på setet ligger tungt på manken på hesten. Det at det er sete på
slåmaskiner er derfor ikke bare for at kjørekaren skal slippe å gå. Hans (eller hennes) vekt på setet
balansere slåmaskinen slik at ikke manketrykket blir for stort. Siden mennesker har forskjellig
tyngde kan sete flyttes framover og bakover slik balansen blir passende. Justeringen gjøres ved å
flytte bolten som holder setet fast på setefjære til et av de andre hullene.
Det at kjørekaren sitter på maskinen har også en annen funksjon som kan nevnes. Den ekstra
tyngden gjør at hjulene ikke så fort slutter og rulle og kniven derfor stopper opp. Dette kan for
eksempel skje når gresset er tjukt. Det er nok noen som i god mening har gått av maskinen ved
slåing i bratte bakker for å spare hesten for ekstra tyngde, men som har måttet sette seg på igjen for
å få slått. Da er nok en bedre løsning å gå av og kjøre opp uten å slå og bare slå nedover. Men da er
jeg over på det praktiske arbeidet som det ikke er plass til i denne omgang.
(Tegningene som er brukt i artikkelen og som jeg har omarbeidet noe, er fra boka «Redskapslære
for jordbruket» av Langballe og Haugen, utgitt i 1940. Tillatelsen til å bruke disse er gitt av Norsk
forening for landbruksteknikk)

