Gebruiksaanwijzing

SC18A
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik
de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
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WAARSCHUWING!
Het niet opvolgen van de voorzichtige bedieningsmethoden kan leiden tot ernstig
letsel van de bestuurder of andere personen. De eigenaar moet de instructies
begrijpen en alleen toestaan dat getrainde personen, die deze instructies begrijpen,
de maaier bedienen. Elke persoon die de maaier bedient moet gezond zijn van
lichaam en geest en niet onder invloed van enig geestveranderend middel staan.
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INLEIDING
Inleiding
Gefeliciteerd
Dank u voor de aankoop van een Husqvarna zodensnijder. Vanwege uw vertrouwen in ons heeft u een
product van uitzonderlijk hoge kwaliteit gekozen.
Deze handleiding is een waardevol document. Het volgen van de instructies (gebruik, service, onderhoud
enz.) door iedereen die deze machine bedient, kan de levensduur van uw machine aanzienlijk verlengen
en zelfs de tweedehandswaarde vergroten. Het is ook zeer belangrijk de instructies te volgen voor uw
veiligheid en die van anderen.
Denk erom de bedieningshandleiding aan de nieuwe eigenaar te geven wanneer u uw machine verkoopt.
Het laatste hoofdstuk van deze handleiding bestaat uit een servicelogboek. Zorg ervoor dat service en
reparaties worden opgeschreven. Een goed bijgehouden servicelogboek vermindert de servicekosten voor
seizoensgebonden onderhoud en beïnvloedt de tweedehandswaarde van de machine. Neem de
bedieningshandleiding mee wanneer de machine naar de werkplaats gaat voor service.

Algemeen
In deze bedieningshandleiding worden links en rechts, vooruit en achteruit gebruikt in relatie tot de normale
rijrichting van de machine.
Onze ambitie om onze producten voortdurend te verbeteren maakt het noodzakelijk dat specificaties en
ontwerp zonder aankondiging vooraf gewijzigd kunnen worden.

Rijden en transport op de openbare weg
Controleer de van toepassing zijnde verkeersregels voor transport op openbare wegen. Wanneer de
machine wordt getransporteerd, dient u altijd goedgekeurde bevestigingsuitrusting te gebruiken en ervoor
zorgen dat de machine goed is vastgezet. Gebruik deze machine NIET op de openbare weg.

Slepen
Sleep deze machine niet, dat kan schade aan het aandrijfsysteem veroorzaken.

Bediening
Deze machine is alleen ontworpen voor het snijden van graszoden. Alle andere soorten toepassingen zijn
incorrect. De aanwijzingen van de producent met betrekking tot bediening, onderhoud en reparaties
moeten zorgvuldig worden gevolgd.
De machine mag alleen worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die bekend zijn met
de speciale eigenschappen van de machine en die goed bekend zijn met de veiligheidsinstructies. Gebruik
alleen goedgekeurde reserveonderdelen om deze machine te onderhouden.
Maatregelen ter voorkoming van ongelukken, andere veiligheidsregels, arborichtlijnen en verkeersregels
moeten zonder mankeren worden opgevolgd.
Niet geautoriseerde wijzigingen aan het ontwerp van de machine kunnen de producent vrijwaren van
aansprakelijkheid voor enig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen die daaruit volgt.
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INLEIDING
Goede service
De producten van Husqvarna worden over de hele wereld verkocht, alleen in winkels waar men complete
service biedt. Dit zorgt ervoor dat u als klant alleen de beste ondersteuning en service krijgt. Voor het
product wordt geleverd, is de machine bijvoorbeeld nagekeken en afgesteld door uw dealer, zie het
certificaat in het servicelogboek in deze bedieningshandleiding.
Wanneer u reserveonderdelen nodig heeft of ondersteuning bij servicevragen, garantiekwesties enz,
verzoeken wij u de volgende professional te raadplegen:

Deze bedieningshandleiding hoort bij de
machine met productienummer:

Motor

Transmissie

Serienummer
Het serienummer kunt u vinden op het gedrukte plaatje dat is bevestigd aan het frame op het achterpaneel
onder de schakelhendelsteun. Op het plaatje staat de volgende informatie:
•

De typeaanduiding van de machine (MODEL).

•

Het serienummer van de machine (S/N)

Wij vragen u typeaanduiding en serienummer te noemen wanneer u reserveonderdelen bestelt.
Het serienummer van de motor is in de krukkast onder de oliepeilbewaking gestempeld.
Het motortype staat gespecificeerd op de krukkast rechts van de oliepeilbewaking, maar staat ook op het
plaatje op de starter.
Wij verzoeken u deze te noemen wanneer u reserveonderdelen bestelt.
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SYMBOLEN EN PLAATJES
Symbolen en plaatjes
Deze symbolen staan op de machine en in de gebruikershandleiding.
Bestudeer ze zorgvuldig zodat u weet wat ze betekenen.

WAARSCHUWING!
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x
Xxxxx xxxxxx xx.
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx.
In deze publicatie gebruikt om de lezer te attenderen op het risico van persoonlijk letsel of overlijden,
vooral wanneer de lezer de instructies, die in deze handleiding worden gegeven, negeert.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxxxxx xx.

In deze publicatie gebruikt om de lezer te attenderen op het risico van materiële schade, vooral wanneer
de lezer de instructies, die in deze handleiding worden gegeven, negeert. Ook gebruikt wanneer de kans
op verkeerd gebruik of verkeerde montage bestaat.

R

Achteruit

N

Neutraal

Snel

Langzaam

Waarschuwing voetletsels

Waarschuwing!

CE-keurmerk. Alleen
op Europese markt

Schakelplaatje

Diepte van snede

Maximaal toerental

Gebruik veiligheidshandschoenen

Gebruik een veiligheidsbril
Bediening
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Algemeen gebruik
WAARSCHUWING!
De zodensnijder kan gevaarlijk
zijn bij incorrect of onvoorzichtig
gebruik, wat kan leiden tot
ernstige en in het slechtste geval
dodelijke ongelukken. Het is
zeer belangrijk dat u deze
gebruiks-aanwijzing leest,
begrijpt en volgt en dat u de
instructies begrijpt voordat u
probeert de machine te

WAARSCHUWING!
Dit symbool betekent dat
belangrijke veiligheidsinstructies
moeten worden benadrukt. Het
betreft uw veiligheid.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Gebruik de machine niet tot u de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig heeft
gelezen en die instructies die worden
gegeven begrijpt. Het niet opvolgen van
deze veiligheidsinstructies kan leiden tot
ernstig letsel of overlijden. Alle onderhoudswerkzaamheden of afstellingen die
niet zijn beschreven in deze handleiding
moeten worden uitgevoerd door een
erkende Husqvarna servicewerkplaats.
Het doel van deze handleiding is u te helpen
hoe u uw Husqvarna machine veilig kunt
gebruiken en u informatie te geven hoe u uw
machine moet onderhouden. Wij verzoeken u
de handleiding zorgvuldig door te lezen
voordat u probeert de machine te gebruiken.
Wanneer u na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog steeds onzeker bent over de
veiligheidsrisico's die verbonden zijn met het
gebruik van de machine, moet u de machine
niet gebruiken. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met uw dealer.
Deze veiligheidsinstructies betreffen alleen
de basisvoorwaarden voor een veilig gebruik.
Het zou onmogelijk zijn om in de veiligheidsinstructies alle mogelijke risico's te beschrijven
die zouden kunnen optreden tijdens gebruik
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Om extra exemplaren van de gebruiksaanwijzing te
krijgen, moet u contact opnemen met uw dealer.
Lees de gebruiks- en serviceaanwijzingen
zorgvuldig door. Zorg dat u goed bekend bent met
de bedieningen en het correcte gebruik van de
apparatuur. Zorg dat u weet hoe de machine te
stoppen en de bedieningen snel uit te schakelen.

WAARSCHUWING!
Onder geen enkele voorwaarde
mag het originele ontwerp van
de machine gewijzigd worden
zonder schriftelijke toestemming
van de producent. Dergelijke
wijzigingen beïnvloeden niet
alleen de prestaties en
duurzaamheid van de machine
maar kunnen ook een
veiligheidsrisico vormen voor
gebruiker en personen in de
omgeving. Niet geautoriseerde
wijzigingen aan het ontwerp van
de machine kunnen de
producent vrijwaren van
aansprakelijkheid voor enig
persoonlijk letsel of schade aan
eigendommen die daaruit volgt.
Door het wijzigen van de
machine zonder schriftelijke
toestemming van de producent
komt de garantie te vervallen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
van de machine. U kent echter ongelukken
voorkomen door altijd uw gezond verstand te
gebruiken.
•
Het is belangrijk dat u alle veiligheids- en
bedieningsinstructies leest, begrijpt en
volgt voordat u de machine gaat
gebruiken. Doet u dat niet kan dit leiden
tot verwonding van uzelf of anderen.
•

Maatregelen ter voorkoming van
ongelukken, andere veiligheidsregels,
arboregels en verkeersregels moeten
zonder mankeren worden opgevolgd.

•

Sta alleen toe dat verantwoordelijke
volwassenen die bekend zijn met de
handleiding de machine bedienen.

•

Schakel een erkende Husqvarna dealer
in voor alle service en reparaties die niet
in deze handleiding staan beschreven.

•

Husqvarna originele reserveonderdelen
zijn zo ontworpen en gespecificeerd dat
ze een hoge kwaliteit en juiste pasvorm
behouden voor optimale duurzaamheid
en levensduur. Vanuit het oogpunt van
veiligheid, zou u alleen originele
Husqvarna reserveonderdelen moeten
gebruiken.

•

Gebruik de machine alleen voor het
verwijderen van graszoden. Hij is niet
bedoeld voor enig ander gebruik.

•

Controleer voorafgaand aan gebruik of
de machine in goede conditie verkeert,
zie het hoofdstuk “Onderhoud/
Onderhoudsschema”.

•

Gebruik de machine alleen bij daglicht of
andere goed verlichte omstandigheden.
Houd de machine op veilige afstand van
gaten of andere onregelmatigheden in de
grond. Let op andere mogelijke risico's.

•

Mensen en dieren kunnen u afleiden, wat
ertoe kan leiden dat u de controle over de
machine verliest. Om deze reden moet u
zich altijd concentreren en u richten op de
taak waarmee u bezig bent.

•

Laat de machine nooit onbeheerd achter
wanneer de motor loopt.

•

De machine is getest en goedgekeurd,
alleen in combinatie met de apparatuur
die origineel is meegeleverd of
aanbevolen is door de producent.

WAARSCHUWING!
De motor kan erg heet worden. Om
te voorkomen dat u zich verbrandt,
moet u de motor uitzetten en
wachten tot alle onderdelen zijn
afgekoeld voor u de motor aanraakt.

WAARSCHUWING!
Langdurige blootstelling aan
trillingen kan leiden tot schade
aan bloedsomloop of zenuwen,
vooral bij mensen met een slechte
bloedsomloop. Neem contact op
met uw arts wanneer u symptomen
ervaart die zouden kunnen zijn
veroorzaakt door te lange
blootstelling aan trilling.
Voorbeelden van veel voorkomende
symptomen zijn doof gevoel, pijn,
spierzwakte, wijziging van
huidskleur of een oncomfortabel
tintelend gevoel. Deze symptomen
treden meestal op in vingers,
handen of polsen.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Gebruik nooit een beschadigde of verkeerd
afgestelde zodensnijder. Gebruik de
zodensnijder nooit als een onderdeel
ontbreekt of verkeerd is gemonteerd. Roep
steeds gespecialiseerde hulp in als u in
situaties terechtkomt waarin u niet zeker
weet wat te doen. Probeer NOOIT zelf een
probleem op te lossen als u hiervoor niet
over de nodige kennis beschikt.
WAARSCHUWING!
Uitlaatgassen van de motor en
bepaalde voertuigonderdelen
bevatten of stoten chemicaliën
uit waarvan men denkt dat ze
kanker, geboorteafwijkingen of
andere schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken.
De uitlaatgassen van de motor
bevatten koolmonoxide, wat een
geurloos, kleurloos, giftig gas is.
Gebruik de machine niet in
afgesloten ruimtes.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Voorbereidingen
•

Zorg ervoor dat u altijd een EHBO-doos
in de buurt hebt wanneer u de machine
gebruikt.

•

Zorg ervoor dat er niemand in de buurt
van de machine iswanneer u de motor
start, de aandrijving inschakelt en de
machine laat lopen.

•

Houd mensen, vooral kleine kinderen, en
dieren uit de buurt van het werkterrein.

•

Denk erom dat de operator of gebruiker
verantwoordelijk is voor ongelukken of
beschadigingen van andere mensen of
hun eigendommen en zichzelf.

•

Controleer zorgvuldig het terrein waar de
apparatuur gebruikt gaat worden en
verwijder alle vreemde voorwerpen.

•

Zoek alle vaste voorwerpen in de grond
op, zoals sproeisystemen, palen,
waterkleppen, droogmolenvoet enz.
Denk er ook om dat u het oppervlak van
het gazon controleert op verborgen
elektrische kabels of iets dergelijks. Laat
de machine altijd rond deze voorwerpen
heen lopen. Rijd de machine nooit
expres over vreemde voorwerpen heen.

•

Controleer of de gasgreep en alle
beschermkappen gemonteerd zijn en
goed werken. Gebruik de machine NIET
als deze niet goed werkt.

•

Zorg ervoor dat kleding, lang haar of
sieraden niet gegrepen kunnen worden
door bewegende machineonderdelen.

•

Controleer of alle veiligheidsplaatjes
aangebracht zijn.

•

Bedien de machine niet zonder
geschikte buitenkleding. Draag
veiligheidsschoeisel waarmee u steviger
staat op een gladde ondergrond.

•

Probeer nooit afstellingen uit te voeren
terwijl de motor draait (tenzij specifiek
aanbevolen door de producent).

•

Schakel in neutraal voor u de motor start.
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8011-198

Maak het werkterrein vrij voor u begint te werken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING!
Gebruik altijd goedgekeurde
persoonlijke beschermingsuitrusting (zoals te zien in de
afbeelding) wanneer u de machine
gebruikt. Beschermende kleding
en beschermende apparatuur
kunnen het risico van een
ongeval niet elimineren, maar het
dragen van de juiste kleding en
juiste apparatuur zal de ernst van
de verwondingen verminderen
mocht een ongeval gebeuren.
Vraag uw dealer naar goedgekeurde
beschermende kleding en
goedgekeurde beschermende
apparatuur die door Husqvarna
wordt aanbevolen.

1

2
3

5

4

8011-670

Gebruik geschikte uitrusting.

•

Zorg ervoor dat een EHBO-doos in de
buurt is wanneer u de machine gebruikt.

•

Gebruik de machine nooit wanneer u
blootvoets bent. Draag altijd
veiligheidsschoenen of laarzen, bij
voorkeur met een stalen neus.

•

Draag altijd een goedgekeurde
veiligheidsbril of een compleet vizier
tijdens het monteren of zoden snijden.

•

Draag altijd handschoenen wanneer u
het mes hanteert.

•

Draag nooit loszittende kleding die in
bewegende delen gevangen kan raken.

•

Gebruik gehoorbescherming om schade
aan uw gehoor te voorkomen.

1. Gehoorbescherming
2. Veiligheidsbril
3. Veiligheidshandschoenen
4. EHBO-doos
5. Beschermende laarzen of schoenen met een
stalen neus
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Bediening
•

GEBRUIK DE MACHINE niet op
hellingshoeken van meer dan 25%.

•

GEBRUIK DE MACHINE NIET wanneer
u moe bent, alcohol hebt gedronken, of
wanneer u andere drugs of medicijnen
gebruikt die uw zicht, beoordelingsvermogen
of coördinatie kunnen beïnvloeden.

•

Gebruik de machine nooit binnenshuis of
in ruimtes zonder goede ventilatie.

•

Zorg ervoor dat u voldoende steun voor
uw voeten heeft wanneer u de machine
gebruikt, vooral wanneer u achteruitrijdt.
Loop en ren niet. Werk nooit op nat gras.
Slechte grip kan ertoe leiden dat u uitglijdt.

•

Plaats handen of voeten niet vlakbij
bewegende delen of onder de machine.

•

Roken, open vuur of vlammen in de buurt
van de machine zijn strikt verboden.
Benzine is uitzonderlijk brandbaar en
onzorgvuldigheid bij de hantering kan
leiden tot persoonlijk letsel of brand.

•

Vul nooit brandstof bij in een gebouw of
een gesloten oplegger.

•

Gebruik de machine nooit met een
kapotte geluiddemper.

•

Deze machine is alleen ontworpen voor
het snijden van graszoden. Ze is niet
bedoeld voor enig ander gebruik.

•

Wanneer u een vreemd voorwerp hebt
geraakt, moet u de motor afzetten, de
bougiekabel van de bougie halen, de
machine zorgvuldig controleren op
schade en de schade herstellen voor u
de machine opnieuw start en gebruikt.

•

Wees uiterst voorzichtig bij het werken
op of oversteken van een grindoprit, -pad
of weg. Blijf op uw hoede voor verborgen
gevaren of verkeer. Neem nooit
passagiers mee.

•

Wees voorzichtig dat u niet uitglijdt of valt.

•

Als de machine op abnormale wijze
begint te trillen, moet u de motor afzetten
en onmiddellijk controleren wat hiervan
de oorzaak is. Trilling is gewoonlijk een
teken dat er iets mis is.

•

Zet de motor af wanneer u de
bestuurdersplaats verlaat en wanneer u
reparaties, afstellingen en inspecties
uitvoert.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen
wanneer u de machine onbeheerd
achterlaat. Schakel de krachtafnemer uit,
zet het hulpstuk omhoog, schakel in
neutraal en zet de motor af.
Voordat u de machine schoonmaakt,
repareert of inspecteert, moet u de motor
afzetten en zich ervan verzekeren dat
alle bewegende onderdelen zijn gestopt.
Haal de bougiekabel van de bougie en
houd de kabel uit de buurt van de bougie
om per ongeluk starten te voorkomen.
Laat de motor niet draaien in een
afgesloten ruimte waar zich gevaarlijke
koolmonoxidedampen kunnen vormen.
Gebruik de machine niet zonder dat de
juiste beschermkappen, platen of andere
veiligheidsvoorzieningen op hun plaats
zitten.
Houd alle omstanders (vooral kinderen)
en dieren uit de buurt van de
zodensnijder. Ga er nooit van uit dat
kinderen nog op de plaats zijn waar u ze
het laatst zag.
Houd kinderen onder toezicht van een
verantwoordelijke volwassene, iemand
anders dan de bestuurder.
Overbelast de machine niet door te diep
en te snel te snijden.
Gebruik de machine nooit met een hoge
transportsnelheid op een harde of gladde
ondergrond.
Gebruik uitsluitend hulpstukken en
accessoires die zijn goedgekeurd door
de machineproducent (zoals
wielverzwaarders, tegengewichten en
dergelijke).
Gebruik de zodensnijder nooit bij
onvoldoende zicht of licht.
Wees voorzichtig wanneer u harde grond
bewerkt. Als u de controle verliest, laat u
de handvatten los en houdt u de
machine niet tegen.
Wees uiterst voorzichtig wanneer u
achteruitgaat of de machine naar u toe trekt.
Breng geen wijzingen aan aan de
instellingen van de motorregelaar en
overbelast de motor niet.
Start de motor of schakel de motor
voorzichtig in volgens de instructies en
met uw voeten uit de buurt van het snijmes.
Werk niet met de zodensnijder wanneer
u onder invloed van alcohol of drugs bent.
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Verplaatsen/Transport
•

•
•

•

Om de machine te draaien en sturen,
moet u de handgreep naar beneden
drukken en op de achterwielen draaien.
Zet de motor uit en laat ten minste twee
minuten afkoelen voor transport.
Wij raden aan de machine alleen te
laden en te lossen in de transportstand
op een goed bevestigde laadbrug. Til de
machine niet op, want ze is te zwaar.
Maak de machine goed vast met
goedgekeurde bevestigingsmiddelen,
zoals spanbanden, ketting of touw.
Controleer altijd of u voldoet aan de van
toepassing zijnde verkeersregels voor u
de machine transporteert.

Stalling
•

•
•

•

Wanneer er nog brandstof in de tank zit,
mag u de machine nooit stallen in een
gebouw waar ontstekingsbronnen zoals
warmwatertoestellen, ruimteverwarmers,
wasgoeddrogers en dergelijke aanwezig
zijn. Geef de motor tijd om af te koelen
voor stalling in een gesloten ruimte.
Stal de machine met gesloten brandstofklep.
Stal de machine in een gesloten ruimte, ver
van kinderen en volwassenen die niet zijn
getraind in het gebruik van de machine.
Raadpleeg steeds de gebruiksaanwijzing
voor belangrijke informatie als de
zodensnijder voor een lange periode
wordt gestald.

Kinderen
Ernstige ongelukken kunnen ontstaan
wanneer u niet goed let op kinderen in de
buurt van de machine. Ga er nooit van uit dat
kinderen op de plaats blijven waar u ze het
laatst zag.
•
Houd kinderen van de machine weg.
•
Houd kinderen weg van het werkterrein
en onder streng toezicht van een andere
volwassene.
•
Houd er een oogje op en zet de machine
uit wanneer kinderen het werkterrein
binnenkomen.
•
Sta kinderen nooit toe de machine te
bedienen.
•
Wees bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, struiken, bomen en andere
voorwerpen die uw zicht belemmeren.
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Brandstofsysteem
WAARSCHUWING!
Brandstof is zeer brandbaar.
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen:
Veilige hantering van benzine
•
Om persoonlijk letsel of schade aan
eigendom te voorkomen, dient u
uitzonderlijk voorzichtig te zijn wanneer u
omgaat met benzine. Benzine is
uitzonderlijk brandbaar en de dampen
zijn explosief.
•
Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en
andere ontstekingshaarden.
•
Gebruik alleen een goedgekeurde jerrycan.
•
Verwijder nooit een tankdop of vul
brandstof bij wanneer de motor draait.
Laat de motor ten minste twee (2)
minuten afkoelen voor u weer bijvult.
•
Berg de brandstof nooit binnen op.
•
Berg de machine of brandstoftank nooit
op in een ruimte met open vuur, vonk of
waakvlammen, zoals op een boiler of
andere apparaten.
•
Voor u gaat tanken, dient u het risico van
statische elektriciteit te verminderen door
een metalen oppervlak aan te raken.
•
Vul de tank nooit bij in een voertuig of
truck of een aanhanger met plastic
delen. Plaats tanks altijd op de grond van
uw voertuig vandaan wanneer u bijvult.
•
Verwijder apparatuur op benzine van de
truck of trailer en tank bij op de grond.
Als dit niet mogelijk is, tank dergelijke
apparatuur dan met een draagbare
jerrycan in plaats van met een
benzinevulpistool.
•
Hou het vulpistool in contact met de rand
van de brandstoftank of jerrycanopening
tot het tanken gereed is. Gebruik de
automatische sluitklep niet.
•
Wanneer brandstof wordt gemorst op
kleding, trek dan onmiddellijk andere
kleding aan.
•
Overvul de brandstoftank nooit. Plaats de
benzinedop terug en schroef stevig vast.
•
Start de motor niet in de buurt van
gemorste brandstof.
•
Gebruik geen benzine als
schoonmaakmiddel.
•
Wanneer lekkage optreedt in het
brandstofsysteem, mag de motor niet
worden gestart tot het probleem is opgelost.

1

8011-186

Sluit de brandstofklep

1. Brandstofklep

Nederlands-13

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Onderhoud
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Gebruik de machine nooit in een
afgesloten ruimte.
Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of ze
goed werken.
Voer nooit enige afstellingen of
reparaties uit wanneer de motor loopt.
Wanneer u een vreemd voorwerp raakt,
moet u stoppen en de machine
inspecteren. Repareer de machine
indien nodig voor u ze opnieuw start.
Schakel de aandrijvingen uit, zet de
motor uit en wacht tot alle bewegende
delen compleet gestopt zijn voordat u
afstellingen doet, onderhoud uitvoert of
de machine schoonmaakt.
Maak de bougiekabel los voordat u
begint met reparatiewerkzaamheden.
Houd de machine, hulpstukken en
accessoires in goede werkconditie.
Onderhoud of vervang veiligheids- en
instructielabels, indien nodig.
Messen zijn scherp. Bekleed het mes of
draag handschoenen en wees extra
voorzichtig tijdens de service.
Sta kinderen of personen die niet
getraind zijn in het gebruik van de
machine nooit toe service uit te voeren.
Parkeer de machine altijd op een vlakke
ondergrond voordat u onderhoud uitvoert
of afstellingen doet.
Haal de motor niet uit elkaar. Dit kan de
garantie op de motor ongeldig maken.
Neem contact op met uw dealer wanneer
u vragen heeft met betrekking tot service
of garantiekwesties. Volg alle
onderhoudsinstructies.
Wijzig de instelling van de regelaars niet
en voorkom dat de machine loopt met
een hoger toerental dan 3000 TPM.
Wanneer de motor met een hoger
toerental loopt, loopt u het risico
machinecomponenten te beschadigen.
Breng geen wijzigingen aan de
veiligheidsvoorzieningen aan. Controleer
regelmatig om zeker te zijn dat alles juist
functioneert. De machine mag niet worden
gebruikt met kapotte of niet aangebrachte
beschermplaten, beschermkappen,
veiligheidsschakelaars of andere
beschermende voorzieningen.

14-Nederlands

8011-027

Verwijder de bougiekabel

WAARSCHUWING!
Wacht tot alle bewegende
onderdelen geheel stil zijn
voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
Zet de motor uit en verwijder de
bougiekabel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
•

•
•

•

•
•

•

De geluiddemper is ontworpen om het
geluidsniveau op een goedgekeurd niveau
te houden en directe uitlaatgassen van de
gebruiker af te richten. Uitlaatgassen van
de motor zijn uitzonderlijk heet en kunnen
vonken bevatten die brand kunnen
veroorzaken of waaraan de gebruiker zich
kan branden.
Gebruik de machine nooit met een
kapotte geluiddemper.
Hou de machine vrij van gras, bladeren en
andere vuilophopingen. Ruim gemorste
olie of brandstof op en verwijder met
brandstof doordrenkt vuil. Geef de machine
de tijd af te koelen voor u ze opslaat.
Zorg ervoor dat alle moeren en bouten
goed vastzitten zodat de apparatuur
veilig is om mee te werken.
Het aftappen van brandstof moet buiten
gebeuren.
De machine is getest en goedgekeurd,
alleen in combinatie met de apparatuur
die origineel is meegeleverd of
aanbevolen is door de producent.
Gebruik alleen goedgekeurde
reparatieonderdelen voor de machine.
Maak de machine en de onderkant
regelmatig schoon, spuit geen water op
de motor en elektrische componenten.

Verantwoordelijkheden klant
•
•

•

Lees de veiligheidsvoorschriften en
neem deze in acht.
Volg een regelmatig schema voor het
onderhoud, de zorg en gebruik van uw
maaier.
Volg de instructies in de hoofdstukken
”Onderhoud” en ”Stalling” in deze
bedieningshandleiding.
WAARSCHUWING!
Deze machine is uitgerust met een interne ontstekingsmotor en mag niet
worden gebruikt in of vlakbij ongecultiveerd, met bomen, stuiken of gras
bedekt land tenzij het uitlaatsysteem van de machine is voorzien van een
vonkenvanger die voldoet aan de van toepassing zijnde lokale of landelijke
wetgeving (indien aanwezig). Wanneer een vonkenvanger wordt gebruikt,
moet deze door de bestuurder in efficiënte bedrijfsstaat worden gehouden.
Via uw erkende Husqvarna dealer kunt u een vonkenvanger kopen voor de geluiddemper.
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BESCHERMINGSUITRUSTING
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Raadpleeg uw Husqvarna dealer met
betrekking tot de keuze van de
beschermingsmiddelen. Onze dealers
hebben een uitgebreid assortiment uitrusting
voor professionals, bijvoorbeeld boswerkers,
en een ruime kennis van arbeidsmilieu-eisen
en beschermingsniveaus.

1

2
3

5
Wij bevelen de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen aan:
4
1.

Gehoorbescherming

2.

Veiligheidsbril

3.

Veiligheidshandschoenen

4.

EHBO-doos

5.

Beschermende laarzen of schoenen met
een stalen neus

8011-670

16-Nederlands

BEDIENINGSELEMENTEN
Bedieningselementen
De machine is uitgerust met een 5,5 pk
Honda viertaktmotor. Ze wordt aangedreven
door een 4-wielaandrijving.

9

6

10

11

8

13

2

1

4

3

7

5

12

Plaats van de hendels

1.

Handgreep

8.

Brandstoftank

2.

Peilstok centrifugaalkoppeling

9.

Luchtfilter

3.

Schakelhefboom

10.

Gewicht

4.

Aanzethendel snijmes

11.

Motor aan/uit-schakelaar

5.

Smoorklep

12.

Instelknop snijdiepte

6.

Motorstartkoord

13.

Motorkrukkast

7.

Motor
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BEDIENINGSELEMENTEN
Motor
Externe motorcomponenten en
bedieningsinstrumenten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Smoorklep
Starter
Starthandgreep
Brandstofklep
Chokehendel
Luchtfilter
Bougie
Geluiddemper
Oliepeilstok
Olieaftapkraan
Oliepeilbewaking
Motorschakelaar
Brandstoftank
Brandstofvuldop

8

1

7
6
10
5

4

3

2

14
13

12

9
11

Smoorklep
De hendel op de motor wordt normaal gezien
niet gebruikt. Hij is verbonden met de
gashendel op de handgreep. Als de kabel
vastloopt of breekt, kunt u bij wijze van
noodmaatregel gas minderen met de hendel
op de motor om het toerental te verlagen.
1

Starter
De starter is van het magnapull-type met een
retourveer. Om de retourveer of het startkoord
te vervangen, moet u contact opnemen met
een erkende servicewerkplaats.

18-Nederlands

8011-034

1. Gashendel

BEDIENINGSELEMENTEN
Starthandgreep
Verkeerd gebruik van de starthandgreep kan
de starter beschadigen. Draai het startkoord
niet om uw hand.
Trek de handgreep langzaam uit tot de
overbrenging inschakelt. Trek het startkoord
niet helemaal uit en laat de starthandgreep
niet los wanneer deze is uitgetrokken.
Brandstofklep
De brandstofklep opent en sluit de verbinding
tussen de tank en de carburateur.
Op de afbeelding is de brandstofklep dicht,
draai de hendel helemaal naar rechts om te
openen. Er is geen middenpositie.
Draai de klep dicht wanneer de machine niet
in gebruik is, om te voorkomen dat de
carburateur verdrinkt.
De brandstofklep is gecombineerd met een
slibreservoir.
Chokehendel
De chokehendel opent en sluit de chokeklep
in de carburateur. Hij wordt alleen gebruikt
om een koude motor te starten.
Op de afbeelding is de chokeklep open, zet
de hendel helemaal naar links om te sluiten.
De middenposities kunnen worden gebruikt.
Wanneer de motor start, kan de hendel stap
voor stap naar rechts worden gezet zolang de
motor probleemloos blijft lopen. Het is
duidelijk wanneer u de choke bent vergeten,
omdat de motor dan stroef loopt en zwarte
rook produceert.
Dit leidt ook tot een toegenomen
brandstofverbruik.

1

8011-186

1. Brandstofklep

Luchtfilter
Het luchtfilter van de motor bestaat uit een
schuimrubberen voorfilter en een papieren
element.
Het fijnfilter, dat bestaat uit een schuimrubberen
voorfilter en een houder met papierfilter, zit onder
de kap (2). De kap kan worden weggehaald door
de vleugelmoer (1) te verwijderen.
Zie het hoofdstuk “Onderhoud/Schoonmaken
van het filter en Vervangen van het luchtfilter”
voor schoonmaakinstructies.
Wanneer u de machine laat draaien met een
vuil luchtfilter zal dit ertoe leiden dat de motor
met gedeeltelijke choke loopt en dezelfde
symptomen vertoont als een vergeten choke,
zoals hierboven beschreven. De motor kan
ook moeilijk te starten zijn.

1
8011-183

1. Chokehendel
1

Bougie
De motorbougie zit onder de schoen van de
ontstekingskabel. Wanneer u service uitvoert,
is het belangrijk dat de motor niet per ongeluk
start. Daarom moet u de schoen van de

2

Nederlands-19

BEDIENINGSELEMENTEN
ontstekingskabel altijd van de bougie verwijderen.
Om te voorkomen dat u aan de kabel moet
trekken, is de kabelschoen voorzien van een
speciale handgreep, zie de afbeelding.
Soort bougie, zie “Technische gegevens”.
Voor service-instructies, zie “Onderhoud/
Elektrisch systeem”.

Geluiddemper
De geluiddemper van de motor is voorzien
van een hittebestendige kap. Deze wordt
echter nog steeds heet wanneer de motor
loopt. Vermijd het de geluiddemper aan te
raken wanneer deze warm is. Risico van
brandwonden.

8011-027

Oliepeilstok
De peilstok voor het oliereservoir van de krukkast
zit aan de linkerkant van de motor. Vul motorolie
bij door het gat waar de peilstok in gaat.
Wanneer u het oliepeil controleert moet de
peilstok niet worden ingeschroefd. De
machine moet op een vlakke ondergrond
staan met de motor uit. Laat de motor nooit
draaien zonder dat de peilstok op zijn plaats
zit. De motor stopt en kan niet worden gestart
wanneer het peil te laag wordt.
Voor normaal gebruik raden we SAE 10W-30
motorolie SF-SG aan, zie ook het hoofdstuk
“Smeren/Motorolie”.

8011-020

Olieaftappunt
De aftapschroeven voor het oliereservoir
zitten aan beide kanten van de motor.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Gebruikte motorolie is een gevaar voor
de gezondheid en wetgeving verbiedt
dat deze op de grond of in de natuur
wordt achtergelaten, hij moet altijd
worden ingeleverd bij een werkplaats of
een daarvoor aangewezen afvallocatie.
Vermijd contact met de huid, was met
water en zeep wanneer u mocht morsen.

20-Nederlands

1

1. Aftapschroef

BEDIENINGSELEMENTEN
Brandstoftank
Onder de tank zit een brandstoffilter in
combinatie met de brandstofklep. De tank
heeft een inhoud van 3,6 liter

Tanken
Lees de veiligheidsinstructies voor het tanken.
Houd de brandstof en de brandstoftank
schoon. Voorkom de machine te vullen met
vieze brandstof. Zorg ervoor dat de
brandstofdop goed vastgedraaid is en dat de
afdichting niet is beschadigd, vooral voordat
u de machine gaat wassen.
Gebruik ongelode benzine met ten minste
86 octaan. Gebruik nooit benzine gemengd
met tweetaktolie. Voor ethanol- en methanolbrandstof is het volgende van toepassing:
Maximum toelaatbaar percentage ethanol
10% (inhoud).
Maximum toelaatbaar percentage methanol
5% (inhoud).
Maximum toelaatbaar percentage MTBE
(Methyl Tertiary Butyl Ether) 15% (inhoud).
Wanneer de motor bij normale belasting
“galoppeert”, kan hij beschadigd zijn.
Vervang de brandstof. Wanneer dat niet
helpt, neem dan contact op met een erkende
servicewerkplaats.
Vul de tank niet helemaal, laat ruimte over
zodat de brandstof kan uitzetten wanneer
deze warm wordt.

WAARSCHUWING!
Benzine is zeer brandgevaarlijk.
Neem voorzichtigheid in acht en
vul de tank buiten. (Zie de
veiligheidsinstructies.)

WAARSCHUWING!
De motor en het uitlaatsysteem
kunnen tijdens bedrijf zeer warm
worden.
Risico van brandwonden bij
aanraking.
Laat motor en uitlaatsysteem ten
minste twee (2) minuten afkoelen
voor u weer bijvult.

WAARSCHUWING!
Vullen tot de bodem van de
vulnek. Niet overvullen. Veeg
gemorste olie of brandstof af.
Benzine niet opslaan, morsen of
gebruiken in de buurt van een
open vlam.

Centrifugaalkoppeling
De motor is uitgerust met een centrifugaalkoppeling die is verbonden met de krukas.
Wanneer het motortoerental toeneemt, wordt
de aandrijving voor het snijmes automatisch
ingeschakeld. Bij aflevering moet olie worden
bijgevuld in de centrifugaalkoppeling.
(10-w30, 0,53 qt. of 0,5 liter.) Met uitzondering
van de controle van het oliepeil is geen
enkele service door de gebruiker vereist.
De olie van de centrifugaalkoppeling kan worden
afgetapt aan de rechterkant van de krukkast.

Gashendel
De hendel regelt het motortoerental.
Trek de gashendel naar de handgreepstang
toe om het motortoerental te verhogen.

Nederlands-21

BEDIENINGSELEMENTEN
Voordat u start
Lees deze handleiding volledig door en zorg dat
u alle instructies en waarschuwingen begrijpt en
volgt voor u met de machine gaat werken.
Gebruikerstips
•
Om de achteruitversnelling in te
schakelen, moet u de machine mogelijk
heen en weer bewegen terwijl u aan de
schakelhefboom trekt.
•
Stop voor u schakelt.
•
Snijd bij het werken op een helling
heuvelafwaarts en niet langs de helling.
•
Maak de laatste snede door de
snijmesaanzethendel naar beneden te
duwen en tegelijkertijd de smoorklep
vast te houden om het laatste stuk van
de zode te snijden terwijl het blad
omhoogkomt.
•
Grondcondities hebben effect op de
snijdiepte. Bijstellen van de bladdiepte
kan nodig zijn als u van harde grond naar
zachte of vochtige grondcondities gaat.
•
Probeer geen scherpe bochten te maken
terwijl u snijdt.
Normaliter is het niet nodig om voor het snijden
te sproeien. Onder extreme condities, zoals
kleigrond die erg compact is, is de volgende
simpele test voldoende om te bepalen of u moet
sproeien voor het snijden. Gebruik een schop,
onkruidwieder of zelfs een grote
schroevendraaier om de hardheid van de grond
te bepalen. U moet in staat zijn om het
gereedschap met een beetje moeite enkele
centimeters de grond in te duwen. Als dit niet lukt
is het aan te raden om te sproeien. Een dag van
tevoren sproeien moet de aarde voldoende tijd
geven om het vocht op te nemen. Gebruik uw
handgereedschap om te meten of het sproeien
effectief geweest is. Laat het gras drogen voor
het snijden om een voldoende weerstand te
hebben voor het snijden van de zoden.
•
•

•

•
•

Bekijk alle veiligheidsplaatjes op de
machine.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. (Zie hoofdstuk
“Beschermingsuitrusting”.)
Zorg dat u bekend bent met de
veiligheidsregels en stopprocedures
zoals eerder in deze handleiding
beschreven.
Zorg ervoor dat alle beschermkappen op
hun plaats zitten en in goede staat zijn.
Zorg ervoor dat het mes op zijn plaats zit
en in goede staat is.

22-Nederlands

8011-193

1

2

3

5

4

8011-670

1. Gehoorbescherming
2. Veiligheidsbril
3. Veiligheidshandschoenen
4. EHBO-doos
5. Beschermende laarzen of schoenen
met een stalen neus

BEDIENINGSELEMENTEN
•

•

Zorg ervoor dat het werkterrein en in het
bijzonder het mes vrij zijn van metalen
voorwerpen zoals draad, spijkers, enz.
omdat dergelijke voorwerpen
weggeworpen kunnen worden en
omstanders kunnen verwonden of de
apparatuur beschadigen.
Zorg ervoor dat niemand, inclusief
kinderen en dieren, zich op het
werkterrein bevindt. Er kan vuil
weggeworpen worden en mensen en
dieren kunnen gewond raken.

Werken met uw zodensnijder
•

•

•
•
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Zorg ervoor dat de motorolie op het peil
is dat door de motorproducent wordt
aanbevolen. (Kijk in de handleiding van
de motorproducent.)
Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid
olie in de centrifugaalkoppeling zit
volgens de instructies van de
motorproducent.
Zet de zodensnijder in neutraalstand
voordat u start.
Zet het mes in transportstand voor u start.
Plaats de zodensnijder op het startpunt
met het snijmes uit de grond.
Schroef de knop eruit en schroef hem in
het gat dat overeenkomt met de
gewenste snijdiepte.
Trek de snijmesaanzethendel omhoog.
Zet de schakelhefboom in de langzame
versnelling (instelling 1).
Bedien de smoorklep terwijl u de
handgreep licht naar beneden drukt en
snij een klein stukje, stop dan. Zet de
schakelhefboom in de neutrale stand.
Til de rand van de zode op om de
snijdiepte te controleren.
Om de diepte te wijzigen, moet u de
snijmesaanzethendel naar beneden
drukken, de dieptevergrendelknop
ontgrendelen en het juiste gat kiezen.
Herhaal vervolgens stap 3 t.e.m. 6.
Maak de laatste snede door de
snijmesaanzethendel naar beneden te
duwen en tegelijkertijd de smoorklep
vast te houden om het laatste stuk van
de zode te snijden terwijl het mes
omhoogkomt.

8011-192chg
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De motor starten
Controleer of het dagelijks onderhoud zoals
wordt beschreven in het onderhoudsschema
is uitgevoerd. Controleer of er voldoende
brandstof in de tank zit.
Brandstofklep
Open de brandstofklep. Zet de hendel
helemaal naar rechts.

1

8011-182

1. Brandstofklep

Chokehendel
Wanneer u een warme motor start, moet de
hendel in de rechtse positie staan, zie de
afbeelding.
Wanneer u een koude of gedeeltelijk warme
motor start, zet u de hendel helemaal of
gedeeltelijk naar links.

1

8011-183

1. Chokehendel

Beweeg de hendel terug naar rechts wanneer
de motor start. Wanneer de motor koud is, is
het het beste om de hendel in verschillende
stappen terug te bewegen. Zoek de positie
waarop de motor gelijkmatig loopt.
Schakelhefboom
Zet de schakelhefboom in de neutraalstand.

schakelhefboom

Aan/uit-schakelaar op de motor
Zet de motorschakelaar op ON.
OFF

ON

8011-071
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BEDIENINGSELEMENTEN
Starthandgreep
Verkeerd gebruik van de starthandgreep kan
de starter beschadigen. Draai het startkoord
NIET om uw hand.
Trek de handgreep langzaam uit tot de
overbrenging inschakelt. Geef dan een korte
ruk aan de starthandgreep. Trek het
startkoord NIET helemaal uit en laat de
starthandgreep NIET los wanneer deze is
uitgetrokken.
Laat de startkoord voorzichtig teruglopen
terwijl u de starthandgreep vasthoudt.

8011-127

Smoorklep
Nadat de motor is gestart, verhoogt u het
motortoerental met de smoorklephendel op
de handgreepstang.

Normale stopprocedure
Wanneer de motor met maximaal toerental
heeft gelopen, laat hem dan nog 30 seconden
tot 1 minuut op laag toerental lopen.

Brandstofklep
Sluit de brandstofklep. Draai de hendel
helemaal naar links (zie afbeelding).

8011-186
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Werken op hellingen
•

•

WAARSCHUWING!
WERK NIET op hellingen met
een hellingspercentage van
meer dan 25% om omver rollen
van de machine te voorkomen.

Werk met de machine heuvelafwaarts in
plaats van langs de helling. U krijgt dan
een gelijke snijdiepte en betere stabiliteit.
Vermijd keren op de rand van een
helling. Ga heuvelop in de achteruit, snij
vervolgens terwijl u heuvelaf gaat.

Transport
•
•
•
•

Duw de snijmesaanzethendel naar
beneden om het mes op te lichten.
Kies de gewenste versnelling (lage
versnelling of achteruit).
Bedien de smoorklep terwijl u de
handgreep stevig vasthoudt.
Laad in een vrachtwagen of oplegger
door in lage versnelling de laadbrug op
te rijden. NIET OPTILLEN! Deze
machine is niet bedoeld om met de hand
opgetild te worden.

Rem
•
•

Trap hendel ’A’ in om de parkeerrem in
te schakelen.
Trek hendel ’B’ uit om de rem uit te
schakelen.

A

B

26-Nederlands

BEDIENING
De motor starten
Controleer of het dagelijks onderhoud zoals
wordt beschreven in het onderhoudsschema
is uitgevoerd. Controleer of er voldoende
brandstof in de tank zit.

Brandstofklep
1

Open de brandstofklep. Zet de hendel
helemaal naar rechts.

8011-182

Chokehendel

1. Brandstofklep

Wanneer u een warme motor start, moet de
hendel in de rechtse positie staan, zie de
afbeelding.
Wanneer u een koude of gedeeltelijk warme
motor start, zet u de hendel helemaal of
gedeeltelijk naar links.
Beweeg de hendel terug naar rechts wanneer
de motor start. Wanneer de motor koud is, is
het het beste om de hendel in verschillende
stappen terug te bewegen. Zoek de positie
waarop de motor gelijkmatig loopt.

1

8011-183

1. Chokehendel

Schakelhefboom
Zet de schakelhefboom in de neutraalstand.

schakelhefbo

Aan/uit-schakelaar op de motor
Zet de motorschakelaar op ON.
OFF

ON

8011-071

Nederlands-27

BEDIENING
Starthandgreep
Verkeerd gebruik van de starthandgreep kan
de starter beschadigen. Draai het startkoord
NIET om uw hand.
Trek de handgreep langzaam uit tot de
overbrenging inschakelt. Geef dan een korte
ruk aan de starthandgreep. Trek het
startkoord NIET helemaal uit en laat de
starthandgreep NIET los wanneer deze is
uitgetrokken.
Laat de startkoord voorzichtig teruglopen
terwijl u de starthandgreep vasthoudt.

8011-127

Smoorklep
Nadat de motor is gestart, verhoogt u het
motortoerental met de smoorklephendel op
de handgreepstang.

Normale stopprocedure
Smoorklep
Wanneer de motor met maximaal toerental
heeft gelopen, laat hem dan nog 30 seconden
tot 1 minuut op laag toerental lopen.

Brandstofklep
Sluit de brandstofklep. Draai de hendel
helemaal naar links (zie afbeelding).

8011-186

28-Nederlands

BEDIENING
Werken op hellingen

WAARSCHUWING!
WERK NIET op hellingen met
een hellingspercentage van
meer dan 25% om omver rollen
van de machine te voorkomen.

•

Werk met de machine heuvelafwaarts in
plaats van langs de helling. U krijgt dan
een gelijke snijdiepte en betere stabiliteit.

•

Vermijd keren op de rand van een
helling. Ga heuvelop in de achteruit, snij
vervolgens terwijl u heuvelaf gaat.

Transport
•

Duw de snijmesaanzethendel naar
beneden om het mes op te lichten.

•

Kies de gewenste versnelling (lage
versnelling of achteruit).

•

Bedien de smoorklep terwijl u de
handgreep stevig vasthoudt.

•

Laad in een vrachtwagen of oplegger
door in lage versnelling de laadbrug op
te rijden. NIET OPTILLEN! Deze
machine is niet bedoeld om met de hand
opgetild te worden.

Rem
•

Trap hendel ’A’ in om de parkeerrem in
te schakelen.

•

Trek hendel ’B’ uit om de rem uit te
schakelen.

A

B

Nederlands-29

ONDERHOUD
Onderhoudsschema
Dagelijks

Wekelijks/10

Onderhoud

Onderhoudsinterval
in maanden/uren
1/25

3/50

6/100

12/300

●

Controleer het oliepeil van de motor
1)

Vervang de motorolie
Controleer het luchtfilter

●
●

Maak het luchtfilter schoon 2)

●

Vervang het luchtfiltercartridge 3)
Maak het slibreservoir van het
brandstofsysteem schoon
Controleer de bougie en maak schoon.

●
●
●

Vervang de bougie
Controleer de werking van de motorschakelaar
Controleer het stationair toerental

3)

●
●
●

Controleer de klepspeling en stel af 4)

●

Maak de brandstoftank schoon 4)
Controleer, vervang brandstofleidingen indien
nodig 4,5)

●

Controleer smoorklep en kabel 3)
Controleer het mes
Controleer plaatjes en waarschuwingstekens

●
3)

Controleer slijtage en spanning van de riem 3)
Controleer het chassis, bouten en
instelschroeven
Reinig en smeer de draaipunten
Smeer de kettingen en stel ze af
Controleer de riemspanning

●

●
●
●
●
●
●

Controleer het motortoerental (3.000 TPM)

●

1) Eerste vervangen na 20 uur. 2) Onder stoffige omstandigheden is onderhoud nodig met kortere intervallen.
3) Voor

ieder gebruik. 4) Uitgevoerd door een erkende servicewerkplaats. 5) Om de twee jaar uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Er mogen geen servicewerkzaamheden aan de motor of de machine worden
uitgevoerd tenzij:
•
De motor is gestopt.

30-Nederlands

•

De ontstekingskabel van de bougie is gehaald.

•

De machine goed is geparkeerd op een plaats waar hij niet kantelt of gaat rollen.

ONDERHOUD
Vervangen van het luchtfilter
Wanneer de motor zwak lijkt, zwarte rook
produceert of onregelmatig loopt, kan het
luchtfilter verstopt zijn. Om deze reden is het
belangrijk het luchtfilter regelmatig schoon te
maken en te vervangen (zie het onderhoudsschema voor de juiste service-interval).
WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!
U mag geen afstellingen doen of
service of onderhoud uitvoeren als
niet:
- de motor is gestopt,
- de ontstekingskabel van de
bougie is gehaald.
- het mes is uitgeschakeld.

De motor en het uitlaatsysteem
kunnen tijdens bedrijf zeer warm
worden.
Risico van brandwonden bij
aanraking.
Laat motor en uitlaatsysteem ten
minste twee (2) minuten afkoelen
voor u het luchtfilter vervangt.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Wanneer de motor wordt gebruikt met losse
of beschadigde luchtfilteronderdelen, kan
ongefilterde lucht binnendringen in de
motor, met vroegtijdige slijtage en
defecten tot gevolg.

8011-030

BELANGRIJKE INFORMATIE
Raadpleeg de handleiding van de motorproducent voor bijkomende instructies,
inclusief veiligheidsinstructies.
Het schoonmaken/vervangen van het
luchtfilter wordt als volgt gedaan:
1. Draai de vleugelmoer los en til de
luchtfilterkap weg.
2. Verwijder het schuimrubberen voorfilter
en maak het schoon met een mild
reinigingsmiddel.
Knijp het droog in een schone doek.
3. Verwijder de vleugelmoer van het luchtfilter
en verwijder het papierfilter. Klop het
papierfilter tegen een stevig oppervlak om
stof te verwijderen. Blijft het papierfilter nog
steeds vies of is het beschadigd, dan moet
het worden vervangen.

8011-031

BELANGRIJKE INFORMATIE
Gebruik GEEN perslucht van meer dan
2 bar/30 PSI om het papierfilter schoon te
maken.
Was het papierfilter NIET.
Olie het papierfilter NIET in.

8011-032

Nederlands-31

ONDERHOUD
Het slibreservoir schoonmaken
1.

Sluit de brandstofklep.

1
8011-186

1. Brandstofklep

2.

Draai het slibreservoir (2) los. Zorg
ervoor dat u de o-ring(1) niet kwijt raakt.

3.

Maak het reservoir en de o-ring schoon
in een oplosmiddel en droog ze
voorzichtig.

4.

Plaats de o-ring in het spoor en plaats
het slibreservoir terug. Zet het matig vast
om te voorkomen dat de schroefdraad
beschadigd raakt.

5.

Draai de brandstofklep naar ON en
controleer op lekkage. Bij lekkage moet u
de o-ring vervangen.

32-Nederlands

1
2
8011-128

ONDERHOUD
Ontstekingssysteem
De motor is uitgerust met een elektronisch
ontstekingssysteem. Alleen de bougie heeft
onderhoud nodig.
Voor de aanbevolen bougie, zie “Technische
gegevens”.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Het plaatsen van het verkeerde type
bougie kan de motor beschadigen.

1.

Verwijder de schoen van de ontstekingskabel en maak schoon rond de bougie.

2.

Verwijder de bougie met een 21 mm
bougiesleutel.

3.

Controleer de bougie. Vervang de bougie
indien de elektroden verbrand zijn of
wanneer de isolatie is gebarsten of
beschadigd. Maak de bougie schoon met
een stalen borstel wanneer deze
opnieuw wordt gebruikt.

4.

Meet de elektrodeafstand met een
voeler. De afstand moet 0,7-0,8 mm zijn.
Stel zoveel af als nodig is door de
zijelektrode te buigen.

5.

Plaats de bougie terug en draai
handmatig vast om beschadiging van de
schroefdraad te voorkomen.

8011-027

.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Niet voldoende aangedraaide bougies
kunnen oververhitting veroorzaken en de
motor beschadigen. Het te hard
vastdraaien van de bougie kan de draad in
de cilinderkop beschadigen.
6.

Nadat de bougie goed zit, moet u deze
vastdraaien met een bougiesleutel tot de
ring is samengedrukt. Een gebruikte
bougie moet 1/8-1/4 slag worden
gedraaid vanaf de aanligpositie. Een
nieuwe bougie moet 1/2 slag worden
gedraaid vanaf de aanligpositie.

7.

Vervang de schoen van de
ontstekingskabel.

8011-054

Nederlands-33

ONDERHOUD
De aandrijfriem afstellen
Stel wekelijks af.
WAARSCHUWING!
Voorkom dat de motor wordt
gestart door de ontstekingskabel
van de bougie te halen.

Het mes controleren
Om het beste snijresultaat te krijgen is het
belangrijk dat het mes goed scherp en niet
beschadigd is.
WAARSCHUWING!
Het mes is scherp. Bescherm
uw handen met handschoenen
en/of wikkel het mes in een
zware doek tijdens de hantering.

Gebogen of gescheurde messen of
messen met grote inkepingen moeten
worden vervangen.
Controleer de houder van de messen.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Het scherpen van messen moet worden
uitgevoerd door een erkende
servicewerkplaats.
Beschadigde messen moeten worden
vervangen wanneer u een obstakel raakt, wat
tot stilstand leidt. Laat de werkplaats
beslissen of het mes gerepareerd/geslepen
kan worden of vervangen moet worden.

Slijtage messen
Afhankelijk van de grondtoestand kunnen de
messen van de zodensnijder snel slijten.
Vervang het mes als het tot minder dan
3,8 cm is gesleten. Onderhoud de
oppervlakte van het onderste deel van het
mes.
Zorg ervoor dat de zijkanten van het mes
scherp blijven.

34-Nederlands

1
2
1. 1 1/2” of minder
2. Onderhoud onderste deel

ONDERHOUD
Mes vervangen:
WAARSCHUWING!
Het mes is scherp. Bescherm
uw handen met handschoenen
en/of wikkel het mes in een zware
doek tijdens de hantering.

Verwijder de zes (6) bouten waarmee het
mes vastzit op de zijarmen.
Monteer het nieuwe mes met de
meegeleverde nieuwe montagedelen. Draai
de montagedelen aan tot 31 ft/lbs (42 N.m).
Vervangen van riem:
•
Verwijder de bovenkap.
•
Haal de riem van de bovenpoelie.
•
Verwijder en vervang de riem.
Kettingspanning afstellen
Stel wekelijks af.
Bovenketting
•
Afstellen is niet nodig
Onderketting
•
Verwijder de kettingkast
•
Kantel de zodensnijder voorover op het
voorgewicht.
•
Draai de 1/2" borgmoer op de
kettingspanner aan totdat de #40 ketting
in het midden ongeveer 6 mm
•
speling heeft.
•
Bevestig de kettingkast.
•
Plaats de zodensnijder terug op de
grond.
Ketting vervangen
Bovenketting
•
Verwijder de aandrijfriem.
•
Verwijder de inschakelveer en de kabel
van de riem.
•
Verwijder de kettingspanveer.
•
Verwijder de kettinghouder (op de motor).
•
Verwijder de ketting.
Onderketting
•
Maak de hoofdverbinding op de oude
ketting los en haak de nieuwe ketting
vast aan de oude.
•
Trek aan het vrije uiteinde van de oude ketting tot
de nieuwe ketting wordt doorgetrokken.
•
Maak de ketting opnieuw vast met de
nieuwe hoofdverbinding.

Nederlands-35

ONDERHOUD
Tweeminutenregel
De machine mag naar achteren of op haar
zijkant worden gekanteld om toegang voor
schoonmaken of service te vergemakkelijken,
maar niet langer dan 2 minuten.
Wanneer de machine te lang in deze positie
wordt gehouden, kan de motor beschadigd
raken omdat benzine de krukkast
binnenloopt. Mocht dit gebeuren, moet u een
keer extra olie vervangen voor de motor.
Verwijder de bougie en draai de motor enkele
slagen met de starthandgreep voordat u de
motor weer start.
Gebruik een veiligheidsbril
wanneer u schoonmaakt en
wast.

Schoonmaken en wassen
Regelmatig schoonmaken en wassen zal de
levensduur van de machine verlengen. Maak
er een gewoonte van de machine direct na
gebruik schoon te maken, voor het vuil blijft
kleven.
Controleer voor het afspoelen af de dop van
de brandstoftank goed op zijn plaats zit om te
voorkomen dat er water in de tank komt.
Spuit geen water op de motor en vermijd het
gebruik van een hogedruk- of stoomreiniger.
Smeer de machine na het schoonmaken. Dit
is vooral belangrijk wanneer de machine
gestald zal worden.
Breng na het schoonmaken van het mes een
dun laagje machineolie aan op het mes om
roest te voorkomen.

36-Nederlands

SMEREN

1. Kettingen smeren en afstellen - wekelijks
2. Riemspanning controleren - wekelijks
3. Mes controleren, vooral zijkanten - wekelijks
4. Draaipunten, reinigen en smeren - maandelijks
5. Motortoerental controleren (mag maximaal 3.000 TPM zijn)
6. Bevestigingen controleren - dagelijks

Nederlands-37

SMEREN
1. Motorolie
De motor moet warm zijn (maar niet heet)
wanneer de olie wordt ververst. Warme olie
loopt er makkelijker uit en laat een kleinere
hoeveelheid oude olie in de motor achter.
1.

Plaats een geschikte bak onder de olieaftapschroef. Verwijder de oliepeilstok en
de olieaftapschroef (5) aan de linkerkant
van de motor.

WAARSCHUWING!
Motorolie kan zeer heet zijn
wanneer hij wordt afgetapt direct
nadat de machine is gestopt. Geef
de motor tijd om iets af te koelen.

Tip: maak een tuitje met een stukje karton om de
olie direct in de bak te leiden en zo te voorkomen
dat u het chassis van de machine vies maakt.
2.

Laat de motorolie in de bak lopen, plaats
dan de aftapschroef weer terug. Zet deze
niet te hard vast.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Gebruikte motorolie is een gevaar voor
de gezondheid en wetgeving verbiedt dat
deze op de grond of in de natuur wordt
achtergelaten, het moet altijd worden
ingeleverd bij een werkplaats of een
daarvoor aangewezen afvallocatie.
Vermijd contact met de huid, was met
water en zeep wanneer u mocht morsen.

3.

4.

5.

Zorg ervoor dat de machine op een
gelijke ondergrond is geparkeerd. Vul
met nieuwe olie met de geschikte
viscositeit volgens de tabel, API Service
SF-SG, tot het bovenste peilteken op de
peilstok = schroefdraad op de
oliepeilstok (2). In de motor kan 0,6 liter
olie. Wanneer u het oliepeil controleert,
moet de peilstok niet ingeschroefd zijn.
Controleer of de rubberen pakking goed
zit en schroef de peilstok terug. Zet deze
NIET te hard vast, omdat u anders de
schroefdraad beschadigt.
Veeg gemorste olie op.

8011-187

8011-046chg

8011-046

Het oliepeil van de motor controleren
Zorg ervoor dat de machine op een vlakke
ondergrond staat met de motor uit wanneer u
het oliepeil controleert.
1.

2.

Schroef de peilstok los en veeg af met
een papieren handdoekje of een vod
zonder pluisjes.
Plaats de peilstok weer terug zonder
deze in te schroeven. Haal hem er weer
uit en controleer het peil op de stok.

38-Nederlands

8011-020

SMEREN
3.

Vul indien nodig olie bij tot de rand van
het peilstokgat. Oliesoort, zie boven.

4.

Controleer of de rubberen pakking goed
zit en schroef de peilstok terug. Zet deze
NIET te hard vast, omdat u anders de
schroefdraad beschadigt.

2. Kettingen
De kettingen moeten wekelijks worden
gesmeerd en afgesteld.

Nederlands-39

OVERZICHT VAN AANDRAAIMOMENTEN
SPECIFICATIE AANDRAAIMOMENTEN
ZESKANT BOLKOPBOUTEN
De weergegeven aandraaimomenten zijn een algemene richtlijn wanneer geen specifieke
aandraaimomenten zijn gegeven.

Delen met U.S.-maten

Schachtmaat (diameter in duim, fijne of grove schroefdraad)

Grade

SAE Grade 8

SAE Grade 5

Flensborgschroef
met flensborgmoer
ft./lbs
Nm

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

1/4

9

12

13

18

5/16

18

24

28

38

24

33

3/8

31

42

46

62

40

54

7/16

50

68

75

108

1/2

75

102

115

156

9/16

110

150

165

224

5/8

150

203

225

305

3/4

250

339

370

502

7/8

378

513

591

801

1

583

790

893

1211

1 1/8

782

1060

1410

1912

Grade 5 - Minimale commerciële kwaliteit (mindere kwaliteit niet aanbevolen)

Delen met U.S.-maten

Schachtmaat (diameter in millimeter, fijne of grove schroefdraad)

Grade

40-Nederlands

M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27

Grade 10.9

Grade 12.9

Grade 8.8

8 .8

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

ft./lbs

Nm

1.5
3
5.2
8.2
13.5
24
43.5
70.5
108
142
195
276
353
530

2
4
7
11
18
32
58
94
144
190
260
368
470
707

2.2
4.5
7.5
12
18.8
35.2
62.2
100
147
202
275
390
498
474

3
6
10
16
25
47
83
133
196
269
366
520
664
996

2.7
5.2
8.2
15
21.8
43.5
75
119
176
242
330
471
596
904

3.6
7
11
2
29
58
100
159
235
323
440
628
794
1205

10.9

12 .9

GIDS VOOR HET OPSPOREN VAN FOUTEN
WAARSCHUWING: de motor MOET uit zijn voordat u service aan de machine
gaat uitvoeren.
Probleem
Transmissieas gebroken.

Antwoord/commentaar
•

Zorg ervoor dat er geen vuil vastzit in de transmissieketting of
om de uitgaande transmissieas gewikkeld is.

•

Zorg ervoor dat de machine is uitgerust met een onderframe.

•

Neem contact op met uw servicedealer.

•

Zorg ervoor dat de aandrijfketting over alle tandwielen loopt.

•

Zorg ervoor dat de transmissieketting over alle tandwielen loopt.

•

Zorg ervoor dat de veer van de kettingspanner vastzit.

•

Controleer of de schakelbeugel vastzit aan de
schakelhefboom en aan de tuimelaar en dat het stangeind
vastzit aan de tuimelaar en de transmissiearm.

•

Controleer of de tandwielen goed in lijn staan.

De machine springt uit de versnelling.

•

Stel de schakelbeugel af. Draai de stelbout van de
schakelhefboom aan om de schakelhefboom op zijn plaats te
houden.

De doorvoerbussen van het dieptecontroledeel

•

De doorvoerbussen zijn slijtdelen.

slijten snel

•

Wees ervan verzekerd dat het maximaal toerental juist staat
op 3000.

De aandrijfwielen zijn niet ingeschakeld.

Kijk in het Technische bulletin onder Bijstellen van de
smoorklepkabel.
Haakse T-aandrijving lekt.

•

Op welk toerental moet mijn machine zijn ingesteld? •

Neem contact op met uw plaatselijke Tecumseh-dealer of
uw servicedealer.
3000 TPM maximum.

Ketting (aandrijving) loopt eraf,

Het uitgaande tandwiel van de transmissie is een vast (niet

aandrijftandwiel slijt.

instelbaar) tandwiel dat met een spie en een borgring vastzit.

De poelies blijven niet strak of lopen eraf.

•

Vervang het tandwiel van de spanner als deze een gebogen
of verdraaide beugel heeft of verbogen tanden.

•

Controleer de kettingspanning tussen de tandwielen van de
riemassen (6 – 10 mm speling in het midden).

•

Controleer de as, de poelies en de sleutels op beschadiging.

•

Vervang mogelijk beschadigde onderdelen.

Nederlands-41

GIDS VOOR HET OPSPOREN VAN FOUTEN
WAARSCHUWING: de motor MOET uit zijn voordat u service aan de machine
gaat uitvoeren.
Probleem
Vervangen van mes

Het mes beweegt niet of stopt met snijden.

Antwoord/commentaar
•

Vervang wanneer het is afgesleten tot 3,8 cm, gemeten van
de snijkant tot de achterkant.

•

Slijp het mes alleen aan de bovenkant. Behoud een plat
ondervlak.

•

Slijp de randen van het mes alleen vanaf de buitenzijde.

•

Wanneer de gebruiker probeert dieper dan 6,4 cm te snijden,
kan het draaien van de machine om zijn achteras tijdens het
snijden ervoor zorgen
dat de machine te diep snijdt.

•

Zorg ervoor dat het mes scherp is.

•

Vocht, olie of vet op de riem zorgt voor doorslippen.
Vervang door een Husqvarna riem.

•

Mes komt niet terug.

De spanning kan worden verhoogd door het aandraaien van
de kabelspanningsmoer.

Nieuwe machine of nieuwe riem:
•

Laat de machine lopen met het mes ingeschakeld totdat de
riem is uitgerekt.

Gebruikte machine of oude riem:

De riem loopt eraf

42-Nederlands

•

Zorg ervoor dat de juiste Husqvarna riem wordt gebruikt. Zo
niet vervang door een Husqvarna riem. (Zeer belangrijk!).

•

De stelbout van het riemspanwiel kan te sterk zijn
aangedraaid of kan smering nodig hebben.

•

De terugkeerveer van de riemspanner kan zijn gebroken of
uit zijn bevestiging zijn. Maak vast of vervang indien dat nodig
is.

•

Het toerental kan te hoog zijn. Stel het toerental af op 3.000
TPM.

•

Vervang de arm van de riemspanner als deze is verbogen.

GIDS VOOR HET OPSPOREN VAN FOUTEN
WAARSCHUWING: de motor MOET uit zijn voordat u service aan de machine
gaat uitvoeren.
Probleem
De riem is glad of slipt

Antwoord/commentaar
•

Beperk de maximale diepte van de snede tot 6,4 cm.

•

Als de mesoptilveren zijn versleten kan het mes te diep
snijden waardoor de riem gaat slippen. Vervang indien nodig.

•

Zorg ervoor dat het maximale toerental niet hoger is dan
3.000 TPM.

•

Zorg ervoor dat de juiste Husqvarna riem wordt gebruikt. Zo
niet vervang door een Husqvarna riem.

•

Controleer of de spanningkabel van de poelie is.
Installeer de kabel in de poelie en knijp de zijkanten van de
beugel samen om de ruimte met de poelie zo klein mogelijk
te maken.

De machine kruipt.

•

Als de poelie van de versnellingsbak of van de motor nat, vet
of beschadigd is, maak deze dan schoon of vervang ze.

•

De riemspanning kan worden verhoogd door het aandraaien
van de kabelspanningsmoer.

De transmissie heeft een centrifugaalkoppeling en kan kruipen
als deze in versnelling staat. Een beetje kruipen is normaal
vanwege de weerstand van het smeermiddel tussen de
koppelingsplaten. Derhalve kan een te zwaar smeermiddel in de
centrifugaalkoppeling kruipen veroorzaken.
Gebruik 10W - 30 olie.
•

Zet in neutrale positie – de machine kruipt niet.

•

Het stationair toerental moet 1.400 (+200/-150) bedragen.
De koppeling schakelt in bij 1.800 TPM. Een hoog stationair
toerental kan kruipen veroorzaken.

•

Als de machine blijft kruipen, neem dan contact op met uw
plaatselijke Husqvarna dealer of servicedealer.

De bouten breken.

•

De trilling van de machine kan ervoor zorgen dat de bouten
loskomen. Controleer en draai alle bouten regelmatig aan.

De banden slijten te snel.

•

Bandenslijtage is normaal en kan worden verwacht. Het
gebruik van de machine op extreem harde of schurende
ondergrond kan slijtage vergroten.
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STALLING
Winterstalling
Aan het einde van het maaiseizoen moet de
machine worden klaargemaakt voor stalling (of
wanneer ze langer dan 30 dagen niet zal worden
gebruikt). Brandstof die lange tijd mag blijven
staan (30 dagen of langer) kan plakkerige resten
achterlaten die de carburateur kunnen verstoppen
en de werking van de motor kunnen verstoren.
Brandstofstabilisatoren zijn een aanvaardbare optie
met betrekking tot plakkerige resten tijdens stalling.
Wanneer alkylaatbenzine (Aspen) wordt gebruikt,
zijn stabilisatoren niet nodig omdat deze brandstof
stabiel is. U moet echter voorkomen dat u wisselt
tussen normale en alkylaatbenzine omdat
gevoelige rubberen componenten dan hard
kunnen worden. Voeg stabilisator toe aan de
brandstof in de tank of de jerrycan. Gebruik altijd
de mengverhoudingen zoals aangegeven door de
producent van de stabilisator. Laat de motor ten
minste 10 minuten lopen nadat u de stabilisator
hebt toegevoegd zodat deze de carburateur
bereikt. Leeg de brandstoftank en de carburateur
NIET wanneer u stabilisator hebt toegevoegd.
WAARSCHUWING!
Sla een motor met brandstof in
de tank nooit binnen of in slecht
geventileerde ruimtes op, waar
brandstofdampen in contact
kunnen komen met open vuur,
vlammen of een waakvlam van
bijv. een boiler, geiser, droger
enz. Ga voorzichtig met de
brandstof om. Het is zeer
brandbaar en onzorgvuldig
gebruik kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel en schade aan
eigendommen. Tap de brandstof
buiten af in een goedgekeurd
vat en ver van open vuur
vandaan. Gebruik nooit benzine
om schoon te maken. Gebruik
in plaats daarvan een ontvetter
en warm water.

Volg deze stappen om de machine voor stalling
gereed te maken:
1.

2.

3.
4.

Maak de machine zorgvuldig schoon, vooral
het chassis en werkgereedschap. Herstel
schade aan de lak om roest te voorkomen.
Inspecteer de machine op versleten of
beschadigde onderdelen en zet moeren en
bouten die loszitten weer vast.
Vervang de motorolie; zorg voor juiste
verwerking.
Open de brandstofklep. Leeg de
brandstoftank (1) en de carburateur (2).

5.

Sluit de brandstofklep.

6.

Verwijder de bougie en giet een eetlepel
motorolie in de cilinder. Draai de motor om
zodat de olie gelijkmatig wordt verdeeld en
plaats de bougie dan weer terug. Zet de
motor in de compressiefase zodat het
driehoekje op de mouw van de starter in lijn
staat met het bovenste gat in de starter.
N.B.: Compressiefase vindt iedere tweede
omwenteling plaats.

7.

Smeer alle smeerpunten, verbindingen en
kabels zoals beschreven in het hoofdstuk
“Smeren/Smeerschema”.

8.

Stal de machine in een schone, droge ruimte
en dek ter extra bescherming af.

9.

Bedek het mes met een dun laagje olie om
roest te voorkomen.

Service
Wanneer u reserveonderdelen bestelt, moet u het
aankoopjaar, model, type en serienummer
vermelden.
Gebruik altijd originele Husqvarna onderdelen.
Een jaarlijkse controlebeurt bij een erkende
servicewerkplaats is een goede manier om ervoor
te zorgen dat uw machine het volgende seizoen
weer uitstekend functioneert.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens
Model

SC18A

Motor

Honda, 4-takt, GX160

Cilinderinhoud

163 cm3 (9,9 cu-in)

Vermogen

5,5 pk (3,8 kW) bij 2900 TPM

Koppel

10,8 N.m bij 2500 TPM

Stationair toerental

1.250 - 1.600 TPM

Bougie

BPR6ES (NGK) - W20EPR-U (DENSO)

Inhoud brandstoftank

0,95 gal. (3,6 l)

Banden

Semi-pneumatisch, 2,75 x 10 x 1

Aandrijving

Direct

Riem

539003106

Koppeling

Centrifugaal

Snijdiepte (maximaal)

2.5”

Snijbreedte

18”

Lengte

60”

Breedte

24”

Hoogte

36”

Gewicht

320 lbs.

Trilling (8 uur)

9,96 m/s2

Om verbeteringen te kunnen implementeren kunnen specificaties en ontwerpen wijzigen
zonder aankondiging vooraf.
Let op dat aan de informatie die in deze handleiding staat geen wettelijke rechten kunnen
worden ontleend.
Gebruik bij reparaties alleen originele onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen maakt
de garantie ongeldig.
Wijzig de apparatuur niet en monteer ook geen niet-standaarduitrusting op de machine zonder
toestemming van de fabrikant. Wijzigingen aan de machine kunnen leiden tot onveilige
werking of schade aan de machine.
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CONFORMITEITSCERTIFICATEN
Conformiteitscertificaten
Op de motor en/of in het motorcompartiment zitten labels waarop staat dat de machine voldoet aan de
eisen.
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SERVICELOGBOEK
Actie
1.

Maak de verpakking open en controleer of de machine
tijdens transport niet is beschadigd.

2.

Monteer de meegeleverde componenten, indien van toepassing.

3.

Controleer of het machinedesign klopt met de klantenorder.

4.

Controleer of de juiste hoeveelheid olie in de motor en
transmissie zit.

5.

Controleer of de werkapparatuur goed is ingesteld.

6.

Controleer of de aandrijfpoelies en de tandwielen in lijn liggen.

7.

Controleer of de riemen en kettingen goed zijn afgesteld.

8.

Smeer de machine zoals beschreven in het smeerschema.

9.

Vul de brandstoftank en start de motor.

Datum, meterstand, stempel, handtekening

10. Controleer of de machine en de werkapparatuur niet
bewegen in de neutraalstand.
11. Controleer alle bedieningsinstrumenten.
12. Controleer plaatjes en informatie die op de machine zijn
bevestigd.
13. Controleer het motortoerental (TPM), zie Technische gegevens.
14. Controleer op lekkage.
15. Informeer de klant over:
De noodzaak en voordelen van het volgen van het serviceschema.
De noodzaak en voordelen van het om de 300 uur
wegbrengen van de machine voor service.
De effecten van service en het bijhouden van een
servicelogboek voor de tweedehands waarde van de
machine.
16.Vul de verkooppapieren enz. in.
Leverservice
is uitgevoerd.
Geen resterende
opmerkingen.
Verklaard door:

Na de eerste 20 uur
1.

Vervang de motorolie.

2.

Vervang de olie in de centrifugaalkoppeling, indien van toepassing.

3.

Controleer of de riemen en kettingen goed zijn afgesteld.

4.

Zet schroeven en moeren vast.
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SERVICELOGBOEK

Actie
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Datum, meterstand, stempel, handtekening
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SERVICELOGBOEK

Actie

Datum, meterstand, stempel, handtekening
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