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1.

BESCHRIJVING VAN DE MACHINE

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Masport Alleshakselaar.
De Masport Alleshakselaar is gebaseerd op een jarenlange ervaring die ons bedrijf heeft
opgebouwd m.b.t. het fijnmaken en composteren van afval. De Masport Alleshakselaar
is geschikt voor het fijnmaken van alle soorten organisch afval. Dankzij zijn stevige
constructie kan de Alleshakselaar zonder problemen continu worden gebruikt. Het is
echter aan te raden om voor ingebruikname van de machine eerst de handleiding
aandachtig door te lezen. Houdt u zich nauwkeurig aan de aanwijzigingen in de
handleiding om ongelukken en schade aan de machine te voorkomen.
BELANGRIJK: Masport Ltd. en Lankhaar Techniek B.V. zijn niet aansprakelijk
voor
schade als gevolg van het gebruik van Masport Machines.
2.

GARANTIEBEPALINGEN

Masport Ltd. geeft op alle door haar geleverde machines 1 jaar garantie. Onder de
garantie valt schade die is terug te voeren op materiaal- en montage fouten. Niet gedekt
wordt schade die optreedt tengevolge van een onjuiste bediening of van in strijd met de
voorschriften uitgevoerd onderhoud aan de machines.
Masport Ltd. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
Bij schadegevallen die onder de garantie vallen, levert Masport Ltd. alle benodigde
reserve onderdelen GRATIS. Masport Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
financiële gevolgen.

3.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1.
2.
3.

4.

De machine mag beslist niet door kinderen of onbevoegde personen
worden gebruikt.
Kinderen, andere personen en dieren moeten uit de buurt van de machine
gehouden worden, als deze in bedrijf is.
Voor ingebruikname van de machine, moet worden gecontroleerd of alles
in orde is. Ga een voor een na hoe de onderdelen van de machine
functioneren. Laat de werking van alle functies van de machine tot u
doordringen. Bij het werk moet werkkleding gedragen worden: meerlaagse
werkhandschoenen, veiligheidsbril en oorbeschermers.
Plaats de machine altijd op een vaste ondergrond.

INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE

Machine met benzinemotor:
Controleer het oliepeil van de motor. Benzine bijvullen.
Contact inschakelen. Controleer of de messen leeg zijn.
Start de motor volgens de aanwijzingen in de handleiding. Breng de motor op volle
toeren en begin met werken.

5.

WERKEN MET DE MASPORT BIO WIZZ 6.5

Hout tot 5.5 cm doorsnee: Met het ongelijkmatige uiteinde naar voren in de zijtrechter
schuiven. Door de speciale plaatsing van het mes trekt de machine pas gekapt hout zelf
naar binnen. Als het toerental daalt, moet het stuk hout een beetje worden
tegengehouden tot de machine weer op toeren komt. Het laatste stuk met behulp van
een volgende stuk hout in de trechter schuiven.
NOOIT IN DE TRECHTER GRIJPEN.
Vochtig en nat afval: Om verstopping te voorkomen, moet u bij het verwerken altijd de
fijnmaakzeef verwijderen.
Riet – stro - tuinafval en takken tot 1.5 cm in de BOVENTRECHTER
Het is noodzakelijk de machine eerst helemaal leeg te werken,
voordat deze wordt stop gezet
BELANGRIJK: Voor een beter eindproduct, kant – en klare compost, kunt u alle afval
het beste meteen verwerken n.l. afval wat al aan het rotten is, laat zich slecht verwerken
en levert geen compost meer op. Compost dat al is gegist, kan met de Masport BIO
WIZZ nog een keer worden verwerkt om het fijner en losser te maken. De compost moet
echter wel droog zijn, omdat het anders in de machine blijft plakken en niet losgemaakt
wordt.
5.

ONDERHOUD

Na elke 30 bedrijfsuren is het aan te bevelen de Masport BIO WIZZ een controle en
onderhoudsbeurt te laten geven. Dit doet u het beste door de machine bij een
Vakgericht tuinmachine-onderhoudsbedrijf te brengen waar men vertrouwd is met dit
soort machines.
6.

TECHNISCHE GEGEVENS
-

P.S.

Briggs & Statton motor 6.5 Pk kopklepper, Industriële kwaliteit
Maximale houtdikte zijtrechter 5.5 cm.
Tuinafval en takken tot 1.5 cm in boventrechter
Snaaraandrijving, waardoor beveiliging van de krukas
Duurzame kwaliteit staal en kunststof.

tot slot

HOUDT ALTIJD HANDEN EN VOETEN WEG
VAN ALLE DRAAIENDE DELEN
SCHAKEL DE MACHINE UIT TIJDENS CONTROLE
EN OF WERKZAAMHEDEN AAN DE MACHINE

Wij wensen u veel (tuin) plezier van- en met uw BESTE aankoop de
ALLESHAKSELAAR MASPORT BIO WIZZ 6.5

