ALGEMENE INFORMATIE
Deze handleiding kan worden gebruikt voor de volgende
Hustler® Turf Equipment-producten:
Hustler® X-ONE® met serienummers 13120000 en
hoger.

Aan de nieuwe eigenaar
Hustler® X-ONE®-maaiers zijn ontworpen voor gebruik als
zitmaaier; ze mogen uitsluitend worden gebruikt om te maaien.
Het doel van deze handleiding is om eigenaars en bestuurders
te helpen bij het onderhouden en bedienen van de Hustler®maaier. Lees aandachtig de handleiding; de geleverde informatie en instructies kunnen u helpen om jaren te genieten van
betrouwbare prestaties.
Een afzonderlijke motorhandleiding is meegeleverd in uw
pakket met aanvullende informatie over de motor die in deze
handleiding niet herhaald wordt. Het is de verantwoordelijkheid
van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de bestuurders en technici deze handleiding en alle stickers hebben gelezen en begrepen alvorens deze maaier te gebruiken.
Op de stickers staat in het kort informatie die de bestuurder
nodig heeft voor het dagelijks bedienen en onderhouden van de
machine. Deze stickers zijn niet bestemd als vervanging van
deze handleiding, maar moeten worden gezien als aanvulling op
deze handleiding. Deze stickers mogen niet worden verwijderd
of vernietigd. Vervang de stickers als ze onleesbaar worden.
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor
te zorgen dat de bestuurders en technici deze handleiding en alle
stickers hebben gelezen en begrepen alvorens deze machine te
gebruiken. Het is ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de bestuurders en technici
bevoegde en fysiek bekwame personen zijn die goed zijn opgeleid om deze machine te bedienen. Alle bestuurders en technici
moeten vertrouwd geraken met het veilig bedienen van de
machine, de bedieningselementen en de stickers.
BELANGRIJK: De eigenaar/gebruiker kan ongevallen of
letsel aan zichzelf, andere personen of materiële schade voorkomen en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
Laat kinderen of ongetrainde personen de machine nooit
bedienen of onderhouden. Plaatselijke voorschriften kunnen de
leeftijd van de bestuurder beperken.
Raadpleeg voor uitvoeriger informatie over onderhoud en
aanpassingen de desbetreffende algemene onderhoudshandleiding voor uw machine. Raadpleeg het hoofdstuk Productliteratuur in deze handleiding voor informatie over het bestellen van
deze handleidingen.
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Deze handleiding gebruiken
BELANGRIJK: Eventuele onderhoudswerkzaamheden waarvoor de veiligheidskappen moeten worden verwijderd, moeten
worden uitgevoerd door een ervaren onderhoudstechnicus.
De algemene bediening en richtlijnen voor het afstellen en
onderhoud zijn beschreven voor zowel ervaren als nieuwe
gebruikers van Hustler®. De bedrijfsomstandigheden verschillen
aanzienlijk en kunnen niet alle afzonderlijk worden behandeld.
Bestuurders dienen echter door ervaring geen problemen te hebben om goede bedieningsvaardigheden te ontwikkelen die
geschikt zijn voor de meeste omstandigheden.
De in deze handleiding gebruikte richtingen, bijvoorbeeld
RECHTS of LINKS, verwijzen naar de richtingen wanneer u op
de maaier zit en vooruit kijkt, tenzij anders vermeld.
De gebruikte foto's en afbeeldingen waren actueel op het
moment van afdrukken, maar door daaropvolgende productiewijzigingen kan uw machine enigszins in detail afwijken. Hustler® Turf Equipment behoudt zich het recht voor om de machine
zonder kennisgeving naar eigen oordeel te herontwerpen en te
wijzigen. Als een wijziging is aangebracht aan uw machine die
niet is weergegeven in deze bedieningshandleiding of de onderdelenhandleiding, dient u uw Hustler®-dealer te raadplegen voor
de meest recente informatie en onderdelen.

Registratie van garantie
Uw Hustler®-dealer moet de eenheid online registreren binnen
tien (10) dagen na de datum van aankoop om uw garantie te
valideren. Als nieuwe eigenaar van de machine dient u te bevestigen dat uw Hustler®-dealer uw maaier heeft geregistreerd bij
Hustler® Turf Equipment.
Zorg ervoor dat u de maaier registreert alsook elk hulpstuk dat
een model- en serie-identificatienummerplaat van Hustler® Turf
Equipment heeft.
BELANGRIJK: Elke onbevoegde aanpassing, wijziging of
het gebruik van niet-goedgekeurde hulpstukken maakt de garantie ongeldig en ontslaat Hustler® Turf Equipment van elke verplichting die voortvloeit uit het daaropvolgende gebruik van
deze machine. Gebruik uitsluitend hulpstukken die zijn goedgekeurd door Hustler® Turf Equipment.

Model- en serienummer
De model- en serienummers van de maaier bevinden zich op
de serie-identificatieplaat links van het frame van de maaier.
Deze nummers zijn nodig voor registratie van de eenheid bij
Hustler® Turf Equipment. Deze nummers verzekeren ook dat u
de juiste serviceonderdelen hebt wanneer u deze moet
vervangen.
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Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een serieidentificatieplaat en hoe u deze moet interpreteren.

Jaar
2011

Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen van
Hustler®. Deze onderdelen zijn verkrijgbaar via uw plaatselijke
Hustler®-dealer. Voor een snelle en efficiënte service dient u
altijd de volgende informatie te geven wanneer u onderdelen
bestelt:
1. De juiste beschrijving van het onderdeel.
2. Het juiste onderdeelnummer.
3. Het juiste modelnummer.
4. Het juiste serienummer.
Alle reparaties en service die onder de garantie vallen, moeten
worden uitgevoerd door een bevoegde Hustler®-dealer. U dient de
nodige regelingen te treffen via uw plaatselijke service-centrum.

Maand
januari

Serienummer

Gewicht van de machine
zonder bestuurder
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Nominaal
motorvermogen

Onderdelen en service

Instelling
motortoerental
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VEILIGHEIDSVOORZORGEN
Veiligheids- en instructiestickers

Dit veiligheidssymbool wordt gebruikt om u te wijzen op een
bericht dat bedoeld is om een redelijke mate van PERSOONLIJKE VEILIGHEID te bieden aan bestuurders en andere personen tijdens een normale bediening en onderhoud van deze
machine.

GEVAAR
– duidt directe gevaren aan die ZULLEN resulteren in
ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

WAARSCHUWING
– duidt een gevaar of onveilige praktijk aan die KAN
resulteren in ernstig letsel of overlijden.
In deze handleiding worden twee andere woorden gebruikt
om informatie te benadrukken. BELANGRIJK vestigt de aandacht op speciale mechanische informatie en OPMERKING
benadrukt algemene informatie waaraan speciale aandacht moet
worden besteed.
Alle bestuurders en technici moeten deze handleiding lezen of
worden geïnstrueerd over veilige bedienings- en onderhoudsprocedures.
Incorrect gebruik of onderhoud door de bestuurder of eigenaar
kan resulteren in letsel. Om de kans op letsel te verkleinen, dient
u deze veiligheidsinstructies te volgen en altijd aandacht te
besteden aan het “V”-veiligheidssymbool, dat een GEVAAR of
WAARSCHUWING inhoudt - “persoonlijke veiligheidsinstructies”. Het niet opvolgen van de instructies kan resulteren in persoonlijk letsel of overlijden.
Incorrect gebruik van deze maaier kan resulteren in ernstig letsel. Het personeel dat deze machine bedient en onderhoudt, moet zijn opgeleid in het correct gebruik ervan en
moet de handleidingen volledig en grondig lezen voordat zij
proberen om deze maaier te installeren, te bedienen, af te
stellen of te onderhouden.

Op de stickers staat in het kort informatie die de bestuurder
nodig heeft voor het dagelijks bedienen en onderhouden van de
maaier. Deze stickers zijn niet bestemd als vervanging van deze
handleiding, maar moeten worden gezien als aanvulling op deze
handleiding. Deze stickers mogen niet worden verwijderd of
vernietigd. Vervang de stickers als ze onleesbaar worden.
• Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om
ervoor te zorgen dat de bestuurders en technici deze
handleiding en alle stickers hebben gelezen en begrepen
alvorens deze maaier te gebruiken.
• Het is ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar
om ervoor te zorgen dat de bestuurders en technici
bevoegde en fysiek bekwame personen zijn die goed zijn
opgeleid om deze machine te bedienen.
• Alle bestuurders en technici moeten vertrouwd geraken
met het veilig bedienen van de machine, de bedieningselementen en de stickers.
• Laat kinderen of ongetrainde personen de machine nooit
bedienen of onderhouden. Plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de bestuurder beperken.
• De eigenaar/gebruiker kan ongevallen of letsel aan zichzelf, andere personen of materiële schade voorkomen en
draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
• De eigenaar moet er ook voor zorgen dat de bestuurders/
technici weten dat zij verantwoordelijk zijn voor hun
eigen veiligheid en de veiligheid van andere personen in
hun nabijheid. Vergeet niet dat de bestuurder verantwoordelijk is voor ongevallen van of gevaren voor
andere mensen of hun eigendommen.

WAARSCHUWING
Er bevinden zich specifieke waarschuwingsstickers op de
machine nabij gebieden van mogelijke gevaren. Deze
stickers mogen niet worden verwijderd of vernietigd. Vervang ze als ze onleesbaar worden.
De volgende afbeeldingen tonen de verschillende veiligheidsstickers die zich op de maaier bevinden. Een korte uitleg is
weergegeven voor stickers die uitleg vereisen om de bestuurder
te helpen de betekenis van deze stickers te begrijpen.

• Lees de gebruikershandleiding en waarschuwingsstickers
voordat u probeert deze machine te gebruiken.
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BEDIENING
Veilige werkpraktijken
Dit product kan handen en voeten amputeren en voorwerpen
wegslingeren. Volg altijd alle veiligheidsinstructies om ernstig
of dodelijk letsel te vermijden.

Veilig werken
V Beoordeel het terrein om te bepalen welke accessoires en
hulpstukken nodig zijn om het werk goed en veilig uit te
voeren. Gebruik uitsluitend accessoires en hulpstukken
die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
V Laat nooit een draaiende maaier onbewaakt achter. Stop
altijd op een vlakke ondergrond, schakel de dekkoppeling
uit, plaats de stuurbedieningshendels in de parkeerstand,
zet de motor af en verwijder de contactsleutel voordat u
om welke reden dan ook de bestuurdersstoel verlaat.
Wacht tot de motor en alle bewegende delen volledig tot
stilstand zijn gekomen voordat u de maaier verlaat, om
welke reden dan ook waaronder het legen van de grasopvanger of het ontstoppen van de uitworp.
V Wijzig de instelling van de motorregelaar niet en laat de
motor niet te snel lopen. Werken met een te snel lopende
motor kan het risico van persoonlijk letsel vergroten.
V Blijf altijd zitten wanneer u de maaier gebruikt.
V Houd altijd de veiligheidsschermen en kappen op hun
plaats, behalve voor onderhoud.
V Blijf tijdens het maaien altijd op een veilige afstand van
mensen en huisdieren. Schakel altijd de maaier uit als
iemand het gebied betreedt.
V Gebruik de maaier altijd op klaarlichte dag of bij geschikt
werklicht.
V Volg dagelijkse en wekelijkse checklists en zorg ervoor
dat de slangen stevig vastzitten en de bouten aangehaald
zijn.
V Houd u altijd aan de verkeersregels wanneer u de maaier
van de ene locatie naar de andere verplaatst. Houd rekening met verkeer wanneer u in de buurt van wegen werkt
of wegen oversteekt.
V Wees altijd op uw hoede voor gevaren zoals stenen,
metalen voorwerpen en ander vuil dat kan worden weggeslingerd of vast kan komen te zitten in de maaimessen.
Houd rekening met kuilen of diepe gaten.
V Gebruik de maaier nooit als er kans op bliksem is.
V Inspecteer het te maaien gebied op gevaren zoals stenen,
metalen voorwerpen en ander vuil dat kan worden weggeslingerd of kan vastraken in de maaimessen. Verwijder
deze voorwerpen vóór het maaien.
V Inspecteer de maaier altijd op schade na het raken van
een vreemd voorwerp. Als u schade aantreft, dient u de
maaier onmiddellijk te repareren. Zorg ervoor dat u
stopt op een vlakke ondergrond, de dekkoppeling uitschakelt, de parkeerrem inschakelt, de motor afzet en de
contactsleutel verwijdert wanneer u de bestuurderstoel
verlaat om de schade te inspecteren.
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V Wees u altijd bewust van de abnormale trilling van de
maaier. Langdurige blootstelling aan overmatige trilling
van de maaier kan leiden tot ongemak, klachten aan de
onderrug, neurologische, osteo-articulaire en vasculaire
aandoeningen, en/of letsels aan de ruggengraat.
V Draag altijd geschikte oorbescherming zoals oordopjes
wanneer u deze machine gebruikt, omdat langdurige
blootstelling aan oncomfortabel geluid of lawaai een verslechtering of verlies van het gehoor kan veroorzaken.
Draag geen radio of koptelefoon terwijl u de machine
gebruikt. Uw volledige aandacht is vereist voor een veilige bediening.
V Gebruik de machine niet terwijl u sandalen, tennisschoenen, gymschoenen, een korte broek of loszittende kleding
draagt. Draag nooit een handdoek als hoofdband of halsdoek en hang geen handdoek om uw middel. Lang haar,
loszittende kleding of sieraden kunnen vast komen te zitten in bewegende delen. Draag altijd een lange broek,
veiligheidsbril, oorbescherming en veiligheidschoenen
met antislipzolen wanneer u deze maaier gebruikt.
V Wees altijd bewust van wat er zich achter de maaier
bevindt voordat u achteruitrijdt. Maai nooit terwijl u achteruitrijdt. Kijk altijd naar beneden en achter u voordat en
terwijl u achteruit rijdt.
V Duw de stuurbedieningshendels nooit plotseling vooruit
terwijl de maaier achteruit rijdt, omdat de maaier dan
achterover kan kantelen.
V Duw de stuurbedieningshendels nooit plotseling vooruit
terwijl de machine achteruitrijdt, omdat de maaier dan
achterover kan kantelen.
V Duw, wanneer u achteruit moet maaien, de stuurbedieningshendels langzaam vooruit en vermijd plotselinge
bewegingen. Snelle verplaatsing van de stuurbedieningshendels in beide richtingen kan resulteren in een reactie
van de maaier die ernstig letsel kan veroorzaken.
V Gebruik nooit een slecht onderhouden maaier.
V Probeer nooit te manoeuvreren bij hoge snelheid, vooral
in drukke of dichtbevolkte gebieden.
V Laat nooit personen zonder geschikte opleiding deze
maaier gebruiken en laat kinderen de maaier nooit
gebruiken. Laat alleen verantwoordelijke volwassenen
die vertrouwd zijn met deze instructies deze maaier
gebruiken.
V Plaats nooit handen of voeten onder een deel van de
maaier terwijl deze draait.
V Vervoer nooit passagiers.
V Richt nooit uitgeworpen materiaal op personen. Vermijd
het uitwerpen van materiaal tegen een muur of ander
obstakel. Materiaal kan terugketsen naar de bestuurder.
Schakel altijd de maaimessen uit en wacht tot deze tot
stilstand zijn gekomen voordat u grindopritten, wandelpaden of wegen oversteekt.
V Gebruik de machine nooit als de riemschijfkap van de
vloerplaat is verwijderd.
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V Blijf altijd op afstand van de maaimessen en hulpstukken
tijdens het gebruik ervan.
V Gebruik geen niet-goedgekeurde hulpstukken en breng
geen modificaties aan in de maaier.
V Zet de maaimessen af wanneer u niet maait.
V Vertraag voordat u draait.
V Zet de motor af voordat u de grasopvanger verwijdert of
de zijuitworp ontstopt. Maak nooit de zijuitworp vrij terwijl de motor draait. Zet de motor af en wacht totdat de
messen tot stilstand zijn gekomen alvorens te reinigen.
Gebruik een stok om een verstopte uitworp vrij te maken.
Gebruik nooit uw hand!
V Gebruik de maaier niet als u moe, ziek of onder de
invloed van alcohol of geneesmiddelen bent, als u zwanger bent of als u jonger dan 18 jaar bent.
V Een verkeerde lichaamshouding of langdurig gebruik van
de maaier kan resulteren in vermoeidheid of letsel, waardoor u de controle over de maaier verliest. Stop de maaier
nu en dan en stap van de maaier af om u uit te strekken en
te ontspannen.
V Ga voorzichtig te werk wanneer u de maaier op een aanhangwagen of vrachtwagen laadt of deze uitlaadt.
V Draag altijd een veiligheidsbril met zijschermen wanneer
u de maaier gebruikt.
V Bestuurders van 60 jaar en ouder blijken volgens onze
gegevens betrokken te zijn bij een groot percentage letsels gerelateerd aan zitmaaiers. Deze bestuurders moeten
hun vermogen evalueren om de maaier op een veilige
manier te besturen om henzelf en anderen te beschermen
tegen ernstig letsel.
V Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor wielhoogtes
en contragewichten.
V Als een hulpstuk of extra gewicht op de achterkant van
de eenheid gemonteerd is, kan elke snelle verplaatsing
van de bedieningshendels in beide richtingen resulteren
in een reactie van de maaier die ernstig letsel kan veroorzaken.
V Verwijder brandbaar materiaal van de maaier. Voorkom brand door de motorruimte, bovenkant van het
maaidek, ruimte rond de uitlaat, accu, brandstofleiding, brandstoftank en bestuurdersruimte vrij te houden van opgehoopt afval, afgemaaid gras en ander
vuil. Ruim gemorste brandstof en olie altijd op.
V Voorkom brand door de motorruimte en de ruimte
rond de uitlaat vrij te houden van afgemaaid gras en
ander vuil. Rij de maaier niet achteruit brandbaar
materiaal in.
V Zet de ROPS altijd omhoog, vergrendel deze en doe de
veiligheidsriem om voordat u de maaier start.

Een laadbrug gebruiken
V Wees uiterst voorzichtig bij het laden en uitladen van een
maaier op een vrachtwagen of aanhangwagen met een
laadbrug.
V Gebruik slechts één laadbrug over de gehele breedte;
gebruik geen afzonderlijke laadbruggen op elke zijde van
de eenheid. Een laadbrug over de gehele breedte biedt
een oppervlak voor het maaiframe om contact mee te
maken als de eenheid achterover kantelt. Het verkleint
ook het risico van het “ontsporen” van een wiel en het
kantelen van de maaier.
REV D
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V De hoek tussen de laadbrug en de grond of tussen de
laadbrug en de aanhangwagen of vrachtwagen mag niet
groter zijn dan 15 graden.
V Vermijd plotselinge versnelling op een laadbrug.

Gebruik op hellingen
Hellingen zijn een belangrijke factor bij ongevallen met
verlies van controle en omkantelen, die kunnen leiden tot
ernstig of dodelijk letsel. Extra voorzichtigheid is geboden
voor alle hellingen. Als u de maaier niet achteruit kunt rijden op de helling of als u zich niet comfortabel voelt op de
helling, dient u deze niet te maaien. HERINNERING: Alleen
gebruiken op hellingen van 15 graden of minder.
V Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer u op hellingen
maait.
• Wees uiterst voorzichtig wanneer u van richting
verandert op een helling. Rijd langzaam.
• Gebruik de maaier niet op plaatsen waar deze kan
uitglijden of omkantelen.
• Neem bochten langzaam.
• Draai op het meest vlakke deel van de helling.
• Om de grip te vergroten, is het beter om met de
voorkant van de maaier omhoog te draaien dan
omlaag. Wanneer de banden grip verliezen, verliest u de macht over het stuur, wat ernstig letsel
of overlijden tot gevolg kan hebben.
• Als het noodzakelijk is om met de voorkant omlaag
te keren, draai dan zo mogelijk langzaam en geleidelijk.
V Verwijder of wijzig de stabilisatorwielen niet.
V Kijk uit voor gaten, geulen, oneffenheden, stenen of
andere verborgen objecten. Oneffen terrein kan de maaier
doen kantelen. Lang gras kan obstakels verbergen.
V Verwijder obstakels zoals stenen, boomtakken, enz.
V Verplaats de machine langzaam en geleidelijk op hellingen. Verander niet plots de snelheid of richting.
V Vermijd starten en stoppen op een helling. Als de banden
grip verliezen, zet u de maaimessen stil en rijd u langzaam recht de helling af.
V Maai op een veilige afstand (minimaal 3 meter) van steile
hellingen, steunmuren, afwateringsgreppels, opgehoogde wegen, water en andere vormen van gevaar om te
voorkomen dat een wiel over de rand gaat of dat de grond
wegslaat. Hierdoor wordt het risico verkleind van het
plotseling omkantelen van de maaier, wat ernstig letsel of
overlijden tot gevolg kan hebben.
V Gebruik een loopmaaier, duwmaaier of handbediende
trimmer op hellingen en nabij laagtes, steunmuren, afwateringsgreppels, opgehoogde wegen en water om te voorkomen dat de maaier kantelt en ernstig letsel of
overlijden veroorzaakt.
V Maai geen nat gras. Bij een gladde ondergrond vermindert de grip, wat wegglijden en verlies van controle over
het stuur kan veroorzaken.
V Niet slepen op hellingen. Het gewicht van het gesleepte
materieel kan verlies van grip en van controle veroorzaken.
V Probeer de maaier niet te stabiliseren door uw voet op de
grond te plaatsen.
V Wanneer de banden van de maaier grip verliezen op een
helling moet u de messen uitschakelen, de stuurbedie604909CE

ningshendels in de parkeerstand zetten, de motor afzetten, de contactsleutel verwijderen en hulp halen.
V Laat de machine niet plotseling starten, stoppen, draaien
of achteruit rijden, vooral niet wanneer u manoeuvreert
op hellingen. De stuurinrichting is zeer gevoelig. Snelle
verplaatsing van de bedieningshendels in beide richtingen kan resulteren in een reactie van de maaier die ernstig letsel kan veroorzaken.
V Stop nooit plotseling terwijl u achteruitrijdt op hellingen.
Deze actie kan resulteren in een reactie van de maaier die
ernstig letsel kan veroorzaken.
V De Hustler® -maaier kan horizontaal rijden (zijdelings) op
matig steile hellingen. Wanneer u rijdt op hellingen tot
15 graden, dient u zich bewust te zijn van omstandigheden waardoor de banden van de maaier grip kunnen verliezen en mogelijk verlies van controle van de maaier
kunnen veroorzaken. Een bestuurder mag niet op een helling rijden tenzij hij/zij goed bekend is met de machine.
Rijd niet op hellingen van meer dan 15 graden.
Raadpleeg de Hellingsgids, wanneer u de steiltegraad van
de te maaien helling bepaalt.
Het wordt sterk aanbevolen dat de bestuurder de maaier
de helling uiterst voorzichtig afrijdt als verlies van grip
wordt waargenomen. Wacht totdat de omstandigheid die
het probleem heeft veroorzaakt, is opgelost voordat u de
helling weer oprijdt.
De terreinomstandigheden kunnen de grip beïnvloeden
en mogelijk verlies van controle van de maaier veroorzaken. Sommige omstandigheden om rekening mee te houden zijn:
1. Vochtig terrein
2. Gaten in de grond; bv. kuilen, groeven, erosieplekken
3. Aardhopen
4. Grondtype; d.w.z. zand, losse aarde, grind, klei
5. Grastype, dichtheid en hoogte
6. Zeer droog gras
7. Bandendruk
Alle op de maaier gemonteerde hulpstukken beïnvloeden
ook de manier waarop deze rijdt op een helling. Houd er
rekening mee dat de eigenschappen van elk hulpstuk
variëren.
Een ander punt waarmee rekening moet worden gehouden op hellingen is wat er zich onder aan de helling
bevindt. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer er
zich een gevaar onder aan de helling bevindt. Sommige
voorbeelden zijn:
1. Water; bv. meer, rivier
2. Rotsen, steunmuren
3. Wegen, snelwegen
4. Gebouwen
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5. Stenen
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van situaties waar
voorzichtigheid geboden is bij het rijden op een helling.
Er zijn te veel andere mogelijkheden om hier te vermelden. Vergeet gewoon niet om uiterst voorzichtig te werk
te gaan wanneer u op een helling rijdt.
V De ROPS kan de kans op letsel of overlijden door
omkantelen beperken. De veiligheidsriem moet worden
omgedaan wanneer er een maaier wordt gebruikt die is
uitgerust met ROPS die in de stand omhoog is vergrendeld. Beide sluitpennen en haarpennen moeten worden aangebracht. Het niet gebruiken van de
veiligheidsriem met ROPS kan resulteren in ernstig letsel
in geval van omkantelen.

Kinderen
Er kunnen zich tragische ongevallen voordoen als de
bestuurder niet bedacht is op de aanwezigheid van kinderen.
Kinderen worden vaak aangetrokken tot de maaier en de
maaiactiviteit. Neem nooit aan dat kinderen op de plaats
zullen blijven waar u hen het laatst zag.
V Laat de maaier nooit onbewaakt achter met de sleutel in
het contact, vooral niet als er kinderen aanwezig zijn.
V Kinderen of omstanders kunnen letsel oplopen als zij de
maaier verplaatsen of de maaier proberen te bedienen terwijl deze onbewaakt is. Schakel altijd de dekkoppeling
uit, plaats de bedieningshendels in de parkeerremstand,
zet de motor af en verwijder de contactsleutel wanneer u
de bestuurderstoel verlaat.
V Houd kinderen buiten het maaigebied en onder toezicht
van een andere verantwoordelijke volwassene dan de
bestuurder.
V Wees alert en schakel de maaier uit als kinderen het
gebied betreden.
V Kijk altijd naar beneden en achter u voordat en terwijl u
achteruitrijdt.
V Vervoer nooit kinderen, zelfs niet met de messen uitgeschakeld. Zij kunnen van de maaier vallen en ernstig letsel oplopen of een veilig gebruik van de maaier
verhinderen. Kinderen die in het verleden hebben meegereden, kunnen plotseling in het maaigebied verschijnen
voor nog een ritje en worden overreden door de maaier.
V Laat kinderen nooit de maaier bedienen.
V Laat kinderen of anderen nooit in of op gesleept materieel zitten.
V Ga voorzichtig te werk wanneer u blinde hoeken, struiken, bomen, het eind van een omheining of andere voorwerpen nadert die uw zicht kunnen beperken.
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A. Dekkoppelingsschakelaar F. Uurmeter
G. Zekering van10 amp
B. Contactschakelaar
H. Zekering van 20 amp
C. Oliedruklampje
I. Brandstoftankmeter
D. Gasregulateur
E. Choke
Afbeelding 3-1

I

BELANGRIJK: Wanneer toegang onder het stoelplatform
vereist is en de stoel uitgerust is met optionele armsteunen, dient
u de bedieningsarmen in de parkeerstand te plaatsen en de armsteunen omhoog te brengen voordat u het stoelplatform volledig
vooruit brengt om schade aan de armsteunen te voorkomen.
A. Dekkoppelingsschakelaar (Afbeelding 3-1) — met
deze schakelaar wordt het dek geactiveerd. Trek de
schakelaar omhoog om de koppeling in te schakelen en
omlaag om de koppeling uit te schakelen.
BELANGRIJK: Zie voor meer informatie over
schakelaars het hoofdstuk Bediening van maaidek in
deze handleiding.
B. Contactschakelaar (Afbeelding 3-1) — een schakelaar
met drie standen: "OFF" (UIT), "RUN" en "START".
Draai de ingestoken sleutel naar rechts naar de “START”stand; laat de sleutel los wanneer de motor start en de
schakelaar keert automatisch terug naar de RUN-stand.
C. Oliedruklampje (Afbeelding 3-1) — dit lampje gaat
REV D

branden wanneer de contactschakelaar in de "RUN"stand wordt geplaatst en blijft branden totdat de motor
draait en een veilige oliedruk is bereikt. Als het lampje
gaat branden tijdens gebruik, dient u onmiddellijk de
motor af te zetten en het probleem op te sporen en op te
lossen.
Gaspedaal (Afbeelding 3-1) — een kabel is verbonden
met het gaspedaal om het motortoerental te regelen.
Verplaats de hendel naar voren om het motortoerental te
verhogen en naar achteren om het motortoerental te
verlagen.
Chokeknop (Afbeelding 3-1) —een kabel is verbonden
om de choke handmatig te bedienen. Wanneer de hendel
zich omlaag bevindt, is de choke in de “UIT” (run)-stand.
Wanneer de knop omhoog is getrokken, is de choke in de
“AAN” (start)-stand. Gebruik de machine niet in de
“AAN” (start)-stand.
Elektronische uurmeter (Afbeelding 3-1 & Afbeelding
3-2) — registreert verhogingen van 1/10 uur tot 9.999,9
uren in totaal. Wanneer de meter is aangesloten op de
contactschakelaar, registreert de meter de accumulatieve
tijd terwijl de contactsleutel zich in de "RUN"-stand
bevindt.
Zekering van 10 amp (Afbeelding 3-1) — startsysteem
en veiligheidssysteem - 10 amp, mestype. (Deze zekering
bevindt zich achter de klep achter de stoel.)
Zekering van 20 amp (Afbeelding 3-1) —
systeemcontroller - 20 amp, mestype. (Deze zekering
bevindt zich achter de klep achter de stoel.)
Brandstoftankmeter (Afbeelding 3-1 & Afbeelding 32) — Deze meter geeft het brandstofniveau aan voor elke
brandstoftank. De rechtermeter geeft het brandstofniveau
in de rechterbrandstoftank aan en de linkermeter geeft het
brandstofniveau in de linkerbrandstoftank aan.

3-4

F

Afbeelding 3-2

Bedieningselementen
A. Stuurbedieningshendels (Afbeelding 3-3 & Afbeelding 3-4)
— met deze hendels regelt u snelheid, richting, stoppen
en parkeerrem van de maaier. Deze hendels worden
gebruikt om te sturen, versnellen, vertragen en de richting
604909CE

te wijzigen. Wanneer de stuurbedieningshendels zich in
de parkeerstand bevinden, beweegt de maaier niet wanneer de motor aan staat en de aandrijfpompen werken.

Afgebeeld met stuurbedieningshendel
in parkeerstand

WAARSCHUWING
Het is mogelijk dat de parkeerrem de maaier niet houdt
indien deze op een helling geparkeerd is. Blokkeer de
maaier of zet deze vast indien geparkeerd op een helling.
B. Dekhefpedaal (Afbeelding 3-5) — het dekhefpedaal
wordt gebruikt om het dek omhoog of omlaag te brengen.
Trap het pedaal in om het dek omhoog te brengen en
plaats dekhoogteborgpen in de gewenste maaihoogteopening.
Trap het pedaal in om het dek omhoog te brengen wanneer u over obstructies rijdt.

Afbeelding 3-4

Dekhefpedaal
Stuurbedieningshendel

Afgebeeld met stuurbedieningshendels
in neutrale stand

Afbeelding 3-5

Veiligheidsstartvergrendelingsysteem

Afbeelding 3-3

De maaier is uitgerust met een veiligheidsstartvergrendelingsysteem dat bestaat uit de parkeerremschakelaars, stoelschakelaar en dekkoppelingschakelaar.
Controleer dagelijks het veiligheidsstartvergrendelingssysteem van de maaier vóór gebruik. Dit systeem is een belangrijke veiligheidsfunctie van de maaier. Het moet onmiddellijk
worden gerepareerd als het slecht werkt. De machine heeft een
afzonderlijke stoelschakelaar die de motor uitschakelt, wanneer de
bestuurder zich om een of andere reden niet op de stoel bevindt
terwijl de maaier wordt gebruikt. Dit is een veiligheidsfunctie die
bedoeld is om te voorkomen dat de maaier zonder bestuurder wegrijdt of vastraakt. Inspecteren van het systeem:
1. De bestuurder moet zich op de stoel bevinden wanneer u
de stoelschakelaar test.
2. Zet beide stuurbedieningshendels in de parkeerstand.
3. Start de motor en laat deze opwarmen tot bedrijfstemperatuur.

604909CE

3-5

REV D

4. Ga langzaam van de stoel met de dekkoppelingsschakelaar omlaag en de stuurbedieningshendels in de parkeerstand. De motor moet blijven draaien.
5. Ga langzaam van de stoel met de dekkoppelingschakelaar
omhoog en/of de stuurbedieningshendels in de neutrale
stand. De motor moet stilvallen.
6. Als de motor niet stilvalt wanneer de dekkoppelingsschakelaar omhoog staat of een van beide bedieningshendels omhoog is en de bestuurder van de stoel is, dient u
de werking van de stoelschakelaar te controleren. Als de
stoelschakelaar niet goed werkt (opent of sluit niet) en
de oorzaak niet kan worden vastgesteld, dient u de stoelschakelaar te vervangen.
Als het probleem niet kan worden gevonden, dient u contact op te nemen met uw Hustler®-dealer.

WAARSCHUWING

snel mogelijk zonder choke te gebruiken.
3. Trap het gaspedaal ongeveer half in.
4. Steek de sleutel in de contactschakelaar en draai hem volledig naar rechts om de startmotor in te schakelen. Laat
de sleutel los wanneer de motor start.
BELANGRIJK: De startmotor mag niet langer dan
30 seconden per keer worden gebruikt. Er moet ten minste twee minuten worden gewacht tussen deze aanslingerperiodes om de startmotor tegen oververhitting en
verzuiping te beschermen.
5. Voer een test uit om na te gaan of het veiligheidsstartvergrendelingsysteem goed werkt. Raadpleeg het hoofdstuk
Veiligheidsstartvergrendelingsysteem.
6. Zodra de motor begint te draaien controleert u of het oliewaarschuwingslampje is uit is. Zo niet, stopt u onmiddellijk de motor en zoek de oorzaak.
7. Laat de motor enkele minuten stationair draaien voordat
u het gaspedaal intrapt en/of de dekkoppeling activeert.

De motor afzetten

Het veiligheidsvergrendelingsysteem dient altijd te werken volgens stap 4 en 5. Als het niet goed werkt, moet het
onmiddellijk gecorrigeerd worden. Gebruik de machine
niet zonder een goed werkende stoelveiligheidschakelaar.

De motor starten
Het veiligheidsstartvergrendelingsysteem van de maaier is
ook bedoeld om de bestuurder en anderen te beschermen tegen
letsel door ongevallen wegens onbedoeld starten van de motor.
De startmotor wordt pas ingeschakeld wanneer:
1. de stuurbedieningshendels in de parkeerstand staan.
2. de dekkoppelingsschakelaar omlaag staat (OFF).

Gebruik de volgende procedure om de motor uit te schakelen
na gebruik van de machine.
1. Zet beide stuurbedieningshendels in de parkeerstand.
2. Stel met het gaspedaal een laag toerental in, schakel vervolgens de dekkoppeling uit. Raadpleeg het hoofdstuk
Bediening van maaidek voor meer informatie.
3. Laat de motor gedurende een paar minuten op een laag
toerental lopen.
4. Draai de contactsleutel naar links naar de OFF-stand.
Verwijder de sleutel uit de schakelaar voordat u de
maaier verlaat.

De maaier verplaatsen met afgeslagen motor

WAARSCHUWING
Het veiligheidsvergrendelingsysteem mag niet worden
uitgeschakeld of overgeslagen. Indien u dit doet, kan de
machine onvoorzien werken en persoonlijk letsel veroorzaken.
OPMERKING: De bestuurderstoel is uitgerust met een
afzonderlijke veiligheidsschakelaar. Als de bestuurder om een
bepaalde reden niet meer op de stoel zit wanneer de stuurbedieningshendels zich niet in de parkeerstand bevinden (parkeerremschakelaars zijn uitgeschakeld) of de dekkoppelingsschakelaar is
ingeschakeld, zal de motor stilvallen.
De volgende stappen zijn de juiste procedures voor het starten
van de motor. Als u problemen ondervindt, dient u contact op te
nemen met de Hustler®-dealer in uw streek.
1. Voer dagelijks de controle vóór gebruik uit voordat u de
maaier start. (Zie het hoofdstuk Veiligheidstartvergrendelingsysteem.)
2. Zorg ervoor dat de stuurbedieningshendels zich in de parkeerstand bevinden en de dekkoppelingsschakelaar is uitgeschakeld. Start de motor alleen vanuit de bestuurderspositie.
Gebruik de choke wanneer de motor koud is of als de
warme motor niet binnen 5 seconden na het aanslingeren
start. Voorkom dat de motor “verzuipt” door de motor zo
REV D
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De hydraulische pompen zijn uitgerust met ontlastkleppen als
de maaier moet worden verplaatst wanneer de motor niet werkt.
Draai de ontlastkleppen een halve tot één slag naar links voordat u de eenheid verplaatst. De klep op elke hydraulische pomp
bevindt zich nabij de bovenkant en is geïdentificeerd als een
zeskantbout.
De stuurbedieningshendels moeten in de neutrale stand worden geplaatst om de parkeerremmen vrij te geven zodat de
maaier kan worden verplaatst.
Sleep de machine niet weg. Verplaats deze met de hand of
gebruik een lier om de machine op een aanhangwagen te brengen voor transport.
Wanneer u de machine vervoert op een ander voertuig, moet
de maaier naar voren gericht zijn en vast zitten.
BELANGRIJK: Zorg er altijd voor dat de twee ontlastkleppen worden teruggezet naar hun bedrijfsstand voordat u de
maaier na reparatie gebruikt.

ROPS (Roll Over Protective Structure)
Een ROPS kan de kans op letsel of overlijden door omkantelen beperken.
Een rolkooi (ROPS) en gordel is voorzien van de apparatuur.
Heeft de ROPS en gordel niet verwijderen.
De ROPS en een veiligheidsriem bieden een goede bescherming tegen letsel als de machine kantelt. Een kantelende machine
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• vuil of stijfheid
• afschuring van band van veiligheidsriem
• beschadiging van sluiting, vergrendelingsplaat of
hardware.
• een ander probleem
Gebruik zeep en water als de veiligheidsriem moet worden
gereinigd. Gebruik geen carbon-tetrachloride, nafta of een ander
chemisch schoonmaakmiddel, omdat dit de band aantast. Bleek
of verf de band om dezelfde reden niet. Vervang de
veiligheidsriem als deze versleten of beschadigd is.
Mogelijke schade aan ROPS
Als de machine is gekanteld of als de ROPS bij enig ander
ongeval betrokken is geraakt (bijvoorbeeld een hangend voorwerp raken tijdens het transport), moet de ROPS worden vervangen om de beste bescherming te garanderen.
Controleer na een ongeval de ROPS, bestuurderstoel, veiligheidsriem, bevestiging van de veiligheidsriem en stoelvergrendeling op mogelijke schade. Vervang voor gebruik van de
machine alle beschadigde onderdelen.
BELANGRIJK: Probeer de ROPS niet te lassen of recht te
buigen.

De aanhaalwaarden worden hierna vermeld:
N-m
ROPS montagebouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Montagehardware veiligheidsriem . . . . . . . . . . . .65

ROPS stang
ROPS
montagebout

WAARSCHUWING
Het beschermend vermogen van de ROPS kan nadelig
worden beïnvloed door beschadiging, kantelen of aanpassing. Verwijder of modificeer geen onderdelen van de
ROPS. Probeer de ROPS niet te lassen of recht te buigen.
Het niet opvolgen van deze instructies kan resulteren in
persoonlijk letsel of overlijden.
Zorg dat als de ROPS of cabine wordt vervangen, dat de
juiste hardware wordt gebruikt en dat de aanbevolen aanhaalwaarden worden toegepast op de bevestigingsbouten.

ROPS
montagebout

Afbeelding 3-8

Inspectie van ROPS
Inspecteer de ROPS na de eerste 20 gebruiksuren. Controleer
de ROPS na de eerste inspectie na elke 500 gebruiksuren of elke
zes maanden, afhankelijk wat het eerst voorkomt.
1. Controleer of de montagebouten van de ROPS goed zijn
aangedraaid. Haal de bouten zo nodig aan tot de juiste
aanhaalwaarde, zie hieronder. Afbeelding 3-8
2. Inspecteer de bestuurderstoel en de bevestigingsdelen
van de veiligheidsriem. Haal de bouten zo nodig aan tot
de juiste aanhaalwaarde, zie hieronder, en vervang
versleten of beschadigde onderdelen.
3. Controleer de stoelvergrendeling en kijk of deze
vergrendeld is en goed werkt. Stel af of repareer zo
nodig.

WAARSCHUWING

Deze maaier is uitgerust met het SmoothTrak™-stuursysteem.
Dankzij deze gedetailleerde informatie kunt u de maaier
efficiënt gebruiken.
De maaier besturen

GEVAAR
Nooit plots stoppen of van richting veranderen, vooral
niet wanneer u op een helling manoeuvreert. De
stuurinrichting is zeer gevoelig. Snelle verplaatsing van
de bedieningshendels in beide richtingen kan resulteren
in een reactie van de maaier die ernstig letsel kan
veroorzaken.
Na het starten van de motor schakelt u de
stuurbedieningshendels en het stuur als volgt in:
Om vooruit te rijden, duwt u de stuurbedieningshendels
even ver naar voren (Afbeelding 3-9).
Om achteruit te rijden, trekt u de stuurbedieningshendels
even ver naar achteren (Afbeelding 3-9).

Werk nooit met de maaier als de stoelvergrendeling niet is
geïnstalleerd of niet goed is vergrendeld. Het stoelplatform moet goed zijn vergrendeld om te voorkomen dat de
stoel beweegt/schommelt als de maaier kantelt.
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Als de dekkoppeling bij hoog toerental of bij zware
belasting (bijvoorbeeld bij hoog gras) wordt ingeschakeld, kunnen de riemen en/of elektrische koppeling doorschieten en voortijdig slijten of worden beschadigd.
2. Schakel de koppeling alleen uit als het gas minder dan
1/2 open is.
Schakel de koppeling nooit uit terwijl de motor op een
hoog toerental draait. Door het gas minder dan 1/2 open
te zetten wanneer u de koppeling uitschakelt, verlengt u
de levensduur van de koppeling.
Er wordt geen garantie verstrekt op dekkoppelingen die
defect zijn vanwege onjuist in- en uitschakelen.

Afstellen van dekmaaihoogte
Rubberen
flappen

Beschermschot

De dekhoogte kan worden afgesteld in stappen van 6,4 mm.
De gaten in de hoogteregelstang zijn 12,7 mm uit elkaar
geplaatst. Door de hoogteregelstop rond te draaien, kunnen verhogingen van 6,4mm worden verkregen door de plaat van
6,4 mm die een onderdeel is van de stop. Afbeelding 3-13
VOORBEELD: Wanneer de hoogteregelstop in het gat van
76,2 mm wordt geplaatst, met de plaat van 6,4 mm naar de
voorzijde van de eenheid gericht, is de maaihoogte 76,2 mm.
Wanneer de hoogteregelstop in het gat van 76,2 mm wordt
geplaatst, met de plaat van 6,4 mm aan de bestuurderszijde
van het gat, is de maaihoogte 82,6 mm.
De inkeping aan de achterzijde van de hoogteregelstang
schakelt de stophendel in als het dekhefpedaal volledig wordt
ingedrukt. Hierdoor wordt het dek in de transportmodus
geplaatst.

Rubberen
flappen

Afbeelding 3-12

GEVAAR
Probeer nooit het maaidek af te stellen terwijl de motor
draait of de dekaandrijfkoppeling is geactiveerd.
Maaimessen zijn niet zichtbaar en bevinden zich dicht bij
de dekbehuizing. Vingers en tenen kunnen onmiddellijk
worden afgesneden.
Bediening van dekkoppeling
Vooraleer u met de handeling aanvangt, dient u ervoor te
zorgen dat de dekkoppelingsschakelaar is ingeschakeld en
de messen correct zijn uitgeschakeld.

Transporthendel

WAARSCHUWING
Pen

Zorg er ook voor dat de ruimte rond en onder het maaidek
is vrijgemaakt en dat er geen omstaanders zijn voor u
verdergaat.
Om de status van de dekkoppelingsschakelaar te controleren:
1. Start de motor en schakel de dekkoppeling in.
2. Als de dekkoppelingsschakelaar naar boven is gericht
(koppeling ingeschakeld) en de motor draait, dient u te
luisteren om te bevestigen dat de maaimessen draaien.
3. Druk de dekkoppelingsschakelaar naar beneden (koppeling uitgeschakeld) en luister met draaiende motor om te
bevestigen dat de maaimessen niet langer draaien.
4. Stop de handeling onmiddellijk als de maaimessen blijven draaien met de dekkoppelingsschakelaar naar beneden gericht en neem contact op met uw Hustler®-dealer.
De levensduur van de koppeling wordt gemaximaliseerd
als de volgende procedures worden aangehouden.
1. Schakel de koppeling alleen in als het gas ongeveer 2/3
open is en als er geen belasting op de messen is. Nadat
de koppeling is ingeschakeld, trapt u het gaspedaal volledig in voor een maximaal toerental.
REV D
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Maaihoogtegaten

Afbeelding 3-13

Anti-bultafsnijwielen
Anti-bultafsnijwielen zijn standaard bij Hustler® X-ONE®eenheden. Deze anti-bultafsnijwielen zijn bedoeld om het afsnijden van bulten te beperken wanneer ruw, oneffen terrein wordt
gemaaid. Afbeelding 3-14
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ONDERHOUD EN AFSTELLINGEN
Veilige onderhoudspraktijken
Dit product kan handen en voeten amputeren en voorwerpen
wegslingeren. Volg altijd alle veiligheidsinstructies om ernstig
of dodelijk letsel te vermijden.

Voorzorgsmaatregelen voor service
V Tenzij dit specifiek vereist is, mag de motor NIET
draaien wanneer onderhoud wordt uitgevoerd aan de
maaier of deze wordt bijgesteld. Parkeer de machine op
een vlakke ondergrond. Plaats de stuurbedieningshendels
in de parkeerstand, schakel de dekkoppeling uit, breng
het dek omlaag, verwijder de contactsleutel en koppel de
negatieve accukabel af voordat u enig onderhoud uitvoert. Wacht tot niets meer beweegt voordat u aanpassingen, onderhoud of reparaties uitvoert. Reparatie of
onderhoud waarbij de motor moet aan staan, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door getraind onderhoudspersoneel. Om koolstofvergiftiging te voorkomen, dient u
ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie is wanneer de
motor moet worden gebruikt in een afgesloten ruimte.
Lees en volg de veiligheidswaarschuwingen vooraan in
de handleiding.
V Zorg ervoor dat de motor niet onbedoeld kan worden
gestart voordat u op of onder het dek werkt. Schakel de
motor uit, verwijder de contactsleutel en koppel de negatieve accukabel los voor optimale veiligheid. Reparatie of
onderhoud waarbij de motor moet aan staan, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door getraind onderhoudspersoneel.
V Houd voor veiligheid en netheid altijd de riemkappen op
het maaidek, behalve wanneer u de riem vervangt of controleert.
V Gebruik een stok of gelijksoortig instrument om onder de
maaier te reinigen en zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen, vooral armen en handen, onder de maaier zitten.
V Houd uw machine schoon en verwijder alle afval en afgemaaid gras, die motorbrand en hydraulische oververhitting kunnen veroorzaken, alsook overmatige slijtage van
de riem. Neem gemorste olie of brandstof op. Laat de
machine afkoelen vóór opslag.
V Verwijder brandbaar materiaal van de machine.
Voorkom brand door de motorruimte, bovenkant van
het maaidek, ruimte rond de uitlaat, accu, brandstofleiding, brandstoftank en bestuurdersruimte vrij te
houden van opgehoopt afval, afgemaaid gras en ander
vuil. Ruim gemorste brandstof en olie altijd op.
V Draag altijd geschikte oogbescherming wanneer u onderhoud uitvoert aan het hydraulisch systeem en de accu of
wanneer u de maaimessen slijpt en opgehoopt vuil verwijdert.
V Wees voorzichtig wanneer u met benzine of andere
brandstof omgaat. Deze zijn brandbaar en dampen zijn
explosief.
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V Probeer nooit de motor te starten wanneer er een sterke
geur van brandstof aanwezig is. Zoek en corrigeer de oorzaak.
V Verwijder nooit de brandstofdop en vul de maaier nooit
bij met brandstof terwijl de motor draait of terwijl de
motor warm is. Vul nooit brandstof bij in de buurt van
een open vlam of nabij apparaten die een vonk kunnen
produceren. Vul de brandstof buiten bij. Vul brandstof
nooit binnen bij en tap binnen geen brandstof van de
machine.
V Laat de motor nooit draaien in een afgesloten ruimte tenzij de uitlaatgassen naar buiten worden afgevoerd. Uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxide, een gas dat
geurloos en zeer giftig is.
V Probeer nooit om het aandrijfsysteem van de maaier, het
maaidek of enig hulpstuk af te stellen of te repareren terwijl de motor van de maaier draait of de dekkoppeling
ingeschakeld is. Reparatie of onderhoud waarbij de
motor moet aan staan, dient uitsluitend te worden uitgevoerd door getraind onderhoudspersoneel.
V Werk nooit onder de machine of een hulpstuk tenzij het
veilig is ondersteund met krikbokken. Zorg dat de
machine stevig vastzit wanneer deze wordt verhoogd en
op de krikbokken wordt gezet. De machine mag niet
bewegen op de krikbokken wanneer de motor draait en
de rijwielen ronddraaien. Gebruik uitsluitend gecertificeerde krikbokken. Gebruik alleen geschikte krikbokken met een minimaal gewichtsbereik van 907 kg om de
eenheid omhoog te krikken. Uitsluitend in paren gebruiken. Volg de instructies die zijn meegeleverd met de
voertuigstandaarden.
V Wees voorzichtig als u de spanning van de veer van één
van de spanrollen gaat verlagen of als u met één van de
dekhefonderdelen gaat werken.
V Raak geen hete onderdelen van de machine aan.
V Houd moeren en bouten goed vastgedraaid, vooral de
bouten van het meshulpstuk. Houd de machine in goede
staat.
V Knoei nooit met veiligheidsinrichtingen. Controleer
regelmatig of ze goed werken.
V Zet de motor af voordat u de grasopvanger verwijdert of
de zijuitworp ontstopt. Maak nooit de zijuitworp vrij terwijl de motor draait. Zet de motor af en wacht totdat de
messen tot stilstand zijn gekomen alvorens te reinigen.
Gebruik een stok om een verstopte uitworp vrij te maken.
Gebruik nooit uw hand!
V Onderdelen van het grasopvangsysteem zijn onderhevig
aan slijtage, schade en aantasting, waardoor bewegende
onderdelen of voorwerpen kunnen worden weggeslingerd. Controleer regelmatig de onderdelen en vervang
deze zo nodig door de aanbevolen onderdelen van de
fabrikant.
V Ga voorzichtig te werk onder het dek aangezien de maaimessen zeer scherp zijn. Omwikkel de messen of draag
handschoenen en wees voorzichtig wanneer u onderhoud
eraan uitvoert.
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V Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van
Hustler® om er zeker van te zijn dat aan de originele normen wordt voldaan.

de maaier. Zie hoofdstuk Productliteratuur voor bestelinformatie.
Zie de handleiding van de motor voor aanhaalwaarden.

Service - inleiding

Banden

Regelmatig onderhoud is de beste manier om dure storingstijd
of voortijdige reparaties te voorkomen. Op de volgende pagina's
vindt u aanbevolen onderhoudsinformatie en -schema's die de
bestuurder routinematig moet volgen. Voor meer gedetailleerde
informatie dient u de aangewezen onderdelenhandleiding en de
algemene onderhoudshandleiding voor uw eenheid te bestellen.
Raadpleeg het hoofdstuk Productliteratuur in deze handleiding.
Wees bedacht op ongewone geluiden, omdat deze op een probleem kunnen duiden. Inspecteer de machine op abnormale slijtage of schade. Een goed moment voor het detecteren van
mogelijke problemen is tijdens het uitvoeren van het geplande
onderhoud. U kunt het probleem het beste zo snel mogelijk verhelpen.
Verwijder zwaar opgehoopt vet, olie en vuil, vooral in de
motor en onder de stoel; kleine stofdeeltjes schuren namelijk
motoren en hydraulische systemen met nauwe tolerantie.
Inspecteer de maaier dagelijks op afgemaaid gras en vastgeraakte draden of koorden. Op de onderzijde van het maaierdek
hoopt zich afgemaaid gras en vuil op, vooral wanneer het gras
nat is of een hoge vochtigheidsgraad heeft. Deze opeenhoping
zal verharden en de beweging van de messen en lucht beperken,
waardoor een slechtere maaikwaliteit ontstaat. Het dient daarom
regelmatig te worden verwijderd.
Om dit te doen moet u het dek volledig omhoog brengen en
blokkeren met krikbokken of blokken. Verwijder het opgehoopte vuil van de onderzijde.
Voor sommige reparaties is de hulp van een bevoegd servicetechnicus vereist; deze mogen niet worden uitgevoerd door
onbevoegd personeel. Raadpleeg uw Hustler®-servicecentrum
wanneer u hulp nodig hebt.

Het is voor vlak maaien belangrijk dat de banden dezelfde
luchtdruk hebben. De aanbevolen druk is:
Rijwielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-83 KPa
Voorste wielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-83 KPa
Als u niet-pneumatische banden wenst te gebruiken op uw
Hustler®-maaier, moeten de banden goedgekeurde banden zijn
van Hustler® Turf Equipment. Garantieclaims worden afgewezen bij elke maaier die is uitgerust met niet-pneumatische banden.

Smering
Gebruik SAE universele smeerolie.

Elektrisch systeem
Het elektrisch systeem is 12 volt met negatieve aarding. De
aanbevolen accugrootte is tuintractor BCI groep U1R met een
AMP-aanslingervermogen van 225 of hoger. Een onderhoudsvrije accu wordt aanbevolen. Volg anders de specificaties van de
fabrikant voor onderhoud, veiligheid, opslag en laden.

WAARSCHUWING
Accustijlen, klemmen en gerelateerde accessoires bevatten lood en loodverbindingen. Het is (de Amerikaanse
staat Californië) bekend dat deze chemische stoffen kanker en schade aan de voortplanting kunnen veroorzaken.
Was uw handen na gebruik.

Aanhaalwaarden

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Laad accu's op in een open, goed geventileerde ruimte, uit
de buurt van vonken en vlammen. Haal de stekker van de
lader uit het stopcontact vóór u deze aansluit op of ontkoppelt van de accu. Draag beschermende kleding en
gebruik geïsoleerd gereedschap.

Er moet speciaal aandacht worden besteed aan het
aanhalen van de aandrijfwielmoeren en mesasbouten. Het
niet goed aanhalen van deze onderdelen kan resulteren in
het verlies van een wiel of mes, wat ernstige schade of
persoonlijk letsel kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

De aanhaalwaarden worden hierna vermeld:
Nm
Wielmoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Mesasbout bovenaan . . . . . . . . . . . . . . 95
Mesasbout onderaan . . . . . . . . . . . . . . 160
Wielmotormoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Uitsluitend aansluitmoeren - Het is aanbevolen deze eerst te
controleren na 2 uur gebruik, om de 50 uur en na verwijdering
voor reparatie of vervanging.
Voor alle andere aanhaalwaarden raadpleegt u het schema met
standaardwaarden in de algemene onderhoudshandleiding van
REV D
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• Vermijd contact van accuzuur met de huid en kleding.
• Draag altijd oogbescherming bij het controleren van
de accu. Zuur kan ernstig letsel toebrengen aan huid
en ogen. Spoel bij contact het gebied met schoon
water en bel onmiddellijk een arts. Zuur beschadigt
ook de kleding.
• Drink de elektrolyt uit de accu niet op.
• Laad de accu niet op in de buurt van een open vuur.
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• Er vormt zich waterstofgas in de accu. Dit gas is
zowel giftig als brandbaar en kan een explosie veroorzaken indien blootgesteld aan vuur. Verwijder
altijd eerst de negatieve aarding en plaats deze als
laatste terug.
• Doe de accu niet te vol.
• Er kan elektrolyt overstromen en de verf, bedrading
of constructie beschadigen. Gebruik zeep en water
bij het reinigen van de accu. Zorg dat er geen water
en zeep de accu binnendringt. Reinig de accuklemmen met een oplossing van vier delen water en één
deel zuiveringszout wanneer deze roestig worden.

Alloggiamento del
fusibile principale

WAARSCHUWING
Kortsluitingen veroorzaakt door accuklemmen of metalen
gereedschap dat in aanraking komt met metalen onderdelen van de maaier, kunnen vonken veroorzaken. Vonken
kunnen een accugasexplosie veroorzaken die leidt tot persoonlijk letsel.
• Voorkom dat de accuklemmen in aanraking komen
met metalen maaieronderdelen bij het verwijderen
of plaatsten van de accu.
• Laat metalen gereedschap geen kortsluiting veroorzaken tussen de accuklemmen en metalen maaieronderdelen.

Afbeeldingr 4-1

WAARSCHUWING
Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan
krachtig genoeg zijn om de huid binnen te dringen en
ernstig letsel te veroorzaken. Vreemde vloeistoffen die
de huid binnendringen, moeten binnen enkele uren
operatief worden verwijderd door een arts die bekend
is met dit soort letsel, anders kan gangreen
ontwikkelen.
Voordat u het hydraulisch systeem onder druk zet,
dient u ervoor te zorgen dat alle aansluitingen goed
vastzitten en alle slangen en leidingen in goede
conditie zijn. Gebruik een stuk karton of hout om een
lek onder druk te vinden — nooit uw handen. Haal
alle druk van het systeem af voordat u hydraulische
leidingen loskoppelt of eraan werkt. Voordat u de
druk weghaalt, moet u alle hulpstukken omlaag
brengen en de motor afzetten.

WAARSCHUWING
Onjuiste bedrading van de accu kan schade veroorzaken
aan de maaier en accukabels. Dit kan vonken veroorzaken
die een accugasexplosie kunnen veroorzaken die leidt tot
persoonlijk letsel.
• Ontkoppel altijd de negatieve (zwarte) accukabel(s) voordat u de positieve (rode) kabel(s) ontkoppelt.
• Koppel altijd de positieve (rode) accukabel(s) vast
voordat u de negatieve (zwarte) kabel(s) koppelt.
Inline hoofdzekering
Deze maaiers hebben een inline hoofdzekering in het elektrisch systeem. Dit is de hoofdzekering die het hele elektrisch
systeem beveiligt. De hoofdzekering bevindt zich rechts voor in
de motor nabij de startmotor. Afbeeldingr 4-1

Hydraulisch systeem
BELANGRIJK:
Gebruik nooit hydraulische of
automatische transmissievloeistof in dit systeem; gebruik
uitsluitend de vermelde motorolie. Vergeet niet dat vuil de
ergste vijand is van het hydraulisch systeem. Afbeelding 4-2
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Controleer het oliepeil in het hydraulisch systeem na elke
50 gebruiksuren of wekelijks, afhankelijk wat het eerste
voorkomt. Controleer vaker als het systeem lekt of slecht werkt.
Het vloeistofniveau moet zich 2,54 cm van de bovenkant van
het reservoir bevinden. Gebruik uitsluitend SAE 20W50 SL/
SM motorolie voor de Hustler® X-ONE®-maaier. Afbeelding 42
OPMERKING: In het reservoir moet ongeveer 5.4 liter
SAE 20W50 SL/SM motorolie worden gegoten bij het
verversen van de olie en het vervangen van de filter. Maak het
reservoir niet te vol.
Vervang het filterelement en de olie van het hydraulisch systeem na de eerste 50 gebruiksuren van de maaier, vervang vervolgens het filter en de olie in het reservoir om de 500 uren.
BELANGRIJK: Het is noodzakelijk om de systeemolie af
te tappen uit het hydraulische reservoir, met behulp van de
aftapplug van het reservoir, voordat de hydraulische filter wordt
REV D

verwijderd. Plaats de aftapplug terug voordat u systeemolie gaat
toevoegen.
Het systeemfilter van de Hustler X-ONE bevindt zich in het
hydraulisch reservoir aan de linkerzijde van het reservoir.
Gebruik alleen een door Hustler® goedgekeurd filterelement. Verwijder het filter met een 5/8” dopsleutel wanneer u het
filter vervangt. De schroefdraad van het filter is rechtsdraaiend.

Hydraulisch
reservoir

Hydraulisch
filter

Afbeelding 4-2

Brandstofsysteem
Gebruik voor het vervangen van een onderdeel van het brandstofsysteem alleen goedgekeurde vervangingsonderdelen van
Hustler®.

GEVAAR
Wees uiterst voorzichtig wanneer u met brandstof
omgaat om lichamelijk letsel en/of materiële schade te
vermijden. Brandstof is bijzonder brandbaar en de
dampen zijn explosief.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

• Benzine is schadelijk of dodelijk wanneer ze wordt
ingeslikt.
• Langdurige blootstelling aan dampen kan ernstig
letsel en ziekte veroorzaken.
• Vermijd langdurig inademen van dampen.
• Houd uw gezicht weg van het tankpistool en de
benzinetank- of brandstofcontaineropening.
• Houd benzine uit de buurt van uw ogen en huid.
• Wanneer u brandstof morst op uw kleding, moet u
zich onmiddellijk omkleden.

Tref de normale voorzorgsmaatregelen voor het omgaan
met brandstof
• Niet roken tijdens het tanken. Doof alle sigaretten,
sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
• Verwijder de brandstofdop niet en vul de tank
niet wanneer de motor loopt of heet is. Ruim
eventueel gemorste brandstof op.
• Als brandstof is gemorst, probeer dan niet de motor
te starten maar verplaats de machine weg van de
gemorste brandstof en voorkom dat zich een bron
van ontsteking vormt totdat alle brandstof is verdampt.
• Laat de motor afkoelen voordat u de machine
opbergt in een gebouw.
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• Houd de brandstof uit de buurt van open vuur of
vonken en berg de machine op uit de buurt van open
vuur of vonken of een controlelampje zoals op een
waterkoker of andere apparatuur.
• Wees extra voorzichtig wanneer u met benzine of
andere brandstof omgaat. Deze zijn extreem brandbaar en de dampen zijn explosief. Brand of een
explosie door brandstof kan u en anderen verbranden en eigendommen beschadigen.
• Vul de brandstof buiten bij. Vul brandstof nooit binnen bij en tap binnen geen brandstof van de
machine.
• Probeer nooit de motor te starten wanneer er een
sterke geur van brandstof aanwezig is. Zoek en corrigeer de oorzaak.
• Bewaar brandstof in een goedgekeurde container en
houd deze uit de buurt van kinderen. Koop nooit
een grotere voorraad brandstof dan voor 30 dagen.
• Vul nooit containers met brandstof in een voertuig
of op een vrachtwagen of aanhangwagen met interieurbekleding of kunststof bodembekleding. Zet
brandstofcontainers voor het bijvullen altijd op de
grond uit de buurt van uw voertuig.
• Verwijder, indien mogelijk, benzineaangedreven
machines van de vrachtwagen of aanhangwagen en
tank ze bij met de wielen op de grond. Indien dit
niet mogelijk is, moet de machine op de vrachtwagen of aanhangwagen worden bijgevuld met een
draagbare container en niet met het tankpistool.
Wanneer een tankpistool moet worden gebruikt,
moet het tankpistool de hele tijd in aanraking blijven met de rand van de brandstoftank of de containeropening totdat deze gevuld is. Gebruik geen
pistoolvergrendel/openingssysteem.
• Gebruik nooit benzine voor het reinigen van onderdelen.
• Lees en volg de veiligheidsvoorzorgen in deze
handleiding.

De brandstoftanks bevinden zich in de bumpers van de
maaier.
Verwijder de brandstofdop langzaam.
Bij het draaien van de brandstofdop op de vulnek, draait u de
dop vast totdat deze begint te klikken, draai daarna door totdat u
ten minste drie klikken heeft gehoord.
4-4
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WAARSCHUWING
Het gebruik van andere vervangingsonderdelen dan de
originele onderdelen kan resulteren in falen van het
systeem en een gevaar voor de veiligheid opleveren.

Brandstofklep dicht

BELANGRIJK: Doe de brandstoftanks niet te vol. Het
niveau in de brandstoftanks mag niet hoger zijn dan de onderzijde van de vulnek. (Afbeelding 4-3) Het brandstofsysteem is
zo ontworpen dat er nog enige ruimte is voor de brandstof om
uit te zetten als de temperatuur verandert.

Juiste
brandstof tank

Linkerbrandstoftank

WAARSCHUWING
Afbeelding 4-4

Te veel brandstof in de tanks kan de volgende gevolgen hebben:
• Motorschade
• Brandgevaar!

Motorolie en filter

WAARSCHUWING

Vullen tot aan de onderkant van de vulnek
Vulnek
Maximum
Niet te vol
maken

Brandstoftank

Afbeelding 4-3
Gebruik normale loodvrije benzine met een octaanwaarde van
87 of hoger. Maximaal 10% ethanol (E10) in brandstof. Bij
brandstof met meer dan 10% ethanol (zoals E15, E20 en E85)
vervalt de garantie. Brandstoffen met meer dan 10% ethanol zijn
niet goedgekeurd voor gebruik en dergelijk niet-toegestaan
gebruik zou kunnen resulteren in een motorstoring en zou
brandgevaar kunnen opleveren.
Raadpleeg de motorhandleiding voor brandstofspecificaties.
Brandstofafsluitklep
Er bevindt zich een brandstofafsluitklep op elke maaier. De
locatie en werking van de brandstofklep verschilt naargelang de
eenheid. Sluit de brandstofklep om te voorkomen dat brandstof
naar de motor stroomt. Met de twee andere standen van de klep
kan brandstof uit een van de brandstoftanks worden gehaald.
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Wanneer de motor heeft gedraaid en de
gebruikstemperatuur heeft bereikt, moet u de motor laten
afkoelen voordat u de olie ververst. De motor en
motorolie zijn zeer heet. Wees dus voorzichtig bij het
verversen van olie en draag geschikte beschermende
middelen om verbranding en blootstelling aan motorolie
te voorkomen.
Controleer dagelijks de motorolie en na elke 4 uur gebruik.
De maaier moet horizontaal staan wanneer u de olie controleert.
Raadpleeg de handleiding en het onderhoudsschema van de
motor voor de aanbevolen olie en capaciteit.
BELANGRIJK: Ververs de motorolie en vervang het filter
na de eerste 5 uren van gebruik en daarna volgens de
aanbevelingen van de fabrikant. Als de maaier in zeer vuile
omstandigheden wordt gebruikt, wordt aanbevolen de olie vaker
te verversen. Verwijder, nadat het nieuwe oliefilter is
geïnstalleerd, olie die eventueel op de motorplaat, de demper of
het hitteschild is gemorst.
De motorolie aftappen:
1. Zoek de olieaftapkraan op de motor. Afbeelding 4-5,
2. Plaats een geschikte olieaftapbak onder de machine onder
de olieaftapkraan.
3. Draai de kraan linksom om deze te openen. Neem 10
minuten de tijd om de motorolie goed te laten
wegstromen.
4. Sluit de kraan nadat de olie is afgetapt door deze
rechtsom te draaien.
5. Ruim eventueel gemorste olie op nadat u de kraan hebt
gesloten.
BELANGRIJK: Alle oliedruppen en -vlekken moeten
van het uitlaatsysteem worden verwijderd vóór gebruik
van de machine.
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Veiligheidsfilter

Olieaftapklep

Afbeelding 4-5

Motorluchtfilter
Voer het onderhoud aan de motorluchtfilter uit volgens het
Onderhoudsschema in deze handleiding.
Een speciaal ontworpen droogfilter is standaarduitrusting op
deze maaiers. Het voorziet de motor van schone verbrandingslucht. Afbeelding 4-6
Deze maaiers zijn uitgerust met een veiligheidsfilter. Het filterelement schuift over de veiligheidsfilter. Afbeelding 4-7
Het veiligheidsfilter vereist geen onderhoud tenzij dit vuil of
nat wordt.

3.

4.

5.

Voorreiniger

Stofdop

6.

Filterbus

Afbeelding 4-6
Aanbevolen onderhoudsprocedure
1. Maak de klemmen los en verwijder het element. Reinig
de filterbus met een vochtige doek.
2. Voordat u een nieuw element installeert, inspecteert u het
door een helder licht erin te plaatsen en het element langzaam rond te draaien zodat u gaten of scheuren in het
papier kunt zien. Controleer ook de pakkingen op insnijREV D

Afbeelding 4-7

4-6

dingen of scheuren. Probeer geen beschadigd element te
gebruiken waardoor schurende deeltjes in de motor kunnen terechtkomen.
Plaats de stofhouder terug. Zorg dat deze de luchtreiniger
volledig afdicht en draai vervolgens de klemmen vast.
Alfbeelding 4-6
Controleer regelmatig alle fittingen en klemmen om te
zien of ze vastzitten en inspecteer de slangen op openingen of barsten.
Controleer regelmatig de inlaatslang op tekenen van
opgenomen stof. Zoek en repareer de oorzaak voor het
opgenomen stof.
Gebruik de machine nooit zonder dat er een luchtfilter is
geïnstalleerd.

Over onderhoud
Over onderhoud betekent dat een luchtfilterelement wordt
verwijderd voor reiniging of vervanging voordat dit nodig is.
Elke keer dat het filter wordt verwijderd, kan er een kleine
hoeveelheid stof en vuil in het inlaatsysteem vallen. Dit
opgehoopte vuil kan leiden tot een vervuilde motor. Er is slechts
een paar gram opgenomen vuil tijdens de normale levensduur
nodig om de motor te vervuilen.
Reinig het element niet, maar vervang het altijd door een
nieuw element. Als gebruikte luchtfilterelementen worden
gereinigd, kan door onjuiste reinigingsmethoden vuil in het filter komen wat kan leiden tot vuilophoping en een defecte motor.
Houd er rekening mee dat als een luchtfilterelement wordt
gereinigd, met eender welke methode de persoon of onderneming die de reiniging uitvoert, vanaf dat moment aansprakelijk
is voor de integriteit van het filter. De garantie op luchtfilters
vervalt als enige vorm van reiniging of onderhoud wordt uitgevoerd, omdat de conditie van het filter na onderhoud volledig buiten onze invloed valt. Daarom kan er bij een defecte
motor vanwege vuilophoping geen aanspraak op garantie
worden gedaan als het luchtfilterelement op enige wijze is
gereinigd of onderhouden.
Een gedeeltelijk vuil luchtfilterelement werkt beter dan een
nieuw element. Een vuil filterelement is dus niet slecht voor de
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motor, tenzij het element de luchtstroom aanzienlijk beperkt en
de prestaties van de motor hierdoor worden beïnvloed. Deze
reden is eenvoudig. Het materiaal in het filter moet poreus zijn
zodat er lucht door kan. Als er vuile lucht door het filter gaat,
verstopt het vuil enkele gaatjes in het materiaal en wordt zo
onderdeel van het filtermateriaal. Als de volgende ronde met
vuil komt, helpt het eerste vuil nog kleinere deeltjes te filteren
waardoor het filter nog efficiënter voorkomt dat er vuil in de
motor komt. Dit wordt een barrièrefilter genoemd.
Op een gegeven moment is het filtermateriaal natuurlijk zo
verstopt dat er geen lucht meer door kan.
De omstandigheden waarin wordt gemaaid, bepalen hoe vaak
het luchtfilterelement moet worden vervangen.

wordt verleend door de fabrikant. Speciale aandacht moet worden besteed aan de toepasselijke gegevens die hier niet worden
gedupliceerd.

Filter brandstofverdampingssysteem
Sommige Hustler® X-ONE® maaiers hebben een filter voor
het brandstofverdampingssysteem. Deze filter moet elke 500
uur of jaarlijks worden gecontroleerd en vervangen, wat het
eerst komt. Afbeelding 4-9

Luchtbeperkingsindicator
Deze eenheden hebben een luchtbeperkingsindicator in de
luchtreiniger. Afbeelding 4-8
Vervang het element wanneer de beperkingsindicator de rode
streep voor het vervangen van het filter bereikt. Controleer
dagelijks de indicator en vervang het element indien nodig of
jaarlijks, afhankelijk wat het eerst voorkomt.
Reset de indicator door de gele knop in te drukken na elke elementvervanging. Afbeelding 4-8
Resetknop
Filter brandstofverdampingssysteem

Afbeelding 4-9

Riemen
Inspecteer regelmatig de riemen voor slijtage en onderhoudbaarheid. Vervang een riem die ernstige insnijdingen, scheuren,
separatie, haarscheurtjes t.g.v. ozoninwerking en barsten of
brandgaten door slippen vertoont. Lichte ontrafeling van de
bekleding van de riem geeft niet aan dat deze defect is, snijd de
rafels af met een scherp mes.
Indicator

WAARSCHUWING
Als de pompriem het begeeft, verliest u de controle vooral wanneer u op een helling maait. Als u de controle
over het stuur verliest terwijl u de machine gebruikt,
moet u de stuurbedieningshendels onmiddellijk in de
parkeerstand zetten. Inspecteer de machine en neem
contact op met uw Hustler®-dealer om het probleem
op te lossen voordat u verdergaat.

Afbeelding 4-8

Algemeen onderhoud van motor
Gedetailleerde instructies en aanbevelingen voor het inlopen
en normaal onderhoud bevinden zich in de handleiding van de
motor. Raadpleeg deze handleiding voor motoronderhoud, het
smeren van de motor met aanbevelingen voor kwaliteit en viscositeit, aanhaalwaarden voor bouten, enz. De motorgarantie
604909CE
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Inspecteer de riemschijfgroeven en flenzen op slijtage. Een
nieuwe riem of een riem in goede conditie mag nooit tegen de
onderkant van de groef lopen. Vervang de schijf als dit het geval
is, anders verliest de riem kracht en slipt deze overmatig.
Wrik nooit aan een riem om deze op een schijf te krijgen,
omdat dan de vezels van de riem kunnen scheuren of anderszins
beschadigd raken.
Houd olie en vet van de riemen vandaan en gebruik nooit
drijfriempasta. Deze vernielen de samenstelling van de riem in
REV D

zeer korte tijd.

Onderhoud van maaimessen
Controleer dagelijks de maaimessen; deze zijn heel belangrijk
voor een efficiënt prestatievermogen en een goed verzorgd
gazon. Houd de messen scherp. Een bot mes zal het gras eerder
scheuren dan maaien, waardoor binnen een paar uur een bruine
ongelijke bovenlaag op het gras ontstaat. Een bot mes vereist
ook meer motorvermogen.
Vervang elk mes dat gebogen, gebarsten of gebroken is.

WAARSCHUWING
Probeer nooit om een gebogen mes recht te maken door te
verhitten of een gebarsten of gebroken mes te lassen. Het
mes kan dan breken en ernstig letsel veroorzaken. Vervang versleten of beschadigde messen.

wordt.
Leg het mes op een vlakke ondergrond en controleer op krommingen (Afbeelding 4-10 en Afbeelding 4-11). Vervang gebogen messen.
Asbouten zonder of met versleten of gekartelde groeven
mogen niet opnieuw worden gebruikt. Draai bouten op assen
aan tot 160,0 N-m bij het terugplaatsen van de messen.
Goed gespannen dopringen zorgen voor de juiste drukbelasting op de messen. Vervang de dopringen als ze zijn gebarsten of
versleten.
BELANGRIJK: Het kromme deel van het mes moet
omhoog wijzen naar de binnenkant van het dek om goed maaien
te garanderen.
BELANGRIJK: Bij het monteren van de messen moet u ze
na het plaatsen draaien om er zeker van te zijn dat de punten van
de messen elkaar of andere delen van de maaier niet raken.

WAARSCHUWING
Het niet goed aandraaien van de bout kan resulteren in het
verliezen van het mes, wat ernstig letsel kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Werk nooit met messen terwijl de motor draait of de dekkoppelingsschakelaar is ingeschakeld (aan). Zet de dekkoppelingsschakelaar altijd in de uitgeschakelde stand,
zet de stuurbedieningshendels in de parkeerstand, zet de
motor af en koppel de negatieve accukabel los. Blokkeer
de maaier wanneer u eronder moet werken. Draag handschoenen wanneer u aan de messen werkt. Controleer
altijd of het mes beschadigd is als de maaier een steen,
tak of ander vreemd voorwerp raakt tijdens het maaien!

Maaimessen zijn scherp en kunnen snijden. Omwikkel de
messen of draag handschoenen en wees voorzichtig
wanneer u onderhoud eraan uitvoert.

Slijppatroon

WAARSCHUWING
Draag altijd passende oogbescherming bij het slijpen van
de maaimessen.

Verwijderen maaimes
Gebruik een 15/16'' sleutel om de 5/8'' moerbout te verwijderen waarmee het mes onderaan vastzit aan de
spilas. OPMERKING: Een meshouder (onderdeelnummer
381442) is verkrijgbaar bij Hustler® Turf Equipment. Hij is ontworpen om te voorkomen dat de messen draaien wanneer ze
worden verwijderd of op de as worden geplaatst. Neem contact
op met uw Hustler®-dealer voor meer informatie.
Slijp de messen op een slijper volgens het bovenstaande
patroon (Afbeelding 4-9). Kleine bijwerkingen kunnen worden
gedaan met een vijl
Controleer de messen na het slijpen op balans. Een universeel
balanceerapparaat is verkrijgbaar bij de meeste ijzerwinkels
(bouwmarkten). Het balanceren kan ook worden uitgevoerd
door het mes op een omgekeerde drevel of 5/8” bout te plaatsen.
Het mes mag niet hellen of schommelen. Draai het mes langzaam, het mes mag niet wiebelen. Als het mes uit balans is,
moet het weer recht worden gemaakt voordat het teruggeplaatst
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Slijp niet volgens het oorspronkelijke patroon
(onder). Het is eenvoudiger om een rechte
snijrand te krijgen als u het bovenstaande
slijppatroon volgt.

Oorspronkelijke rand

Afbeelding 4-10
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3. Gewicht (Afbeelding 4-13)
4. Lendesteun (Afbeelding 4-15)

Kromgetrokken mes (vervangen)

Maaivlak

Knop voor gewichtinstelling

Recht mes
Vergelijking van kromgetrokken en rechte messen

Afbeelding 4-11
Snijrand

Hendel vooruit/
achteruit

Kromme mesrand
(vervangen)
Maaivlak

Snijrand

Afbeelding 4-13
Rechte mesrand
Eindaanzicht van messen, vergelijking
van kromme en rechte messen

Knop voor hoek
van rugzitting

Afbeelding 4-12

Opties maaimessen
Hierbij kunt u een lijst vinden van de goedgekeurde opties
voor het maaimes die beschikbaar zijn via Hustler® Turf Equipment voor deze maaier.

GEVAAR
Gebruik alleen originele vervangingsmessen van Hustler®
om er zeker van te zijn dat aan de originele normen wordt
voldaan. Het gebruik van niet-goedgekeurde maaimessen
kan ertoe leiden dat de maaimessen breken, wat de dood,
letsel of materiële schade als gevolg kan hebben.

Afbeelding 4-14

Knop van lendesteun

54" Zijuitworp dek
797696

MES, F18.50"-H-F-CW

797712

MES, 18.50"-GAT-F-CW

797704

MES, 18.50"-MUL-F-CW

601012

MES, F18.50"-L-F-CW
54" Achterste uitwerpdek

601012

MES, F18.50"-L-F-CW

601013

MES, F18.50"-L-F-CCW

De stoel instellen
BELANGRIJK: Eventuele onderhoudswerkzaamheden waarvoor de veiligheidskappen moeten worden verwijderd, moeten
worden uitgevoerd door een ervaren onderhoudstechnicus.
De stoel met vering kan op vier manieren worden afgesteld
om de comfortabelste positie te bereiken:
1. Hoek van rugzitting (Afbeelding 4-14)
2. Vooruit en achteruit (Afbeelding 4-13)
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Afbeelding 4-15

Stuurbedieningshendels afstellen
De stuurbedieningshendels kunnen voor het gemak van de
bestuurder worden afgesteld. Door de moerbouten waarmee de
REV D

FOUTOPSPORING
De meeste problemen die zich voordoen bij het systeem kunnen worden toegeschreven aan incorrecte afstellingen of uitgesteld
onderhoud. Een consistent toegepast preventief onderhoudsprogramma, zoals beschreven in het hoofdstuk Onderhoud van deze
handleiding, voorkomt vele problemen. Aan de hand van de volgende tabel kunt u een probleem zoeken door mogelijke oorzaken en
de aanbevolen oplossing te suggereren.
SYMPTOMEN

De startmotor slaat niet
aan

De motor start niet, start
moeilijk of blijft niet
draaien

MOGELIJKE OORZAKEN

AANBEVOLEN
OPLOSSINGEN

Stuurbedieningshendels
niet in parkeerremstand of
schakelaar niet afgesteld

Zet
stuurbedieningshendels in
parkeerremstand of stel
schakelaar opnieuw af

Dekkoppelingsschakelaar
ingeschakeld

Schakel
koppelingsschakelaar uit

Zwakke of lege accu

Opladen of vervangen

Elektrische aansluitingen
zijn doorgeroest of los

Controleer de elektrische
aansluitingen

Voor meer oorzaken

Zie motorhandleiding

Geen brandstof of leiding
verstopt

Vul tank of vervang leiding
(Zie hoofdstuk
Brandstofsysteem voor
meer informatie)

SYMPTOMEN

Lage motoroliedruk

MOGELIJKE OORZAKEN

AANBEVOLEN
OPLOSSINGEN

Laag oliepeil

Vul olie bij

Olie verdund of te licht

Ververs olie en zoek bron
van verontreiniging

Defecte oliepomp

Neem contact op met uw
dealer

Hoog olieverbruik

Diverse

Neem contact op met uw
dealer

Maaier schokt bij het
starten of werkt alleen in
één richting

Het stangenstelsel van de
bedieningsinrichting moet
opnieuw afgesteld worden

Stel stangenstelsel af

Pomp of wielmotoren
defect

Neem contact op met uw
dealer

Sleepkleppen niet volledig
gesloten

Sluit sleepkleppen

Hydraulisch systeem
werkt heet (olie in
reservoir ruikt ranzig)

Laag hydraulisch oliepeil

Vul reservoir

Hydraulische pomp defect

Neem contact op met 
uw dealer

Brandstofklep is
uitgeschakeld

Open de brandstofklep

Er zit verkeerde brandstof
in het brandstofsysteem

Tap de tank af en vervang
de brandstof door het juiste
type

Er zit vuil in het
brandstoffilter

Vervang het brandstoffilter

Maaier "kruipt" wanneer
stuurbedieningshendels in
neutraal staan

Stangenstelsel van
stuurinrichting moet worden
afgesteld

Stel stangenstelsel af

Vuil, water of oude
brandstof in het
brandstofsysteem

Neem contact op met uw
dealer

Maaier cirkelt of wijkt af
naar één kant

Stangenstelsel van
stuurinrichting moet worden
afgesteld

Stel stangenstelsel af

De choke staat niet aan

Plaats de hendel van de
starter op ON

Wielmotoren defect

Neem contact op met uw
dealer

Diverse

Zie motorhandleiding

Banden slecht opgepompt

Motor:
Draait met constante
weigeringen of motor
draait ongelijkmatig of
onregelmatig

Diverse

Zie motorhandleiding

Verlies van vermogen of
systeem werkt niet in
beide richtingen

Beperkingen in
luchtreiniger

Repareer luchtreiniger

Hydraulische leiding
geblokkeerd

Raadpleeg uw dealer

Interne storing of lek in
wielmotor

Raadpleeg uw dealer

Onvoldoende hydraulische
olietoevoer

Controleer peil in reservoir

Maaier kruipt wanneer
parkeerrem is
ingeschakeld

Er is abnormale vibratie

Laat de dealer de
hydraulische pomp
controleren

Hydraulische pomp defect

Neem contact op met uw
dealer

Stangenstelsel van
stuurinrichting slecht
afgesteld

Stel stangenstelsel van
stuurinrichting af

Remmen moeten worden
afgesteld

Stel parkeerremmen af

De
motorbevestigingsbouten
zitten los

Draai de
bevestigingsbouten vast

De motorriemschijf,
draagrolriemschijf of
mesriemschijf zit los

Draai de nodige riemschijf
vast

De motorriemschijf is
beschadigd

Neem contact op met uw
dealer

Het/de snijmes(sen) is/zijn
gebogen of
ongebalanceerd

Installeer (een) nieuw(e)
snijmes(sen)

Slechte compressie

Raadpleeg uw dealer

Stangenstelsel van
stuurinrichting moet worden
afgesteld

Stel stangenstelsel af

Sleepklep open

Sluit de sleepklep

Een mesbevestigingsbout
zit los

Draai de bevestigingsbout
vast

De tractieaandrijvingsriem
is versleten, los of
gebroken

Installeer een nieuwe
tractieaandrijvingsriem

Aslager is versleten 
of zit los

Vervang of draai aslager
vast

Lucht in systeem

Controleer filter en fittingen

Voor meer oorzaken

Zie motorhandleiding

Een mesas is gebogen
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to t55 - 83 KPa
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Neem contact op met 
uw dealer

REV D

OPSLAG
Wanneer u aan het einde van het maaiseizoen de eenheid
opslaat, dient u de volgende onderdelen van de maaier, motor en
accu te onderhouden vóór opslag.
Als de maaier langere tijd opgeslagen is geweest, voert u de
stappen van de voorbereiding voor het nieuwe seizoen uit voordat u de maaier gebruikt.
Algemene voorbereiding van maaier voor opslag
1. Verwijder al het gras, vuil en afval van de maaier en
maaionderdelen.
BELANGRIJK: Was de machine met een zacht
reinigingsmiddel en water. Was de machine niet met een
hogedrukspuit. Vermijd overmatig gebruik van water,
vooral nabij het bedieningspaneel motor en transaxles.
Reinig de maaier en werk alle krasjes bij met lak.
2. Vervang het luchtfilterelement.
3. Controleer goed of er onderdelen versleten of beschadigd
zijn die vervangen moeten worden en bestel deze bij uw
dealer.
4. Smeer de machine goed door, in overeenstemming met
het hoofdstuk Onderhoud.
5. Zet de maaier op blokken, zodat er geen gewicht meer op
de banden rust. Controleer de bandendruk en pomp op tot
de juiste bedrijfsspanning.
OPMERKING: Laat de banden niet leeglopen.
6. Voer een afzonderlijke motor- en accuvoorbereiding uit,
zoals hieronder beschreven.
7. Sla de maaier op in een schone, droge ruimte.
Voorbereiding van motor voor opslag
Wanneer de motor gedurende langere periodes niet wordt
gebruikt, moet u als volgt handelen:
1. Laat de motor minimaal 15 minuten draaien.
2. Laat de olie uit het carter lopen terwijl de motor nog
warm is.
3. Vul het carter met verse olie van de juiste viscositeit.
4. Laat de brandstoftank leeglopen en laat de motor draaien
tot deze stopt wegens gebrek aan brandstof. Benzine verdampt wanneer ze langdurig in de carburateur blijft zitten
en vormt een hars- en vernisachtige neerslag in de carburateur. Deze neerslag leidt tot verzuipen van de motor en
verlies van de voorgaande 100 uur.
5. Verwijder de bougies en giet een eetlepel motorolie in
elke bougie-opening. Plaats de bougies terug, maar sluit
de bougiekabels niet opnieuw aan.
6. Sla de motor ten minste 12 omwentelingen aan met de
starter om olie te verspreiden over de cilinderwanden en
klepmechanismen.
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7. Reinig de buitenkant van de motor. Verspreid een dun
olielaagje over openliggende metalen oppervlakken van
de motor die gevoelig zijn voor corrosie.
8. Verwijder vuil en grasresten van de cilinders en vinnen,
blazerhuis en demper.
9. Controleer of de olievuldop en de brandstoftankdop goed
dicht zitten.
10. Raadpleeg de motorhandleiding voor meer informatie.
Voorbereiding van accu voor opslag
Wanneer de maaier gedurende langere periodes niet wordt
gebruikt, wordt aanbevolen de accu los te koppelen en uit de
machine te verwijderen. Voer op dat moment het volgende
onderhoud uit aan de accu:
1. Verwijder de accu uit de machine.
2. Reinig de accu, klemmen en kabelaansluitingen.
3. Laad de accu zo nodig op.
4. Bewaar de accu op een koele, droge plaats (stel niet bloot
aan temperaturen onder nul graden).
5. Zorg dat de accu altijd volledig geladen is. Dit is met
name belangrijk om schade aan de accu te voorkomen als
de temperatuur lager is dan 0 °C.
Voorbereiding nieuwe seizoen
Voordat u de maaier start nadat deze een langere periode
opgeslagen is geweest, moet u het volgende onderhoud uitvoeren:
1. Reinig de maaier, verwijder afval en vuil.
2. Controleer het motoroliepeil en hydraulische oliepeil.
3. Vul de brandstoftanks met verse brandstof. Laat de
machine 5 minuten lang op halve snelheid draaien en
controleer de werking van de stuurbedieningshendels.
Stop de motor en controleer op olielekken, loszittende
onderdelen, enz.

WAARSCHUWING
Controleer aan het begin van een nieuw seizoen altijd of
de maaier is bijgevuld met verse olie. Als de olie is afgetapt aan het einde van het seizoen en niet is bijgevuld,
leidt dit tot schade aan de motor.
4. Draai bouten die zijn losgedraaid, weer vast en zorg dat
alle haarspeld-, split- en trekpennen op hun plaats zitten.
5. Installeer alle veiligheidsschermen en lees de veiligheidsvoorzorgen die in deze handleiding worden beschreven.
6. Controleer en pomp de banden op tot 55-83 KPa.
7. Installeer een volledig opgeladen accu en bevestig de
accukabels.
8. Raadpleeg de motorhandleiding voor meer informatie.
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PRODUCTLITERATUUR
Neem voor exemplaren van de Hustler® X-ONE®-producthandleiding contact op met uw plaatselijke Hustler ®-dealer.
Neem contact op met uw plaatselijke Hustler-dealer als u de gebruikershandleiding van een andere motor nodig hebt.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Geluidsmetingen (dBA):
Geluidsvermogen volgens Hemisfeermethode
(ISO 3744 - 1994 & 11094 - 1991)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
930529CE – 105 dBA
930552CE – 105 dBA
Oor van bestuurder
930529CE – 92,3 dBA
930552CE – 82,5 dBA
Motortoerental
930529CE – toerental 2950 (± 50)
930552CE – toerental 2950 (± 50)
BELANGRIJK: Knoei nooit met de instellingen van het toerental van de motor (RPM) en wijzig deze nooit.
Vibratie:
(Maximum gewogen acceleratie m/s² - volledig lichaam)
930529CE – < 0,5 m/s2
930552CE – = 1,07 m/s2
Volledig lichaam - De RMS-acceleratie in m/s² gemeten over 3 minuten op een representatieve machine. De acceleratiewaarde hangt
af van de oneffenheid van de grond, de snelheid waarmee de maaier zich verplaatst en de rijgewoonten van de bestuurder. De
metingen werden verkregen door actuele gebruiksgegevens volgens STD-procedure in ISO 2631-1-1997.
Hand/Arm:
930529CE – De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 2,5 m/s². Deze waarden werden verkregen via
metingen op de handen/armen volgens ISO 5349-1-2001.
930552CE – De RMS-acceleratie in m/s² gemeten in 24 seconden is minder dan 2,5 m/s². Deze waarden werden verkregen via
metingen op de handen/armen volgens ISO 5349-1-2001.
De test is uitgevoerd op een statische (stationair draaiende) machine.
Massa van de machine:
930529CE – 548 kg
930552CE – 592 kg
Nominaal motorvermogen:
930529CE – 16,4 kW
930552CE – 17,5 kW
Snijdbreedte:
930529CE – 135 cm
930552CE – 135 cm
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