HANDLEIDING VOOR
EEN VEILIG GEBRUIK
Deze handleiding geldt voor de volgende modellen van Walker Maaiers:
Model MBV (18,0 PK)
Model MCGHS (20,0 PK)
Model MDDGHS (20,9 PK)
Model MTGHS (23,0 PK)
Model MTGHS26 (26,0 PK)



™

DUTCH
Lees en Bewaar Deze Instructies S.V.P.
Lees de instructies voor een
veilig gebruik van deze machine.

P/N 9000-6

Veiligheidsinstructies
Besteed extra aandacht aan informatie die in deze
handleiding is voorzien van de aanduiding GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG, BELANGRIJK en LET OP.
Als u het Let-Op-Veiligheid-Symbool (
) ziet,
lees dan de instructies tot u ze begrijpt en kunt
opvolgen. Als de veilgheidsinstructies onvoldoende worden toegepast, kan dat tot persoonlijk letsel
leiden.
Het belang of de mate van belang van elk soort informatie wordt als volgt aangegeven:

GEVAAR
Een DIRECT risico dat tot ernstig persoonlijk letsel ZAL leiden of DODELIJK
kan zijn, als de waarschuwing wordt genegeerd en niet de juiste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen.

Walker Productgroep kan niet elke situatie voorzien
die mogelijk gevaarlijk is. Daarom zijn er situaties
denkbaar die niet in deze handleiding worden
behandeld. Iedereen die methoden, gereedschappen of controletechnieken gebruikt die niet door
Walker Productgroep worden aanbevolen, dient te
accepteren dat hij volledig verantwoordelijk voor
zijn eigen veiligheid is.
De Walker Zitmaaier is met veel veiligheidsvoorzieningen uitgerust om de gebruiker tegen persoonlijk
letsel of schade te beschermen. De gebruiker
dient echter voortdurend veilige werkmethoden toe
te passen. Als de veiligheidsinstructies uit deze
handleiding niet worden opgevolgd, kan dat tot
persoonlijk letsel of schade aan de machine of
goederen leiden.
Mocht u vragen hebben over de constructie, de
werking, het onderhoud of de veiligheid, neem dan
contact op met uw bevoegde Walker maaierdealer.
VOOR HET GEBRUIK
1.

Lees de inhoud van deze handleiding tot u
haar begrijpt, voordat u de machine gaat gebruiken. Leer alle regelapparatuur van de machine goed kennen, weet hoe u de machine
snel kunt stoppen en het bedieningspaneel snel
kunt uitzetten.

2.

Geef kinderen nooit de gelegenheid de zitmaaier te gebruiken. Geef onvoldoende geïnstrueerde volwassenen niet de gelegenheid
hem te gebruiken.

3.

Ontdoe het gebied dat wordt gemaaid, van
alle vreemde voorwerpen die door de maaimessen kunnen worden opgepikt en
weggeslingerd. Ruim alle stokken, stenen,
metaaldraden en ander afval op.

4.

Hou iedereen, vooral kinderen en huisdieren,
op veilige afstand van het gebied dat wordt
gemaaid. Maai niet in de buurt van omstanders.

5.

Bedien de machine niet met blote voeten of met
sandalen, tennisschoenen of ander licht
schoeisel. Draag schoenen die degelijke bescherming bieden.

6.

Draag geen loszittende kleren die tussen bewegende onderdelen kunnen raken. Bedien deze
machine niet in een korte broek; draag altijd
kleren die voldoende bescherming bieden,
zoals een lange broek. Het verdient aanbeveling een veiligheidsbril, stevige schoenen en
een helm te dragen, wat door sommige plaatselijke verordeningen en verzekeringsvoorwaarden ook verplicht wordt gesteld.

WAARSCHUWING
Een MOGELIJK risico dat tot ernstig persoonlijk letsel KAN leiden of DODELIJK
kan zijn, als de waarschuwing wordt genegeerd en niet de juiste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen.

VOORZICHTIG
Mogelijke risico’s of onveilige toepassingen die tot LICHT persoonlijk letsel of tot
beschadigingen van goederen of de
machine KUNNEN leiden, als de waarschuwing wordt genegeerd en niet de
juiste veiligheidsvoorzieningen worden
getroffen.

BELANGRIJK: geeft mechanische informatie aan
die extra aandacht vraagt, omdat een onderdeel of
onderdelen van de machine mogelijk kunnen worden beschadigd.

LET OP: geeft informatie aan die extra aandacht
verdient.

Veiligheidsinstructies
7.

8.

9.

Wie langdurig aan hard lawaai wordt blootgesteld, kan gehoorbeschadiging of gehoorverlies
oplopen. Het verdient aanbeveling het gehoor te beschermen, vooral bij veelvuldig gebruik van het GHS model vanwege het
geluidsniveau van de waaier. Draag geschikte
beschermingsmiddelen voor het gehoor, zoals
oorbeschermers of oordopjes.
Hou alle beschermingsplaten en veiligheidsvoorzieningen op hun plaats. Als een
beschermplaat, een veiligheidsvoorziening of
plakplaatje beschadigd, onbruikbaar of zoek
raakt, repareer of vervang het dan alvorens de
machine te gebruiken.
Ga na of de vergrendelingsschakelaars
goed functioneren, zodat de motor alleen kan
worden gestart als de hendel die de voorwaartse snelheid regelt, in de NEUTRAAL- stand
staat en de PTO-koppeling ONTKOPPELD is.
Bovendien behoort de motor te stoppen als de
gebruiker van zijn zitplaats opstaat terwijl de
PTO-koppeling GEKOPPELD is.

GEBRUIK
1.

Gebruik de maaier alleen bij daglicht of goed
kunstlicht als het te maaien gebied goed zichtbaar is.

2.

Zit op de zitplaats als u de motor start en de machine bedient. Hou de voeten voortdurend op
de voetenbank als de tractor rijdt en/of de maaimessen van de maaier draaien.

3.

Als beginnend gebruiker dient u de tractor
eerst met lage snelheid te leren sturen (manoeuvreren) voordat u probeert te maaien.
Wees u ervan bewust dat, door de constructie
met een verhoogde voorkant, de achterkant
van de tractor in bochten naar buiten zwaait.

4.

Denk eraan dat, voor een noodstop, de voorwaartse beweging van de tractor altijd kan worden gestopt door de hendel die de voorwaartse
snelheid regelt, in de NEUTRAAL- stand te
trekken.

5.

Ontkoppel de meskoppeling en zet de hendel
die de voorwaartse snelheid regelt, in de NEUTRAAL- stand voordat u de motor start (een
vergrendelingsschakelaar van de ontsteking
verhindert normaliter dat de machine kan worden gestart als deze hendels GEKOPPELD
staan).

10. Wees voorzichtig met benzine of dieselolie.
Gasoline is uiterst brandbaar en de dampen ervan zijn explosief:
a.

Gebruik een goedgekeurde reservetank.

b.

Voeg nooit brandstof toe terwijl de motor
loopt of heet is (laat een hete motor enkele
minuten afkoelen).

6.

Laat de motor niet lopen in een afgesloten
gebied met onvoldoende ventilatie. Uitlaatgassen zijn gevaarlijk en kunnen dodelijk zijn.

c.

Hou lucifers, sigaretten, sigaren, pijpen,
open vuur of vonken uit de buurt van de
brandstof- en reservetank.

7.

Vervoer geen passagiers.
plaats voor één (1) persoon.

d.

Vul de brandstoftank altijd voorzichtig buitenshuis. Vul bij tot ongeveer 2,5 centimeter van de bovenkant van de tank. Gebruik
een trechter of buis om morsen te voorkomen.

8.

Let op gaten, stenen, wortels en andere verborgen gevaren in het gebied. Als u lang gras wilt
maaien, maai het op grotere hoogte dan gewenst om onzichtbare obstakels te kunnen ontdekken. Ontdoe vervolgens het gebied hiervan
en maai het op de gewenste hoogte.

e.

Maak de afsluitdop van de brandstof- en
reservetank weer goed vast en verwijder
gemorste brandstof alvorens de motor te
starten.

9.

Start of stop nooit plotseling. Kijk naar de
achterkant van de machine als u hem achteruit
wilt rijden, om te controleren dat er niemand
achter de machine is. Let goed op het verkeer
als u rijwegen oversteekt of daarbij in de buurt
werkt.

11. Probeer geen dingen aan te passen terwijl
de motor loopt, behalve als dit bij bepaalde instructies wordt aanbevolen.
12. De batterij van het elektrische systeem bevat
zwavelzuur. Vermijd ieder contact met de huid,
de ogen en de kleding. Hou de batterij en het
zuur buiten het bereik van kinderen.

Er is maximaal

10. Ontkoppel de tandwielbakken als de machine
over rijwegen, stoepen, etc. wordt vervoerd. Til
nooit het maaidek op als de maaimessen
nog draaien.

Veiligheidsinstructies
11. De maximum aanbevolen hoek waarop u
nog kunt werken, is op een zijwaarts hellend
oppervlak van 20 graden of bij een stijgingspercentage van 33%. Als met de machine op
een helling wordt gewerkt, dient u de snelheid
te verminderen en voorzichtig te starten, te
stoppen en te manoeuvreren. Vermijd scherpe
bochten of plotselinge veranderingen van richting om omkantelen of verlies van controle over
de machine te voorkomen.

16. Als het maaidek of het GHS opvangsysteem
verstopt of vol is:

12. Verander nooit de snijhoogte terwijl de motor loopt. Ontkoppel de meskoppeling (PTO),
zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje, voordat u de snijhoogte aanpast of de machine een onderhoudsbeurt geeft. Wacht tot
alle bewegingen zijn gestopt alvorens de zitplaats te verlaten.
LET OP: Na het remmen van de snijbladen/
waaier behoort de draai-aandrijving normaliter
binnen vijf (5) seconden te stoppen als de PTOkoppeling ontkoppeld is.
13. Voor tractors met opklapbare dekken gelden de volgende aanbevelingen:
a. Gebruik de tractor niet als het dek omhoog
staat.
b. Kantel de laadbak niet als het dek omhoog
staat.
14. Voor GHS modellen geldt dat u de machine
niet moet gebruiken als de grasopvangcontainer in de STORT- stand of het achterdeurtje OPEN staat. Uit de afvoerpijp of de
achterkant van de grasopvangcontainer kunnen
gevaarlijke projectielen worden weggeslingerd.
15. Voor GHS modellen geldt dat u het deurtje
van de grasopvangcontainer voorzichtig
dient te sluiten. Hou uw vingers en handen uit
de buurt van het hengsel en de klempunten als
het deurtje wordt gesloten. Hou uw vingers en
handen ook op enige afstand van het deurkozijn. Het deurtje wordt met springveren dichtgehouden en kan met aanzienlijke kracht
dichtslaan.

a.

Ontkoppel de maaimeskoppeling (PTO) en
zet de motor af alvorens de zitplaats te verlaten.

b.

Kijk of de drijfas van de maaimesaandrijving en het mechaniek van de
waaieraandrijving tot stilstand zijn gekomen voordat u het systeem probeert te ontstoppen.

c.

Maak de elektrische plug op de afsluitsolenoïde (dieselmotoren) of de bougiekabels
(benzinemotoren) los.

d.

Kom nooit met uw handen onder de kap of
in de GHS waaier - gebruik een stok of iets
dergelijks om aangekoekt materiaal te verwijderen.

17. Als de maaimessen een vast voorwerp raken of
de machine ongewoon begint te trillen, dient u
de meskoppeling (PTO) onmiddellijk te ontkoppelen, de motor uit te zetten en te wachten tot alle bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen. Maak de bougiekabels los om onbedoeld starten te voorkomen. Inspecteer de
maaier grondig en herstel eventuele schade alvorens de motor opnieuw te starten en de
maaier te gebruiken. Ga na of de maaimessen
in een goede conditie verkeren en de bladmoeren zijn aangedraaid tot 60 ft-lb (81,3 N·m).
18. Blijf af van de motor of knalpot als de motor
loopt of vlak nadat de motor is uitgezet. Deze onderdelen kunnen zo heet zijn dat ze ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.
19. Gebruik bij koud weer geen ether of andere
vloeistof om de motor te helpen starten.
20. Als u de machine onbeheerd achterlaat, ontkoppel dan de meskoppeling (PTO), zet de
motor uit en verwijder het contactsleuteltje.
21. Bij met vloeistof gekoelde motoren dient u
nooit de dop van de radiator te verwijderen
zolang de motor heet is.
ONDERHOUD
1.

Als de machine een onderhoudsbeurt krijgt of
wordt aangepast, dient u het contactsleuteltje te
verwijderen en de bougiekabels los te maken
om onbedoeld starten van de motor te voorkomen.
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b.

Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven stevig vastzitten, waardoor de werkomstandigheden van de machine veilig blijven.
Controleer de moeren op de maaimessen regelmatig om te zien of zij nog vastzitten.

Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte, zodat gassen die tijdens het
opladen onstaan, zich kunnen verspreiden.
Zorg ervoor dat de luchtgaten in de
beschermkapjes van de batterij open zijn.

c.

Voer alleen onderhoudsinstructies uit die in
deze handleiding worden beschreven. Ongeoorloofde onderhoudswerkzaamheden kunnen tot onveilige werkomstandigheden leiden.

Hou vonken, vuur en rookgerei altijd uit de
buurt van de batterij. Wees voorzichtig bij
het verwijderen van de batterijkabels van
de contactpunten om vonken te vermijden.

d.

Maak beide batterijkabels los alvorens
draadverbindingen uit te schakelen of reparaties aan het elektrische systeem uit te
voeren.

2.

Om brandgevaar te verminderen, dient u te
verhinderen dat gras, bladeren, overtollig vet en
stof in de motor terechtkomen.

3.

4.

5.

6.

Als voor een onderhoudsaanpassing de motor
moet lopen, hou dan uw handen, voeten en kleren uit de buurt van bewegende delen. Draag
geen sieraden of losse kleren.
Gebruik altijd de juiste onderhoudshandleiding als u met de motor bezig
bent. Ongeoorloofde onderhoudswerkzaamheden of veranderingen aan de motor kunnen
tot onveilige werkomstandigheden leiden.

7.

Als de uitrusting of motor wordt veranderd op
een wijze die de werking, het prestatievermogen, de duurzaamheid of het gebruik ervan ongunstig beïnvloedt, gaat dat ten koste van de
veiligheid en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

8.

Probeer nooit veiligheidsvoorzieningen uit te
schakelen of het doel van deze voorzieningen te
dwarsbomen.

9.

Verander de instellingen van de motorregulateur niet of overbelast de motor niet. De regulateur is door de fabriek afgesteld om een
optimaal veilige snelheid van de motor te waarborgen.

10. Gebruik oorspronkelijke vervangingsonderdelen van de fabriek. Plaatsvervangende onderdelen kunnen tot storingen leiden en
mogelijk letsel bij de gebruiker en/of anderen
veroorzaken.
11. Wees voorzichtig bij het opladen van de batterij of bij een onderhoudsbeurt van de batterij
en het elektrische systeem:
a.

Controleer dat de batterij-oplader niet is
aangesloten voordat u kabels met de batterij verbindt of hiervan losmaakt.

BELANGRIJK: Hou alle beschikbare handleidingen direct bij de hand voor iedereen die
deze machine gebruikt of een onderhoudsbeurt
geeft.
12. Bij dieselmotoren werkt het brandstofinjectiesysteem onder hoge druk; het kan de huid doordringen en ernstig letsel veroorzaken.
Ondeskundige personen moeten niet een pompinjector, mondstuk of onderdeel van het
brandstofinjectiesysteem weghalen of proberen
af te stellen.

Veiligheidsstickers
1. GEVAAR

1.

Cirkelmaaimessen.
• Steek geen handen of voeten onder of in enig
deel van dit maaidek of deze afvoerpijp.
• Uit maaier kunnen voorwerpen worden
weggeslingerd.
• Ontdoe grasveld van afval en voorwerpen.
• Maai niet met omstanders in de buurt.
GEEN AFSTAPJE
2.

2. GEVAAR

8600-4

3.

Cirkelmaaimessen.
• Steek geen handen in afvoerpijp. Maaimessen
kunnen blijven ronddraaien nadat koppeling is
ontkoppeld.
• Gebruik maaier niet met grasopvangcontainer in
stort-stand - uit afvoerpijp kunnen voorwerpen
worden weggeslingerd.
AFVOERPIJP
3. GEVAAR
Motoren produceren koolmonoxide,
reukloos dodelijk gif is.
Werk niet in een afgesloten gebied.

8600-12

4.

wat

een

4. GEVAAR
Heet oppervlak
• Raak.
5. GEVAAR
8600-5

5.

Draaiende onderdelen
• Raak.
6. GEVAAR
Deurtje met springveren.
Knelpunt.
Hou handen uit de buurt van deurtje, scharnieren en
deurkozijn als het deurtje openstaat.

8600-2

7. GEVAAR
Lees en begrijp handleiding eigenaar alvorens deze
machine te gebruiken.
Hou alle beveiligingsmiddelen op hun plaats.
Bescherming gehoor gebruiker wordt aanbevolen bij
veelvuldig gebruik van GHS model.
Werken niet trekker zonder dek of implementeren
geïnstalleerd.

6.

7.

8600-13

Veiligheidsstickers
8. GEVAAR

8.

Contact opnemen met roterende onderdelen kan tot
letsel leiden.
Verplaats grendel naar voren vrij te geven aan het
lichaam te verhogen.
9. WAARSCHUWING
Verrichten geen koppeling met aftakas verbroken.
10. VOORZICHTIG

8600-23

Werken niet met Deck omhoog gekanteld
Lees en begrijp alle handleidingen voor het gebruik
van deze machine.

9.

11. VOORZICHTIG
Gebruik de machine niet met een scharnier
ontgrendeld.

8600-17

12. VOORZICHTIG
10.

Lagere voorkant van de behuizing voor de achterkant van de behuizing.
13. INSTELLING SNIJHOOGTE

8600-14

Steunbout dek.
Snijhoogte in inches.
Bovenste gat.
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4
Onderste gat.
VOORZICHTIG
Zet motor af alvorens snijhoogte in te stellen.

11.

12.

14. GRASVANGER MOET LEEG MET BODY
OPGEWORPEN.

8600-16

15. BELANGRIJK

13.

Draai moeren op maaimes aan tot (81,3 N·m). Voor
juiste schokbescherming dienen moeren niet te vast
of te los te worden aangedraaid.
Gebruik
momentsleutel.

8600-7

14.

8600-22

15.

81 N-m

8600-9

Vermogen
PK (kW)

Maaibree
dte (cm)

Gemeten
geluidsvermogen
(dB)

Gegarandeerd
Geluid
Power
Niveau (dB)

Motortoerental
(TPM)

Hand en
Arm
Trillingsniveau (m/s2)

Hele
Lichaam
Trillingsniveau (m/s2)

13.9 (10.4)

107

97

100

2600

1.1

0.8

14 (10.4)

107

98

100

2300

0.7

0.5

MCGHS w/DGHS48RE

18.4 (13.7)

122

104

105

3200

1.2

0.5

MTGHS w/DGHS42E

15.2 (11.3)

107

98

100

2300

0.7

0.6

MTGHS w/DGHS48RE

19.3 (14.4)

122

104

105

3200

1.4

0.7

MTGHS26 w/DGHS42E

14.8 (11.0)

107

95

100

2300

0.5

0.6

MTGHS26 w/DGHS48RE

20.7 (15.4)

122

104

105

3200

0.9

0.7

MDGHS w/DGHS42E

12.7 (9.5)

107

99

100

2300

1.0

0.6

MDGHS w/DGHS48RE

18.4 (13.7)

122

104

105

3200

1.4

0.7

Model

MBV w/DML42A
MCGHS w/DGHS42E
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