HANDLEIDING VOOR
EEN VEILIG GEBRT]IK
Deze handleiding is geldig voor:

Model
Model
Model
Model

MC-SD (18 Pk)
MT-SD (23 Pk)
MD-SD (21 Pk)
MS-GHS (13Pk)

Model MC-GHS (20Pk)
Model MT-GHS (23Pk)
Model MT-GHS EFI (26Pk)
Model MD-GHS (21 Pk)

C€
Lees en BewaarDeze Instructies S.V.P.
Lees de instructies voor een
veilig gebruik van deze machine.

P/N 9000-6

Veiti gheidsinstructie

s

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-Symboof ( 1fl, ) ziet,
lees dan de instructies tot u ze begrijpt en kunt
opvolgen. Als de veilgheidsinstructies onvoldoende worden toegepast, kan dat tot persoonlijk letsel

Walker Productgroep kan niet elke situatie voorzien
die mogelijk gevaarlijk is. Daarom zijn er situaties
denkbaar die niet in deze handleiding worden
behandeld. ledereen die methoden, gereedschappen oÍ 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 veiligheidsvoorzie-

leiden.

Het belang of de mate van belang van elk soort
informatie wordt als volgt aangegeven:

A

GEvAAR

Een DIRECT risico dat tot ernstig persoonlijk letsel ZAL leiden of DODELIJK
kan zijn, als de waarschuwing wordt genegeerd en niet de juiste veiligheidsvoorzie-

ningen worden getrotfen.

ningen uitgerust om de gebruiker tegen persoonlijk
letsel oÍ 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
t,

A

bruiken. Leer alle regelapparatuur van de machine goed kennen, weet hoe u de machine

wAARscHUWtNc

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

snel kunt stoppen en het bedieningspaneel snel
kunt uitzefien.
2.

hem te gebruiken.

Ontdoe het gebied dat wordt gemaaid, van
alle vreemde voorwerpen die door de maai-

messen kunnen worden opgepikt

voo+ztcHrtc

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.

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

J.

A

Lees de inhoud van deze handleiding tot u
haar begrijpt, voordat u de machine gaat ge-

en

weggeslingerd. Ruim alle stokken, stenen,
metaaldraden en ander afval op.
4.

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

E

Bedien de machine niet met blote voeten of met

sandalen, tennisschoenen oÍ ander licht
schoeisel. Draag schoenen die degelijke bescherming bieden.

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

Draag geen loszittende kleren die tussen bewegende onderdelen kunnen raken. Bedien deze

LET OP: geeft informatie aan die extra aandacht

een helm te dragen, wat door sommige plaatselijke verordeningen en verzekeringsvoorwaarden ook verplicht wordt gesteld.

verdient.

machine niet in een kofie broek; draag altijd
kleren die voldoende bescherming bieden,
zoals een lange broek. Het verdient aanbeveling een veiligheidsbril, stevige schoenen en
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s

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.
8.

GEBRUIK

1.

baar is.

2.

3.

machine te gebruiken.

van de tractor in bochten naar buiten zwaait.

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.

10. Wees

4.

snelheid regelt, in de NEUTRAAL- stand te
trekken.

5.

voorzichtig met benzine oÍ dieselolie.

loopt of heet is (laat een hete motor enkele
minuten afkoelen).

c.

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

d.

Vul de brandstoftank altijd voorzichtig buitenshuis. Vul bij tot ongeveer 2,5 centime-

staan).

6.

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

7.

Vervoer geen passagiers. Er is maximaal
plaats voor één (1) persoon.

8.

wenst om onzichtbare obstakels te kunnen ontdekken. Ontdoe vervolgens het gebied hiervan
en maai het op de gewenste hoogte.

men.

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

11.

Probeer geen dingen aan te passen terwiil
de motor loopt, behalve als dit bijbepaalde 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.

Let op gaten, stenen, wortels en andere verborgen gevaren in het gebied. Als u lang gras wilt

maaien, maai het op grotere hoogte dan ge-

ter van de bovenkant van de tank. Gebruik
een trechter of buis om morsen te voorko-

e.

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 wor-

den gestart als deze hendels GEKOPPELD

Gebruik een goedgekeurde reservetank.

Voeg nooit brandstoÍ toe terwijl de motor

Denk eraan dat, voor een noodstop, de voorwaadse beweging van de tractor altijd kan worden gestopt door de hendel die de voorwaartse

Gasoline is uiterst brandbaar en de dampen ervan zijn explosief:

a.
b.

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

raakt, repareer of vervang het dan alvorens de

9.

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/oÍ de maai-

messen van de maaier draaien.

Hou alle beschermingsplaten en veilig-

heidsvoorzieningen op hun plaats. Als een
beschermplaat, een veiligheidsvoorziening of
plakplaatje beschadigd, onbruikbaar of zoek

Gebruik de maaier alleen bij daglicht of goed
kunstlicht als het te maaien gebied goed zicht-

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
werl(t.

10. Ontkoppel de tandwielbakken als de machine
over rijwegen, stoepen, etc. wordt vervoerd. Til
nooit het maaidek op als de maaimessen
nog draaien.
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11.

De maximum aanbevolen hoek waarop

u

nog kunt werken, is op een zijwaarts hellend
oppervlak van 20 graden of bij een stijgingspercentage van 337o. Als met de machine op
een helling wordt gewerkt, dient u de snelheid

te verminderen en voorzichtig te starten,

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

a.

laten.

te

stoppen en te manoeuvreren. Vermijd scherpe
bochten oÍ plotselinge veranderingen van richting om omkantelen of verlies van controle over
de machine te voorkomen.

b.

c. Maak de

Voor maaiers met een zijwaartse aÍvoer
geldt dat u hiermee niet moet werken als de
afvoerpijp van de grasdeflector is verwijderd. Hou de deÍlector in de laagst mogelijke

d.

de

Kom nooit met uw handen onder de kao oÍ
in de GHS waaier - gebruik een stok of iets

18. 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 al-

vorens de motor opnieuw te starten en de
maaier te gebruiken. Ga na oÍ de maaimessen

14. Voor tractors met opklapbare dekken gelden de volgende aanbevelingen:

b.

plug op

dergelijks om aangekoekt materiaalte verwijderen.

stand.

a.

elektrische

afsluitsolenoïde (dieselmotoren) of de bougiekabels (benzinemotoren) los.

LET OP: Na het remmen van de snijbladen/
waaier behoort de draai-aandrijving normaliter
binnen vijÍ (5) seconden te stoppen als de PTOkoppeling ontkoppeld is.

Kijk oÍ de drijÍas van de maaimesaandrijving en het mechaniek van de waaieraandrijving tot stilstand zijn gekomen voordat u
het systeem probegrt te ontstoppen.

12. Verander nooit de snijhoogte terwijl de motor loopt. Ontkoppel de meskoppeling (PTO),
zet de motor aÍ 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.

13.

Ontkoppel de maaimeskoppeling (PTO) en
zet de motor aÍ alvorens de zitplaats te ver-

Gebruik de tractor niet als het dek omhoog
staat.
Kantel de laadbak niet als het dek omhooo
staat.

in een goede conditie verkeren en de bladmoeren zijn aangedraaid tot 60 ft-lb (81,3 N.m).

19. Bliif aÍ 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.

15.

Voor GHS modellen geldt dat u de machine
niet moet gebruiken als de grasopvangcontainer in de STOHT- stand oÍ het achterdeurtje OPEN staat. Uit de atuoerpijp of de
achterkant van de grasopvangcontainer kunnen
gevaarl ijke projectie len worden we g gesl n ge rd.

21. Als u de machine onbeheerd achterlaat, ontkoppel dan de meskoppeling (PTO), zet de

Voor GHS modellen geldt dat u het deurtje
van de grasopvangcontainer voorzichtig
dient te sluiten. Hou uw vingers en handen uit

22. Bii met vloeistof gekoelde motoren dient

i

16.

20. Gebruik bij koud weer geen ether of andere
vloeistof om de motor te helpen starten.

de buurt van het hengsel en de klempunten als
het deurtje wordt gesloten. Hou uw vingers en
handen ook op enige aÍstand van hei deurko-

zijn. Het deurtje wordt met springveren dichtgehouden en kan met aanzienliike kracht
dichtslaan.

motor uit en verwijder het contactsleuteltje.
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
venruijderen en de bougiekabels los te maken
om onbedoeld starten van de motor te voorkomen.
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2.

e
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b.

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

leerde ruimte, zodat gassen die tijdens het
opladen onstaan, zich kunnen verspreiden.

Zorg ervoor dat de luchtgaten in

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.

Voer alleen onderhoudsinstructies uit die in

Als de uitrusting of motor wordt veranderd op
een wijze die de werking, het prestatievermogen, de duurzaamheid oÍ 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.

o

Verander de instellingen van de motorregulateur niet oÍ overbelast de motor niet. De regu-

lateur is door de fabriek afgesteld om een
optimaal veilige snelheid van de motor te waarborgen.
10 Gebrui k oorspronkelij ke vervangingsonder-

delen van de Íabriek. Plaatsvervangende on-

derdelen kunnen tot storingen leiden en
mogelijk letsel bij de gebruiker en/oÍ anderen
veroorzaken.

voorzichtig bij het opladen van de batterij oÍ bij een onderhoudsbeurt van de batterij

11. Wees

en het elektrische systeem:

a.

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

d.

Maak beide batterijkabels los alvorens
draadverbindingen uit te schakelen oÍ repa-

BELANGRIJK: Hou alle beschikbare handleidingen direct bij de hand voor iedereen die

geen sieraden of losse kleren.

7.

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.

raties aan het elektrische systeem uit te

Als voor een onderhoudsaanpassing de motor

Gebruik altijd de juiste onderhoudshandleiding als u met de motor bezig
bent. Ongeoorloofde onderhoudswerkzaamheden of veranderingen aan de motor kunnen
tot onveilige werkomstandigheden leiden.

c.

voeren.

moet lopen, hou dan uw handen, voeten en kleren uit de buurt van bewegende delen. Draag

6.

de

beschermkapjes van de batterij open zijn.

deze handleiding worden beschreven. Ongeoorloofde onderhoudswerkzaamheden kunnen tot onveilige werkomstandigheden leiden.
5.

Laad de batterij op in een goed geventi-

deze machine gebruikt of een onderhoudsbeurt
geeft.
12.

Bij dieselmotoren o -.'iri hêt brandstoÍinjectiesysteem onder hoge druk; het kan de huid doordringen en ernstig letsel veroorzaken.
Ondeskundige personen moeten niet een
pompinjector, mondstuk of onderdeel van het
brandstoÍinjectiesysteem weghalen of proberen
af te stellen.

Veitigheidsstickers
1. GEVAAR
ROTATING CUTTING BLADES
r

DO NOT PUT HANDS OR FÊET UNDER OR INTO ANY
PART OF THIS MOWER DECK OH DISCHARGE CHUTE

o OBJÊCTS MAY BE THROWN FROM MOWER

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.
F Maai niet met omstanders in de buurt.
GEEN AFSTAPJE

o

2. GEVAAR
ROTATING BLOWER BLADES

.

DO NOT PUT HANDS INTO DISCHARGE CHUTE
BLADÉS MAY CONTINUE TO SPIN AFTEN
DISENGAGING CLUTCH
DO NOT OPEnATE MOWEH WITH GHASS
OBJECTS
CATCHER IN DUMP POSITION
MAY BE THBOWN FROM DISCHARGE CHUTE

Cirkelmaaimessen.
Steek geen handen in afvoerpijp. Maaimessen

.

kunnen blijven ronddraaien nadat koppeling is

.

-

.

ontkoppeld.
Gebruik maaier niet met grasopvangcontainer in
stoft-stand - uit afvoerpijp kunnen voorwerpen
worden weggeslingerd.

AFVOERPIJP

3. GEVAAR

.
.

GFASS CATCHER SHOULD BE EMPTY WTH
BODY BAISËD.

.

TO PREVËNT ACCIDENTÁL LOWEFING OF
BOOY, INSTALL A SAFEN PROP FBOM BOOY
TO LOWEB FRAME - ESPÉCIALLY WHEN
PERFORMING MAINTENANCE.

Grasopvangcontainer behoort leeg te zijn met

rechtopstaande laadbak.
Plaats een veiligheidssteun tussen laadbak en
onderframe om onbedoeld zakken van laadbak
te voorkomen - vooral bij onderhoudswerk.
MET RECHTOPSTAANDE LAADBAK

.

4. GEVAAR

o
.

4.
.OO NOTFEMOVETHIS

5.
5.
otÀlêu
ii',i'j
rvrrr I

ffirk

KEEP HANDS CLEAR OF DooR
aND DooR FRAME
wtTH THE DooR oPEN. s3,

nnce aaRs

Verwijder deze aÍvoerplaat niet.

Hou plaat in laagst mogelijke stand.
WEGSLINGERENDE VOORWERPEN

OISCHÀRGE SHIELO
.KEEP SHIELO lN ?HE
LOWESÍ POSSIBLE POSITION

GEVAAR

Deurtje met springveren.
Knelpunt.
Hou handen uit de buurt van deurtje, scharnieren en
deurkozijn als het deurtje openstaat.

6. GEVAAR
Motoren produceren koolmonoxide, wat

een

reukloos dodelijk giÍ is.
Werk niet in een afgesloten gebied.

7. MESKOPPELING
WAARSCHUWING

Koppeling

niet koppelen als PTO

schacht

losgemaakt is.

8.
8.
FEAD ÀNO UNDERSTANO
OWNEÊ'SSANUÀL EEFORÉ
OPERATING

THIS MACHINE,

XEEPALL GUÀRDS'N PLACE

PFOTECTIOil IS ÊÈCOMMEilDED
FOF CONTINUOUS OPERATION OF

NOT EOUIPPÉD WTH AUTILIABY
PÀRKING ARÁKE. CHOCK WHEELS
rF PAF(ÊD ONSLOPE.

?s

WAARSCHUWING

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.
Niet uitgerust met extra handrem - blokkeer wielen
als op helling wordt geparkeerd.

Veiligheidsstickers
9.

FOB SERVICIilG USE
MOAIL DTE I8M HYDRÀULIC OIL
OR EOUIVÀLENT.

FILLTO LOWEB LINE

WAARSCHUWING

Veeg stoÍ van tank alvorens dop te verwijderen.
Gebruik Mobil DTE 18M hydraulische olie oÍ equivalent bij onderhoudsbeuft. Vul tot onderste streep.
Zie handleiding eigenaar voor meer inÍormatie.

10. vooRztcHTtG
Koelvloeistof motor.
10.

A

CAUTISN-ENc'NE cooLANr

ffi

Verwijder deze dop niet als motor nog warm is.
Gebruik oÍ voeg geen 100% antivrieskoelvloeistoÍ
toe, want dat leidt tot ernstige schade (zie handleiding eigenaar).

11. BELANGRIJK
11.
IMPORTANT - ENGINE COOLING SYSTEM MAINTENANCE
CBECK ANO CLEAN ENGINE NOTATING INLET SCFEEN AND STATIC SCBEEN
GUABD DAILY ÍEVEBY 8 HOUFS) OA MOBE OfrÊN IN DNTY CONOITIONS.
CYLINDEB HEÁO COOLING FINSSHOULO BE CHECKED AND CLEANED
535s
BY AEIOVING ENGINE SABOUD EVEFY 100 HOUFS.

Onderhoud koelsysteem motor.
Controleer en reinig draaiend inlaatscherm en statisch scherm van motor.
Beveilig het dagelijks (elke 8 uur) of vaker in stoffige
omgevingen.
Koelribben cilinderkop dienen te worden gecontroleerd en gereinigd door versterking motor elke 100
uur te verwijderen.

12. BELANGRIJK
Sluit voorkant laadbak alvorens achterkant te laten
zakken.
13.

13. BELANGRIJK
TIGHTEN BLAOÉ MOUNTING NUTS ÏO 60 FT.LBS.
DO iIOT UNOERÍOROUE OR OVERTOROUE FOB PFOPEF
SHOCK LOAO PBOÍECTION. USE TOBOUE

14.
WHEN GNASS IS OIFTY AiID DAMP (ESPECIALLY
SPFINGTIME), INSIDE BLOWEB HOUSING MAY
ACCUMULATE A DEPOSIT OF DI8T, CAUSING
WEAR AND BINDING OF BLOWÊR WHEEL.
UNDER THESE CONDITIONS. CHECK BLOWER
WHE€L FREOUENTLY FOR BINDING AND USE
PRESSUFE WASHËR TO CLËAN DEPOSITS.
BLOWEF WHEEL MUST SPIN FREELY.

Draai moeren oo maaimes aan tot 60 ft-lbs
(81,3 N.m). Voor juiste schokbescherming dienen
moeren niet te vast of te los te worden aangedraaid.
Gebruik momentsleutel.

14. BELANGRIJK
Als gras stoffig en vochtig is (vooral lente), kan in binnenkant waaierhuis stoÍafzetti ng worden opgehoopt

waardoor waaier slijt en wordt gehinderd. Controleer de waaier regelmatig op stoÍafzetting en gebruik
een drukspuit om het hiervan te ontdoen. De waaier
CUNING

moet ongehinderd ronddraaien.
HEIGHT INCHES

15. INSTELLING SNIJHOOGTE

1-1P

2-1n

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

gln
BOfrOM HOE

-

4

-

-3
-

17.

16. TIL BESCHERMINGSPLAAT OP OM
TO RAISE BODY

r-rrr

I

xene

KETTINGSPANNING AF TE STELLEN

17. TIL HIER OMHOOG OM LAADBAK
RECHTOP TE ZETTEN

18. DUWOMLOSTEMAKEN

Geluidstest

Geluidstest
Fl
I Lwa 105
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De oeturdstesl werd gehouden 'n
love.eenstemming mêl79 113 EECeI werdop
zg .anuan 1998 urlgevoerd onder oê veÍmelde
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Argemene Toestand:
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Temperatuur:
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I
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Algemene Toestand:
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Temperatuur

Temperatuur

Windsnelheid:

Windsnelheid:

Vochtigheid:
BaÍomete rstand
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Baromete rstand
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Trillingsniveau

Trillingsniveau

Trillingsniveau
Trillingsniveaus bii de hendels van gebruikers werden in venlcale,
late.ale en longitudinale richting gemeten waaóil eên geijkte
testuitusting voor fillingen wêrd gebruikt. De tests wêrden op 22
maad 1996 uitgevoerd onder de vermelde omstandrghden:

Algemene

:

Trillingsniveaus bij de hendels van gebruikêrs werden in venicalê,
latêrale en longitudrnale íichting gemelen waarbij een geiikle
testuitusting voor fillingen weÍd gebruikl. De tesis werden op 28
ianuari 1998 uitgevoerd onder de vêrmelde omslandigheden:

Toestand:_-t!9!!91-

Algemene Toestand:

Trillingsnivêaus bij de hendels van gebruikers werden in veÍicale,
laterale en longitudinale ichling gemelen waarbij een geijKe
lestuilÍusting voor tillingen weÍd gebruiK. De lesls weíden op 28
lanuari 1998 uilgevoerd ondeÍ de vermelde omstandigheden:

AloemeneToestand:
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TempeÍatuur

TempeÍatuur:

ïemperaiuur:

Windsnelheid

Windsnelheid

Windsnelheid

Baro mete rstand

Barometerstand

:

Baromete rstand

--------.]:3eI&LLq-

:

BewolK

------1336Il0-tlg-

:

---Jê32-m&tll-

Írillingsniveaus bij de hendels van gebruikêrs werdên in venicale,
lateíale en longitudinale richling gemeten waarbij een geaikte
testuihusting vooí tillingen werd gebíuikt. De tesls weÍden op 28
januari 1998 uilgevoerd order de veímelde omstandigheden:

Algemene Toestand:

TÍillingsniveau

Trillingsniveau

TÍillingsniveau

Trillingsniveaus bij de hendels van gebíuikers werden rn veÍicale,
laterale en longitudinalê richting gemelen waaóij êen geiikle
lestuitusting voor tillingen werd gebruikl. De tesis werden op 22
maan 1996 uitgevoeíd onder de vermelde omslandigheden:

Algemene ïoestand:

____-@lK!-

Tilllingsniveaus bil de hêndels van gebruikers wêrden in vedicale,
lat6rale en longjtudinale ilchtang gemeten waarbii een geijkte
tesluirusting vooí tillingen werd gebruild. De tests weíden op 22
maaít 1996 uitgevoerd onder de vemelde omstandrgheden:

_____!-g]!!el-

AloemeneToestand:

Temperatuur

Temperaluur:

Temperatuu r

Windsnelheid:

Windsnelheid:

Windsnelheid:

Helder

Vochtigheid

Barometerstand:-------J036J.t0-tlg-

Barometerstand

:

------J032-EID-blg--
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Barom ete rstand

:

-------J032I0-tb--
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