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Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig voor het gebruik van
de machine en bewaar ze voor
verdere raadgevingen op.
De constructeur behoudt het
recht veranderingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht

MERKING EN IDENTIFICATIE

en zonder gevolgen, zolang hij

Controleer bij ontvangst van de machine de
aanwezigheid van het identificatieplaatje met
het merk "CE"en registratienummer , dat u op
de ondersteuning van het stuur kunt vinden.

de belangrijkste technische kenmerken en veiligheidsvoorschriften naleeft.
De reproductie oÍ de verspreiding van deze gebruiksaanwijzingen is verboden, behalve indien
schriftelijk door de fabrikant gemachtigd.

BELANGRIJK!

Het boven aangeduide symbool vraagt uw
aandacht, indien een belangrijke informatie
voor de veiligheid van de personen weergegeven wordt. Bij niet naleving van deze
informaties kunnen ernstige verwondingen
of zelfs doodsgevallen ontstaan.

Vermeld steeds het serienummer van

de minimaaier in kwestie wanneer
U technische bijstand verlangt of

wisselstukken bestelt.
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GARANTIE
Gelieve zich te wenden aan onze geautoriseerde dealer indien er twijfel zou bestaan
omtrent de oorzaken en de oplossing van
een bepaald probleem.
Dit is uiterst belangrijk gedurende de garantieperiode, vermits eventuele reparaties die
door niet gemachtigde werkplaatsen worden
uitgevoerd, de garantie annuleren.
Denk eraan dat de verkoper in het bezit is van
alle speciale werktuigen, technische kenmerken en reserveonderdelen, noodzakeliik om
eên correcte reparatie uit te voeren.
Het is daarom aangeraden, bij iedere twijfel
omtrent de specificaties e/o de onderhoudsprocedures contact met hem op te nemen.

VOORWAAFDEN EN
GEBRUIKSGRENZEN
Gefeliciteerd mel de aankoop van uw nieuwmotorhakfrees nrodel voor het veld.
Deze aanwijzingen hebben tot doel u de
maximale werkingsprestaties en het onderhoud van dit model mede te delen.
Gelieve zich voor elk technisch probleem aan
uvrr

vertrouwensdealer te wenden.
Deze machine werd als motorhak-

Írees ontworpen voor een gebruik
volgens de voorschriften in overeen-

stemming met de beschrijvingen en met de
waarschuwingen m.b.t. de veiligheid die in
deze aanwijzingen weergegeven zíjn.

A

Door drukfouten oÍ veranderingen in de
productie kunnen enkele bladzijden van
deze aanwijzingen op een onjuiste manier
weergeven zi.in.
Contacteer dus ook de verkoper vooraleer u
voldoende vertrouwdheid met de motorhak-

leder ander gebruikstype maakt
aeen deel uit van deze voorschrif-

ten.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schades die uit andere
aanwendingen voortkomen; dit risico is geheel ten lasie van de gebruiker.

Írees hebt verkregen, vooraleer persoonliik
de onderhoudsbewerkingen uit te voeren.
Voor verdere inlichtingen m.b.t. het gebruik
en het onderhoud van de nrotorhakfrees,
staan de technische aanwijzingen ter beschikking bij uw geautoriseerde dealer.
De materialen van onze constructie hebben een garantie van '12 (twaalf) maanden
(uitgezonderd de elektrische delen en de
afdekkingen) en de fabriek verplicht zich
deze materialen bij erkende schade gratis

ttt.

^

De navolging van de bepalingen
m.b.t. het gebruik, het onderhoud en de re-paraties voorgeschreven door de fabrikant,
rraken ook deel uit van de voorschriften.

/ ^I \
_.

Ënkel personen die een zekere ver-

trouwdheid met de motorhakfrees

te vervangen.
De arbeidskosten noodzakelijk voor de reparatie en de eventuele transportkosten zijn
ten laste van de opdrachtgever.
De aanvraag voor een vervanging in garantie

hebben en de gevaren ervan f(ennen mogen
deze gebruiken, repareren en het onderhoud
uitvoeren.

/ ^! \

Willekeurige rnodificatie aan de mo-

en de teruggave moeten aan ons centrum
voor reserveonderdelen geadresseerd worden. voorzien van een geregeld Íormulier
waarop de gegevens van de betrekkelijke
motorhakfrees worden aangegeven.

torhakfrees stellen de fabrikant vrij

van de verantwoordelijkheid voor schades

-die daaruit kunnen
/

ontstaan.

A,
!\

Naast de waarschuwingen uit deze
gebruiksaanwijzingen, dienen ook
de algemene voorschriften m.b.t. de veilig-heid en veiligheidswetgeving van de EEC en
van het land waar de motorhakfrees gebruikt
wordt, te worden nagevolgd.

Wat de commerciële tnaterialen en de details
voor de motoren betreffen, gelden de voorschriften die door onze leveranciers bepaald
werden en de interventieaanvragen dienen

aan de gespecialiseerde klantendiensten
van de verschillende gebieden gericht te
worden.
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TECHNISCHE KENMERKEN

- Motor:
(zie de meegeleverde motorhandleiding

voor

nadere informaties)

- Transmissie: raderwerk in oliebad.
- Koppeling: met koppeling, met bediening
op het stuur en ultkoppeling frees
- Tandwiel: aan '1 snelheid + RM of één
versnelling met uitkoppeling frees
- Frees: Q 31 cm. breedte 58 cm. met
U WORDT VRIENDELIJK UITGE-

NODIGD DEZE HANDLEIDING
VOLLEDIG ZORGVULDIG TE LEZEN VOORALEER DE MOTORHAKFRËES
IN WERKING TE BRENGEN.

zijdelingse schijven.
Rotatiesnelheid: min 1 30 toeren/min.
met motor aan 3600 toeren/min.

- Veiligheidstoestel: motorstop.
Door de ploegstaarten te verlaten blijft de
motorhakfrees stilstaan.

- Leidingploegstaarten: afstelbaar
AANMERKING - De constructeur verplicht
zich het design en de kwaliteit van de producten voortdurend te verbeteren.

Bijgevolg kunnen er ook enkele kleine
discrepanties voorhanden zijn tussen uw
motorhakfrees en deze handleiding, ook al
bevat deze handleiding de meest bijgewerkte informaties die op het ogenblik van het
printen aanwezig waren.
Gelieve zich bij iedere twijfel of perplexiteit
t.o.z. van deze handleiding tot onze geautoriseerde verkoper te wenden.
Deze handleiding is een integrerend deel
van de motorhakfrees en dient daarom bij
verkoop met deze meegeleverd te worden.

in

alle posities

- Gewicht 38 kg.
- AÍmetingen: 133,5 x 95x58,2 cm {H}
- Afmetingen van de verpakking: 60 x

B0

x 40{40P) cm.

UITRUSTINGËN EN ACCESSOIRES
FRÊES
- Verbreding frees cm. 80.

ACCESSOTRES
- Afstelbare ploegboom met aansluiting
- Zijdelings wielenpaar voor verplaatsing

WAARSCHUWINGSBORDEN

W
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"OPGELET" - Volg de waar*
schuwingen m.b.t. de veiligheid

en de waarschuwingsborden
op.
Lees de gebruiksaanwijzingen
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"OPGELEï"
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"OPGELET" - Hou de kinderen
op een veilige afstand van de

-

Verbrandings-

|

M
@
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m

"OPGELET"

-

Gevaar wegens

mes in werking en roterende
onderdelen. Hou handen en
voeten op afstand.

"OPGELET

-

Brandgevaar.

Gashendel

Koppelingshendel

eÍficiënte veiligheden

INFORMATIES M.B.T. DE
VEILIGHEID OP HETWERK.

14) Indien gedurende de bewerking een
voorwerp gestoten wordt, breng de motorhakÍrees tot stilstand en controleer of deze
schade heeft opgelopen.
15) Wees voorzichlig bij het inschakelen
van de achteruit. Indien u het evenwicht
verliest, laat onmiddellijk de richtingsarmen
los. De motorstilstand oÍ de uitschakeling
(naargelang het model) heeft onmiddellijk
plaats. Daardoor kunt u de belangrijkheid
van het toestel voor de motorstilstand goed
begrijpen, die uitsluitend voor uw veiligheid
dient. Knoei er niet aan.

1) Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen
u volkomen vertrouwd bent met de bedie-

tot

ningen en het gebruik van de motorhakfrees.
Leer op een vlugge manier het stoppen van
de machine en het uitschakelen van de

bedieningen.
2) Het gebruik van de motorhakfrees mag
niet door minderjarigen worden uitgevoerd,
noch door personen die er niet vertrouwd
mee zijn.
3) De arbeider dient steeds de veiligheidsafstanden t.o.z. van personen en voorwer-

"1

6) De snelheid van de motorhakfrees hoeft

steeds in verhouding met het gebied en de
uitvoering van de motorhakfrees zijn.
'l
7) Werk enkel gedurende de dag of met
voldoende artificiële illuminatie.
18) Laat de motorhakfrees nooit onbewaakt

pen in acht te nemen, vermits hij direct
verantwoordelijk wordt gesteld t.o.z. van
derden voor eventuele directe of indirecte
schades, die door de motorhakÍrees werden
veroorzaal(t.
4) Wees voorzichtig want het verwondinggevaar aan handen en voeten met de motorhakfrees in werking is zeer hoog.
5) Gebruik de motorhakfrees enkel met het
stuur in werkpositie. Daardoor wordt een

achter.

6) Gebruik enkel originele reservemessen en reser-

19) Vermijdt het werken op te steile oppervlakten oÍ op gebieden die niet voldoende
stabiliteitsveiligheid geven.
20) Om brandgevaar te vermijden:
- vul nooit de tank te vol
- hou de motorhakfrees niet schuin gedurende het onderhoud en de afstelling indien
er nog brandstof in de tank is.
- hou alle warme onderdelen (knalpijp, kop)

veonderdelen, zodat de veiligheid en de werking
van de motorhakfrees gegarandeerd is.

van grasopeenhoping zuiver gedurende het
oebruik.

juiste veiligheidsaÍstand tussen de werkzone van de rnotorhakfrees en de arbeider
behouden.

7\ Laal de motorhakfrees niet in gesloten
ruimten werken of schakel deze in. De verbrandingsmotor laat gevaarlijk uitlaatgas in
de luchi af.
8) Vul de brandstoftank trooit met inge-

schakelde motor. Rook niet gedurende

OPENING VAN DE VERPAKKING
DE DOOS BEVAÏ

deze bewerking. Gebruik een grote trechter

voor het opvullen, zodat de brandstof niet
op de motor en de carrosserie genrorst kan
worden.

- Groep tandwielkast motor.

-

Ploegstaartengroep met gemonteerde
overbrengingen, aangesloten aan de ma'
chine behalve de bedieningsdraad voor de

9) De zone naast de uitlaat van de motor kan

een hogere temperatuur dan 80" bereiken"
OPGELET - Verbrandingsgevaar
'10) Draag strakke kleding en antislip veiligheidsschoenen die volledig gesloten zijn.
11) Controleer dat alle bevestigingsonderdelen goed zijn aangeschroefd.
12) Verwíjder van het omploeggebied alle
stenen, draden, glas, grote takken, metaalstukken en aÍval.
13) Gebruik de rnotorhakfrees niet bij niet

versnelling
- Groep van het overbrengingswieltje

- Schoor
- Groep freesrotor met schijven
- Verbredingen van de Íreesbeschermingen
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Fig. 2
Hoe kan uw MTZ operationeel
worden gemaakt
MONTAGE

VAN DE PLOEGSTAARTENGROEP
-Verwijder de Mtz van de verpakking en
zorg ervoor dat de aangesloten overbrengingen aan de ploegstaarten zich niet beschadigen.
-Monteer de ploegstaarten (1) door het gebruik van een bijzondere moer (2) het vasistelhendel (3) en de betrekkelijke sluitring
(Íis.1)

- Verbind de bedieningsdraad van de versnelling (fig.2) aan de motor en bevestig het
omhulsel (fig.3)
MONTAGE VAN DE FFEESGROEP
Snreer een kleine vethoeveelheid op de as
van de freesdrager om de montage en toekomstige demontage te vereenvoudigen'
Voeg de naaf van de schoffelhouder op de as
van de Írees en zorg ervoor dat het snijden-

de deel van de schoffels zich voorwaarts
van de motorhakfrees bevindt.
Blokkeer B schofÍelgroep aan de as van de
Írees met de schroef en de moer (fig.4)
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MONTAGE VAN DE SCHOOR

MONTAGE

VAN DE FREESBESCHERMING

De frees wordt beschermd door carters,

Monteer de schoor (1) d.m.v. de plug met

die steeds bij bewerkingen moeten worden
gemonteerd (veiligheidsnormen). Gebruik
de schroeven, de moeren en de sluitringen
voor de montage (fig. 5), controleer de correcte bevestiging voor het gebruik.

veer (2) (Íig. 6)

MONTAGE

VAN HET OVERBRENGINGSWIELTJE
Voeg de stift van de wieltjeshouder in het
steunstuk dat zich onder het beschermcar-

ter van de frees bevindt en bevestig

Het wieltje heeft 2 posities, één van overbrenging met het wíel naar onder gedraaid
ffig. 7) en één van bewerking met het wiel
naar boven gedraaid (fig. B)

het

d.m.v. de R plug.
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Fig. 9
BESCHRIJVING VAN DE BEDIËNINGEN
1

)

afstelling van de ploegstaarten.

Versnellingsbediening.

6\ [)lnenctrarten

2) Hendel voor ontkoppeling van de
Írees met motorstop (veiligheidstoestel).
3) Hendel voor versnellingsbediening.
4) Hendel voor de verticale en horizontale

6) Overbrengingswieltje.
7) Schoor.
8) Frees.

Fig. 12

DRUKTOETS

VEILIGHEIDSTOESTEL

VOOR DE HENDELBLOKKERING

Stilstand van de motor "Motorstop" in werkpositie is hendel t het hendel dat de motorstilsland bediend en is weergegeven in
fig. 10.
Indien de ploegstaarten (uit welke reden ook)
uit de hand van de bewerker vallen, neemt
hendel 1 automatisch de positie uit fig. 1.1
over en brengt de motor tot stilstand.

De druktoets 3 blokkeert het hendel voor
de freesbediening 2 en het hendel voor de
bediening van de motorstop 1 (zie iig. 12)
verhindert het draaien van de Írees en het
uitschakelen van de motor.
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VERSNELLINGSBEDIENING
De versnellingsbediening (fig. 9,1) heeft 4
posities
Siart: Positie voor het starten van
de motor.

Vooruitversnelling: hendel in normale positie
Achteruitversnelling: hendel getrokken.

Max.: Werkpositie.

NB.: Vooraleer het hendel voor de versnellingsbediening in te schakelen moet steeds
de frees uitgeschakeld worden d.m.v. hen-

Min: Gestarte motorpositie maar
stilstaande frees

del 2 (fig. 9).

Stop: Motorstilstand

Fig.

HENDEL
VOOR VERSNELLINGSBEDIENING
(fig. 9,3) (waar voorzien)
Het hendel controleert de versnellingen.

"13

AFSTELLINGEN
HENDEL VOOR HET AFSTELLEN
VAN DE PLOÊGSTAARTEN
Om de ploegstaarten in de gewenste positie te brengen rnoet hendel 4 zo losgemaakt

worden totdat de ploegstaarten vrij zijn,
plaats de ploegstaarten in de gewenste positie - draai hendel 4 met kracht terug aan
ffis. e)
AFSTELLING VAN DE BEDIENINGEN

Controleer geregeld de leegloop van het
hendel voor de bediening van de freesontkoppeling, die ongeveer 4-5 mm moet bedragen.

Los moer A orn een correcte afstelling uit
te voeren (fig. 1 ) schroeÍ regelaar B terug
aan en af tot de leegloop ongeveer 4-5 mm
bedraagt, blokkeer opnieuw moer A.

AFSTELLING VAN HET HENDEL VOOR
DE VERSNELLINGSBEDIENING
(waar voorzien)

Controleer geregeld dat hendel 3 voor de
versnellingsbediening op het stuur een leegloop van 3-4 mm heeft, zodat hendel 1
zich in de versnelling op plug 2 gaat rusten
(fis.15).
Draai moer A los voor de uitvoering van de
afstelling, draai regelaar B los en aÍ totdat
de leegloop 3-4 mm bereikt heeÍt, blokkeer
opnieuw moer A (fig. 16)

A

B

START VAN DE MOTOR

Activeer op de rnotor het hendel voor de
luchtbediening en breng hem op de starter-

Neem betrekking op de betrekkelijke

gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen voor alle informaties m.b.t. de

Dositie.

Neem de handgreep van de starter met één
hand vast, trek zachtjes tot de harpoen zich
aankoppelt en geef vervolgens een harde
ruk. Bij ingeschakelde motor mag het koord
niet ineens losgelaten worden, ft1aar za'
chtjes aan totdat zij weer helemaal opgerold is.

motor.

WAARSCHUWINGEN
Controleer:
het niveau van de motor
het oliepeil van de tandwielkast
de reiníging van de luchtfilter
dat er brandstof in de tank is

STILSTAND VAN DE MOTOH

Blokkeer hendel (S fig.10) van de motorstop
aan het hendel voor de ontkoppeling van de
frees d.m.v. druktoets 3(P) fig.12
Breng de versnellingsbediening in de positie "START" FlG. 13

Breng het hendel voor de versnellingsbediening in de positie "STOP" fig.13.
Laat hendel 'l van de motorstop los fig. 11
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,\ AANMERKINGEN VOOR
wERKEN MET DE
^/l\
,-!.l Her
MOTORHAKFREES
- Plaats bij ingeschakelde motor

de

versnellingsbediening in de positie MAX
Fig. "13 en voeg de schoor in de grond door
te drukken op de ploegstaarten.
- Houd de ploegstaarten vast en laat hendel
2 Fig" I los, die de Írees bediend.

-

-

De motorhakfrees beweegt zich voort
door de ploegstaar{en naar rechts en links
te bewegen.
AANMERKING

-

De schoor moet gedurende

de bewerking half in de grond gevoegd
blijven.

^
^/!\

oNDERHoUD

MOTOR

-Raadpleeg de meegeleverde

motorhandleiding voor het verversen van de
olie en andere onderhoudsbewerkingen van
de motor (bougie, luchtfilter, afstellingen).

Luchtfilter
Reinig alle B werkuren het filtrerende deel
zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzingen

voor de motor.
De Írequentie van de filterreiniging hangï af
van de gebruikscondities en men dient het in
ieder geval alle B uren uit te voeren.

Tandwielkast
Alle onderdelen van de versnelling en van de
transmissie bevinden zich in een oliebad; de
controle van het oliepeil wordt uitgevoerd,
nadat de motorhakÍrees horizontaal gesteld

LUCHTGELUID

Voortdurend akoestisch drukniveau
gelijkwaardig afgewogen aan de plaats van
de bestuurder, gemeten op 1 m aÍstand van
de ploegstaarten en 'l ,6 m van de grond.
Max. waarde: 81,5 dB(A)

werd en d.m.v. dop L bijgevuld, indien

noodzakelijk (fig. 1 7).
Gebruik de ontlastingsdop SO op het deksel
van de Íreesvoet aangegeven in Íiguur

1

B,

om

de olie te vêrversen.

VIBRATIES AAN DË PLOEGSTAARTEN
Opname met overweging volgens ISO
5349.
Max. waarde: 6,1 m/sek.2.
Maximale opnamegegevens in het bereik van
de beschikbare motoren.

Controleer het oliepeil iedere keer de
motorhakfrees gebruikt wordt en ververs de
olie alle 300 werkuren.
(UNIFARM SAE W15/40- 0.6 liters).
FRËËS A Schoffels

Controleer alle 10 werkuren dat de
vaststelschroeven en vaststelmoeren voor
de schoffels vast aangedraaid zijn.

De beschrijvingen en illustraties zijn niet bindend. De constructeur
behoudt zich het Íecht voordê noodzakeliike technische ên esthetische veranderinqen aan dê producten aan tê brcngên zondel
vocraÍgaandê waarschuvJing.
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