TUINFREES

7.5

pk Diesel

Machine code: A4515
Let op:
De tuinfrees is een machine die uitsluitend door kundige personen
boven de 18 jaar, op een veilige manier bediend mag worden. Bij
ondeskundig gebruik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, en kunt U
ernstige verwondingen oplopen.
Hou tijdens het frezen kinderen en andere personen uit de buurt van de
machine. Werk veilig, draag beschermende kleding, zoals onder andere
veiligheid - stofbril, oordoppen en/of beschermers, en
veiligheidsschoenen
Inzetbaarheid:
De Tuinfrees is een machine voor het om frezen van grond. De maximale freesdiepte is 20 cm, en de
breedte 60 cm. De frees is niet geschikt voor het frezen van gazon of zeer harde bodemsoorten.
Voor dit werk hebben we een zwaardere machine die met een lagere freessnelheid werkt! Als regel kunt
U aanhouden dat wanneer U met een spade normaal in de bodem kunt steken, de grond niet te hard is.
Zo weet U dat U met een freesmachine veilig kunt werken. De maximale diepte bereikt U door
eventueel in meerdere keren het stuk grond om te frezen. Frees nooit in de achteruitversnelling, en zet
de motor van de machine altijd uit als U bijvoorbeeld koord of rommel uit de freesbak wilt verwijderen.
Gebruik:
Laat U zich de frees uitgebreid door onze medewerkers uitleggen en demonstreren,
daar enige handigheid en kennis van dit soort machines geen overbodige luxe is!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Start schakelaar
Gashendel
Koppeling
Dodemansbeveiling
Vooruit/ Achteruit
Sperdifferentieel
Versnelling
Hoogte Stuur
Aan/Uit freesbak
Parkeerrem

Om de machine te kunnen starten zet U de rode hendel 1 links op het stuur op aan

De gashendel 2 rechts op het stuur naar boven. Vervolgens kunt U de machine aan het starterkoord aan
trekken. Als de machine gestart is, kunt U het gas terug nemen naar ongeveer ¾ van het vol gas.
Nu knijpt u de koppelingshendel 3 gevolgd door de dodemanshendel 4 in. U kunt nu de machine in een
van de versnellingen zetten 7. Met hendel 9 maakt u de keuze om de messen in of uit te schakelen.
Als u de juiste versnelling gekozen heeft laat u hendel 3 los en zal de machine in beweging komen. Hou
altijd hendel 4 vast. Indien U deze los laat zal de machine uit veiligheidsredenen meteen stoppen.
Gebruik in dit geval weer de eerder omschreven procedure om verder te werken.
Met hendel 5 kunt U de machine in zijn achteruit zetten. Let wel, dit kan alleen als de messen zijn
uitgeschakeld.
Hendel 6 is de sperinrichting. Deze gebruikt men bij bijzonder zachte ondergrond.
Hendel 10 dient als transportrem. Niet gebruiken tijdens het werken.
Hendel 1 gebruikt u vervolgens om de machine uit te schakelen (naar boven schuiven).

Storingen:
Bij vragen, storingen of problemen, direct stoppen en ons eerst voor aanvullend advies raadplegen.
Wij wensen U verder bij het werken met deze machine veel succes !
Inleveren:

MAAK DE FREESBAK EN WIELEN SCHOON ZODAT ER GEEN ZAND OF
ROMMEL MEER IN EN ONDER ZIT. INDIEN DE FREESBAK NIET SCHOON
IS
MOETEN WIJ SCHOONMAAKKOSTEN IN REKENING BRENGEN, DAAR WIJ
DE ZAND DIE BIJ HET SCHOON SPUITEN VAN EEN FREES VRIJ KOMT,
NIET BIJ HET HUISVUIL MOGEN AFVOEREN I.V.M. DE MILIEU WETTEN !

Wij verzoeken U vriendelijk deze
gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van
de machine, weer in te leveren.
copyright en uitgave : MaXiHuur Echt
Blad 2/1
Revisie: 16 februari 2017

Document naam : ...... \ Frees-7pk
Uitgiftedatum: 2 december 1998

