
 
 
 
Vertikuteermachine Benzine type II        
 

Machine code: E 4570 
 
De benzine motor aangedreven vertikuteer+ machine is bestemd voor het 
verwijderen van mos, en het beluchten van Uw gazon. Maai het gras eerst 
kort, en vertikuteer het perceel kruislings met de machine.  
 
 

1) 
De vertikuteer machine  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 werken met de machine,  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. 
 
 
2) 
Voor we de motor kunnen starten moeten we: 
► Olie peil en brandstof peil controleren. 
► De motor aan zetten door de onn / off knop in positie (c1) te plaatsen. 
► De benzine kraan te openen door de handel in pos. (a1) te plaatsen. 
► Bij koude motor te choken door de handel naar pos. (b2) te plaatsen. 
► Bij warme motor de choke niet gebruiken door positie (b1) te kiezen. 
►  Start de motor, door aan de  repeteerstarter (e) te trekken.   
►  Zet het  gashendel halverwege stationair (d1) en volgas (d2) 
► Als de motor loopt  gas terug nemen en de choke in positie (b2) zetten. 
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3) 
Met de zwart metalen knop kunt U de machine op de gewenste 
diepte instellen. Als U de knop in draait zakken de messen, en 
verticuteerd de machine dieper, en wordt er meer gras en mos uit 
Uw gazon  verwijderd. Door de knop linksom te draaien komen de 
messen weer naar boven en werkt de machine minder diep.  We 
hebben de machine reeds ingesteld op maximale diepte van 10 
mm, en dit mag ook niet dieper om schade aan Uw gazon en onze 
machine te voorkomen. 

 
 
4) 
Op het plaaatje hiernaast ziet U hoe U in drie stappen de 
messenbalk kunt laten zakken tot de gekozen instelling. Als U de 
machine heeft gestart, mag U na enkele minuten de messenbalk 
zoals reeds uitgelegd inschakelen en dus ook de messenbalk 
laten zakken. Met de handel aan de bovenzijde bediend U de 
koppeling tussen motor en messen. Druk de machine aan de 
achterzijde enkel cm naar beneden als U de koppeling intrekt om 
te beginnen. Als U dit zo doet schakelt de machine soepel in, en 
spaart U de V-snaar. 
 

 
5) 
Indien U moet bij tanken gebruik dan euro 95 benzine . 
De olie is 10W40 die ook in de meeste auto’s gebruikt wordt. 
 
 
6) 
U mag de luchtfilter niet schoon maken, daar we dit soort onderhoudswerken zelf uitvoeren. Het 
demonteren van de filter moet zeer zorgvuldig gebeuren daar anders vuil in de motor kan komen, en 
grote schade kan veroorzaken. Dus altijd van de luchtfilter afblijven. 
 
 
7)  
Laat de machine na het starten enkele minuten warm draaien op het lage toerental alvorens U met het 
vertikuteren begint. Het in werking stellen gebeurt door het gashendel tussen ¾ en vol gas te zetten, dus 
naar de positie (d2) toe schuiven. 
 
 
8) 
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 ! 
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Wij verzoeken U vriendelijk deze 
gebruiksaanwijzing bij het retour brengen van 

de machine, weer in te leveren. 
 


