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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

TUINFREES, BENZINE
Beoogd gebruik
Het beoogde gebruik bestaat uit het frezen van losse bodems.
SRG-00093 De frees mag voor geen ander doel worden gebruikt.
De tuinfrees mag niet voor transport van voorwerpen of personen worden gebruikt,
aangezien dit ongevallen of beschadigingen aan de machine kan veroorzaken.

20. Controleer vóór elk gebruik of de freesapparaten stevig zijn bevestigd. Controleer of de
bevestigingsschroeven goed vastzitten. Wanneer het freeswerk een obstakel heeft geraakt,
moet het altijd door een vakman worden gecontroleerd. De bevestigingsschroeven van het
freeswerk moeten bij elk onderhoud worden vervangen. De bevestigingsschroeven van het
freeswerk moeten met schroefborgmiddel „middelvast“ worden aangedraaid.
21. Om onbalans te voorkomen moet het freeswerk gelijkmatig worden nageslepen en
uitgebalanceerd (vakwerkplaats). Bij extreme trillingen moet het apparaat direct worden
uitgeschakeld en door een vakwerkplaats worden gecontroleerd. Er mogen uitsluitend
originele reservedelen worden gemonteerd, die voor de frees bedoeld zijn en waarop de naam
of aanduiding van de fabrikant is aangegeven.
22. Het motortoerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet hoger zijn dan de op het typeplaatje
vermelde waarde.
Neem bij problemen aan het (of samenhangend met het) apparaat contact op met de
distributeur!

1. BEDIENINGSELEMENTEN
1
2

3

Veiligheidsvoorschriften
1. Deze bedieningshandleiding moet zorgvuldig worden gelezen om vertrouwd te raken met de
inhoud ervan.
2. Personen jonger dan 16 jaar mogen de motorfrees niet bedienen. Houd kinderen uit de buurt
van de motorfrees.
3. De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door de motorfrees.
4. Start de motor en schakel het mes uitsluitend in, wanneer het apparaat op een vlakke
ondergrond staat, zonder het op te tillen.
5. Verwijder vóór het frezen vreemde voorwerpen van het te bewerken oppervlak; let tijdens het
frezen op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen.
6. Draag tijdens het frezen stevig schoeisel. Wees extra voorzichtig bij achteruitbewegen.
7. Transport: de machine mag uitsluitend met uitgeschakelde motor worden getransporteerd;
het freeswerk moet stilstaan. Wanneer de frees moet worden opgetild, moet eerst de motor
worden uitgeschakeld en worden gewacht tot het freesapparaat stilstaat.
8. Het apparaat mag alleen met een uitgeschakeld en stilstaand freeswerk buiten het te
bewerken oppervlak worden verplaatst.
9. Voordat u de frees achterlaat, moet u de motor uitschakelen.
10. De volgende werkzaamheden mogen uitsluitend bij een uitgeschakelde motor en stilstaand
freeswerk worden uitgevoerd:
• Alle onderhoudswerkzaamheden aan de frees en de motor
• Alle reinigingswerkzaamheden aan de frees
• Afstellen van de snijhoogte
11. Om ongewild starten te voorkomen, moet de bougiestekker bij reinigings- en onderhoudswerk
altijd worden verwijderd.
12. Bij een ondeskundig gebruik van de machine bestaat de kans op letsel door het freesapparaat.
Kom bij een lopende motor nooit met uw hand of andere ledematen onder de rand of onder de
behuizing van de frees.
13. Houd altijd de door de geleidingsstang aangegeven veiligheidsafstand ten opzichte van het
freesapparaat aan.
14. Ga bij het frezen van taluds, bermen en hellingen uiterst voorzichtig te werk.
15. De machine mag slechts onder een maximale hellingshoek van 15° worden gebruikt.
Valgevaar!
16. Draag bij de werkzaamheden geschikte en goedgekeurde gehoorbescherming en evt.
beschermende kleding alsmede oog- en gezichtsbescherming.
17. Neem de lokale bepalingen t.a.v. wettelijk geregelde werktijden in acht.
18. Vul geen brandstof bij wanneer de motor heet is. Voorkom morsen van benzine.
Roken is niet toegestaan tijdens het gebruik van de machine! Ga extra voorzichtig met
brandstof om. Brandstof is brandgevaarlijk (rookverbod). Gebruik een trechter om brandstof
bij te vullen. Vul de benzinetank alleen buiten en bij een uitgeschakelde motor met de
brandstof. Voordat de machine in afgesloten ruimten worden opgeslagen, moet de motor
afkoelen (brandgevaar).
19. Motorfrezen met verbrandingsmotoren mogen vanwege het hiermee verbonden toxische
gevaar nooit in afgesloten ruimten worden gebruikt.
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Koppelingsbeugel
Gashendel
Differentieelblokkeringsmechanisme
Schakelhendel
Starter
Stanghoogteverstelling
Tank

8. Luchtfilter
9. Uitlaat
10. Contragewicht
11. Motorstopschakelaar
12. Diepteafstelling
13. Freesbehuizing
14. Rempal, rood

2. BEDIENING
Koppelingshendel

1
2
Brengt de kracht van de motor op de aandrijving over.
Druk de hendel omlaag, om de rij-/freesaandrijving in te schakelen.
Laat de hendel los, om de aandrijving uit te schakelen.
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Schakelhendel

Freesdiepte

De7 freesdiepte kan met de hendel (afb. 7) worden ingesteld. Wanneer de hendel ver naar binnen
staat, is de snijdiepte gering. Wanneer de hendel ver naar buiten staat, is de snijdiepte groot.
Met de schakelhendel kunnen 2 vooruitrij- en 1 achteruitrijversnellingen worden geselecteerd.
Stand A: De machine beweegt vooruit en het freeswerk loopt
Stand B: De machine beweegt achteruit en het freeswerk loopt niet.
Stand C: De machine rijdt in de 1e versnelling vooruit en het freeswerk loopt niet.
Stand D: De machine rijdt in de 2e versnelling vooruit en het freeswerk loopt niet.
Waarschuwing
Zet de koppelingshendel los, wanneer naar een andere versnelling wordt geschakeld.
Schakel alleen met weinig gas.

Waarschuwing!
Wanneer een te grote freesdiepte is ingesteld, moet de machine extreem veel kracht
gebruiken. Het risico neemt dan toe dat de freesmessen stenen raken, waardoor de
machine beschadigd raakt.
Benzinekraan en chokehendel
Chokehendel

Gevaar!
Wees extra voorzichtig bij het achteruit rijden. Let op ongelijkheden en gaten in de
grond.
Gashendel
Schuif de hendel (afb. A afb. 8) naar buiten, wanneer de motor koud is.
8 de hendel naar achteren, wanneer de motor warm is.
Schuif

5

Druk de hendel in afb. 5 omlaag om op volgas met de machine te werken.
Trek de hendel omhoog om de motor onbelast te laten lopen.

Brandstofkraan
De brandstofkraan (afb. B afb. 8) moet worden gesloten, wanneer de machine buiten gebruik
is. Wanneer de hendel naar voren staat, is de brandstofkraan gesloten. Wanneer de hendel naar
achteren staat, is de brandstofkraan geopend.
Motorstoppschalter

Differentieel blokkeringshendel

Wanneer de motorschakelaar (afb. 9) in de stand „Stop“ staat, loopt de motor niet.
Schakel
9 de motorstopschakelaar in de stand „On“; nu kan de motor worden gestart.

6
Wanneer
een wiel op een gladde ondergrond doordraait, kunt u de wielen blokkeren.
Druk de hendel (afb. 6) naar voren om de wielen te blokkeren.
Trek de hendel weer terug om de wielen te deblokkeren.
Keer de machine uitsluitend bij een gedeblokkeerd differentieel.
De aandrijving kan beschadigd worden.

Voordat u met het onderhoud begint, moet u de motor uitschakelen en de stekker van
de bougie verwijderen.
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Positie startkabel

4. GEBRUIK
Starten van de motor
• Zet de brandstofkraan in de stand „ON“.
• Controleer of de koppeling niet is ingeschakeld.
• Stel de chokehendel overeenkomstig de motortemperatuur in.
• Draai de motorstopschakelaar in de stand „ON“.
• Trek aan de startkabel; wanneer de motor loopt sluit u de chokehebel weer langzaam.
Beweeg de motorfrees niet bij een ingeschakeld freeswerk
Voordat u met het onderhoud begint, moet u de motor uitschakelen en de stekker van
de bougie verwijderen

10startkabel (afb. 10) bevindt zich links van de stang.
De
Trek de startkabel voor het starten van de motor zoals in (afb. 10) weergegeven uit.
Hoogteverstelling stang

Werken met de motorfrees
Werken op een zachte ondergrond
• Start de motorfrees
• Zet de dieptebegrenzer in op de gewenste werkdiepte.
• Druk de koppelingshendel in
• Om de motorfrees te stoppen, laat u de koppelingshendel weer los
Werken op een harde ondergrond
• Start de motorfrees
• Stel de dieptebegrenzer in op de gewenste werkdiepte.
• Druk de koppelingshendel in
• Om de motorfrees te stoppen, laat u de koppelingshendel weer los

De11
stang is in hoogte verstelbaar, waardoor deze aan de lichaamslengte van de gebruiker kan
worden aangepast.
Draai schroef A (afb. 11) los en stel de juiste stanghoogte in. Draai vervolgens schroef A weer vast.

3. VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK
Transmissie-oliepeil: Verwijder de olieafsluiting.
Het oliepeil moet onder de bovenste rand staan.
Controleer het oliepeil, wanneer de machine op een vlakke ondergrond staat.
Brandstof
Let op! Gebruik uitsluitend Aspen 4T brandstof van het verhuurbedrijf
Controleer of er voldoende brandstof aanwezig is. Controleer of de tankdop stevig vast zit.
Verwijder gemorste brandstof, voordat u de machine start.
Controleer of de machine zich buiten het bereik van vuur, elektrische vonken of sigaretten bevindt,
voordat u brandstof tankt.
Verwijder ontvlambaar materiaal
Verwijder ontvlambaar materiaal, in het bijzonder in de buurt van de uitlaat en de motor.

Opmerking
Het verdient aanbeveling in meerdere stappen te frezen en freesdiepte daarbij aan te
passen, in plaats van in één handeling met een zeer grote freesdiepte te werken.
Stoppen van de motorfrees
• Laat de koppelingshendel weer los, schuif de gashendel in de stand „Onbelast“
• Draai de motorstopschakelaar in de stand „Stop“
• Sluit de brandstofkraan
• Verwijder de stekker van de bougie
Opmerking
Plaats de machine uitsluitend op vlakke, harde oppervlakken.

5. NA GEBRUIK
Reiniging
Voordat u de motor reinigt, moet u deze uitschakelen en de stekker van de bougie
verwijderen
Transport van de motorfrees
• Verwijder de stekker van de bougie
• Sluit de brandstofkraan
• Zet de motorfrees vast met spanbanden
Het product moet schoon en onbeschadigd worden geretourneerd.
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