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Aan de machine is een typeplaatje aangebracht. Noteer de gegevens van het typeplaatje om bij 
beschadiging of verlies een nieuw plaatje te kunnen maken.

1

2
3

4

5 6

1 Benaming 2 Type

.................................................... ...................................................

3 Serienummer 4 Bouwjaar

.................................................... ....................................................

5 Massa [kg] 6 Nominaal vermogen [kW]

.................................................... ....................................................
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1. Voorwoord

Deze bedienings- en onderhoudshandleiding moet het voor 
u mogelijk maken om uw grondverdichter te leren kennen, te 
onderhouden en de voorgeschreven gebruiksmogelijkheden te 
benutten.
De in deze handleiding vermelde veiligheids- en 
onderhoudsaanwijzingen helpen om gevaarlijke situaties te 
voorkomen, reparatie- en uitvalkosten te minimaliseren en 
de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw machine te 
verhogen. Neem deze precies in acht.

Deze bedienings- en onderhoudshandleiding moet permanent 
beschikbaar zijn op de plaats waar de machine wordt ingezet 
en de bediener van de machine ter beschikking staan.

Bij deze handleiding is een geldige conformiteitsverklaring 
en een reserveonderdelenlijst voor het bestellen van 
reserveonderdelen bijgevoegd. Bewaar deze documenten 
zorgvuldig. 

Meer informatie kunt u, indien nodig, verkrijgen bij uw 
Weber MT - dealer. 
Op de laatste pagina van deze handleiding bevindt zich een 
QR-code. Scan deze in om de actuele contactadressen van 
de Weber MT - vestigingen te verkrijgen.

Informatie over de opgebouwde Honda-benzinemotor alsmede 
de bijbehorende bedienings- en onderhoudshandleiding, 
maar ook de reserveonderdelenlijst vindt u op 
www.honda-engines-eu.com.
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Bei de machine gaat het om een handbediende, vooruit 
lopende grondverdichter.
De machine bestaat uit een boven- en onderdeel. Het 
onderdeel bevat de trillingopwekker, het bovendeel bevat de 
motor en de benodigde stuurelementen. 

Een luchtgekoelde Honda-benzinemotor brengt via een 
centrifugaalkoppeling de trillingopwekker in trilling. De 
krachtoverbrenging tussen boven- en onderdeel vindt plaats 
via een tandriem.

Het motortoerental wordt via een gashendel tussen stationair 
en volgas ingesteld.

2. Beschrijving

De machine 
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3. Technische gegevens

CF 2-II Hd CF 2A CF 3-II Hd
Gewicht

Bedrijfsgewicht CECE [kg] 83 82 94
Afmeting

Totale lengte [mm] 1130 1130 1100
Totale breedte/met aanbouwplaten 
[mm] 450 450 500

Hoogte bij omlaag geklapte 
handbesturingsstang [mm] 550 550 580

Lengte onderplaat [drager in mm] 400 400 400
Drukoppervlak [mm] 450x400 450x400 500x400

Aandrijving
Motorfabrikant Honda Honda Honda
Type GX 160 GX 160 GX 160
Vermogen bij bedrijfstoerental 
conform ISO 3046-1 [kW] 2,7 2,7 2,7

Verbrandingsproces 4-taktbenzine 4-taktbenzine 4-taktbenzine
Bedrijfstoerental [1/min] 3000 3000 3000
Rijsnelheid [afhankelijk van de 
bodem, m/min] 26 26 24

Stijgcapaciteit [afhankelijk van de 
bodem, %] 35 35 35

Trilling

Systeem
Eenassige 
trilmachine

Eenassige 
trilmachine

Eenassige 
trilmachine

Type aandrijving mechanisch mechanisch mechanisch
frequentie [Hz] 95 95 95
Centrifugaalkracht [kN] 15 15 20

Geluidswaarden conform 
2000/14/EG

Geluidsdrukniveau LPA vastgesteld 
volgens EN 500, [dB (A)] 95 95 95

Geluidsvermogen LWA vastgesteld 
volgens EN ISO 3744 en EN 500, 
[dB (A)]

105 105 105

Trillingswaarden
Hand-arm-vibratie, gewogen 
effectieve waarde van de 
versnelling vastgesteld volgens 
EN 500, [m/s²]

2,4 3,9 3,1

De naleving van de trillingswaarden 
dient conform richtlijn 2006/24/EG 
door de gebruiker in acht te worden 
genomen
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4. Veiligheid

Algemeen Alle veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en 
nageleefd omdat anders
 
  - gevaar voor lijf en leven van de gebruiker,
 -  schade aan de machine en andere materiële zaken 

dreigt.

Naast de bedieningshandleiding moeten de voorschriften voor 
ongevallenpreventie die gelden in het land waar de machine 
wordt gebruikt, in acht worden genomen.

Juist gebruik De machine mag uitsluitend in technisch perfecte staat, op 
de voorgeschreven wijze en met aandacht voor veiligheid en 
gevaren en met inachtneming van de gebruikershandleiding 
worden gebruikt. 
Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, 
vereisen dat direct met het werken met de machine wordt 
gestopt. Deze schade dient onmiddellijk te worden gemeld en 
te worden verholpen. 
De machine is uitsluitend geschikt voor het verdichten van:
 -  zand,
 -  kiezel,
 -  grind,
 -  zwak cohesief mengmateriaal,
 -  asfalt,
 -  bestrate oppervlakken.

De plaats van de operator bevindt zich achter de machine.
De operator moet de machine veilig met beide handen aan de 
handgreep leiden.

Onjuist gebruik Bij onjuist gebruik kunnen van de machine gevaren voor 
personen en voorwerpen uitgaan. De machine is uitdrukkelijk 
niet geschikt voor:

 -  verdichten van bevroren ondergrond,
 -  verdichten van harde, niet te verdichten grond,
 -  verdichten van niet belastbaar materiaal,
 -  verdichten van zeer zware grond,
 -  verdichten (heien) onder puntbelasting van de 

onderplaat,
 -  verbrijzelen en verdichten van losse stenen. 
 
Schade door onjuist gebruik is door de exploitant resp. door 
de operator te verantwoorden.
Bij onjuist gebruik of bij verkeerd gebruik vervalt elke 
aanspraak op aansprakelijkheid en garantie.
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Restrisico In de directe omgeving van de machine bestaat altijd een 
verhoogde kans op ongevallen als de operator personen in de 
omgeving van de machine niet opmerkt. 
Personen in de omgeving dienen op dit risico te worden 
gewezen. De operator mag de machine alleen in gebruik 
nemen als zich alle personen in de omgeving van de machine 
van dit risico bewust zijn.

Eisen aan de operator Deze grondverdichter mag alleen door geschikte personen 
worden gereden die minstens 18 jaar zijn. Deze moeten 
door de ondernemer of diens gemachtigde zijn geïnstrueerd 
over de bediening van de machine. De bediener dient de 
voorschriften van het verkeersrecht na te leven. 

De machine mag niet door kinderen worden bediend.

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Tijdens het gebruik en de onderhoudswerkzaamheden aan 
de machine dienen persoonlijke beschermingsmiddelen, 
bestaande uit
 
 -  veiligheidshelm, 
 -  gehoorbescherming,
 -  veiligheidshandschoenen, 
 -  veiligheidsschoenen of -laarzen met teenbescherming
 
te worden gedragen.

Gevarenzones De directe gevarenzone bevindt zich in de directe omgeving 
van de machine. Het verblijf in deze zone is voor derden 
verboden. 

Reserveonderdelen, 
veranderingen en ombouw

Veranderingen en ombouw zijn alleen met origineel 
Weber MT - toebehoren toegestaan. Als de machine door 
ander toebehoren, zonder goedkeuring van Weber MT, wordt 
veranderd, aanvaardt Weber MT geen aansprakelijkheid voor 
de hieruit resulterende materiële schade en persoonlijk letsel.

Bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen 
Weber MT originele reserveonderdelen worden gebruikt. Niet 
gekeurde reserveonderdelen kunnen de betrouwbaarheid en 
veiligheid van de machine nadelig beïnvloeden.
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Vóór het starten Als de machine wordt gestart, terwijl er onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan 
dreigt er materiële schade. Zorg er vóór elke start voor dat 
er geen werkzaamheden aan de machine moeten worden 
uitgevoerd.

Om letsel te voorkomen, mag de machine alleen dan worden 
gestart als de operator persoonlijke beschermingsmiddelen 
draagt.

Op de machine gelegde voorwerpen kunnen bij het starten of 
tijdens het gebruik van de machine er vanaf vallen of werden 
weggeslingerd. Verwijder daarom alle losse voorwerpen of 
gereedschappen vóór de start.

Bij geopend tankdeksel kan bij het starten of tijdens het 
gebruik van de machine brandstof uit de tank komen en aan 
de motor ontsteken. Er bestaat dan kans op brandwonden. 
Start daarom de machine uitsluitend met gesloten tankdeksel.

Starten Spuit tijdens het starten geen sprays of andere hulpmiddelen 
in de luchtaanzuiging. Deze kunnen leiden tot oververhitting 
van de verbrandingskamer en dus tot motorschade. 

Als de operator zich tijdens het starten van de machine in 
gesloten ruimten of in diepe, nauwe greppels bevindt, dan 
bestaat er kans op verstikking. Het gebruik van de machine 
in gesloten ruimten is verboden. Zorg vóór het starten voor 
voldoende luchttoevoer.

Tijdens de bediening Let op de omgeving om letsel bij derden of materiële schade 
te voorkomen.

Stop het gebruik en stel de machine buiten bedrijf als tijdens 
het gebruik schade aan de machine wordt herkend.

Uitzetten van de machine Zet de machine altijd op een rechte, stevige ondergrond neer. 

Uitgezette machines, die een obstakel vormen, dienen vooral 
op de openbare weg volgens de wettelijke voorschriften te 
worden beveiligd. 

De motor en de uitlaat worden heet tijdens het gebruik en 
kunnen bij aanraking brandwonden veroorzaken. Raak 
daarom tijdens het gebruik en kort na het uitzetten van de 
machine deze onderdelen niet aan.
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Tanken van de machine Gemorste brandstof kan ontbranden en vormt daarom een 
belasting voor het milieu. Veeg daarom gemorste brandstof 
op en zorg ervoor dat het deksel van de brandstoftank na het 
tanken goed wordt dichtgedraaid.

Bij contact met brandstoffen kunnen de trillingsdempers van 
de machine beschadigd raken en hun werking verliezen.
Veeg daarom gemorste brandstof zorgvuldig af van de 
trillingsdempers.

Brandstofdampen zijn licht ontvlambaar. Rook niet tijdens 
het tanken van de machine en tank niet in de buurt van open 
vuur.
De machine mag uitsluitend met uitgezette motor worden 
getankt.

Reinigingswerkzaamheden Gebruik voor de reiniging helder water. Gebruik geen 
brandbare oplosmiddelen. De dampen van de oplosmiddelen 
kunnen door hete onderdelen of andere vonken ontbranden. 

Voer reinigingswerkzaamheden alleen in hiervoor geschikte 
en goedgekeurde ruimten uit. Afgespoelde olie- en 
smeermiddelresten vormen een belasting voor het milieu 
en moeten door geschikte maatregelen (bijv. olieafscheider) 
worden opgevangen.

Veiligheid in de omgang met 
verbrandingsmotoren

Verbrandingsmotoren vormen tijdens het gebruik een extra 
gevaar.
De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een kleur- en 
geurloos gas dat zeer gevaarlijk is en binnen hele korte tijd tot 
bewusteloosheid en de dood kan leiden.
Adem daarom nooit uitlaatgassen in.

Keuring De machine dient overeenkomstig de 
gebruiksomstandigheden en bedrijfsmatige omstandigheden 
op een bedrijfsveilige toestand te worden gecontroleerd. 
Deze dient naar behoefte, minimaal echter een keer per jaar, 
door een deskundige plaats te vinden. De resultaten van de 
controle dienen schriftelijk tot aan de volgende controle te 
worden bewaard.
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Veiligheids- en 
waarschuwingsaanwijzingen 

In deze gebruikershandleiding worden verschillende 
veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen gebruikt. 
Onderstaand wordt de betekenis van de signaalwoorden en 
symbolen uitgelegd.

LET OP LET OP waarschuwt voor het 
gevaar van materiële schade.

VOORZICHTIG VOORZICHTIG waarschuwt 
voor het gevaar van licht letsel.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING waarschuwt 
voor een gevaar die tot de 
dood of ernstig letsel kan 
leiden.

GEVAAR

GEVAAR waarschuwt voor een 
gevaar die de dood of ernstig 
letsel leidt als deze niet wordt 
voorkomen.

Het informatiesymbool geeft aanvullende aanwij-
zingen voor het gebruik van de machine en wijst op 
aanvullende technische informatie.
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4.1. Informatie- en veiligheidsstickers

Sticker Betekenis

1

Alle schroefverbindingen moeten 
regelmatig, vooral na het eerste 
gebruik, worden gecontroleerd 

op het feit of ze goed zijn 
vastgedraaid.

2 De brandstoftank mag alleen met 
normale benzine worden gevuld.

3

De machine aan het aanwezige 
kraanoog optillen.

Geluidsvermogensniveau  
105 dB (A),

Draag gehoorbescherming. 
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5. Bediening

Voorbereiden van de machine 
voor het eerste gebruik

	X Verwijder het gehele verpakkingsmateriaal.
	X Controleer alle onderdelen op zichtbare beschadigingen. 
Start de machine bij zichtbare schade niet. Neem contact op 
met de betreffende dealer. 
	X Controleer of de machine en alle onderdelen volledig zijn 
geleverd. 
	X Controleer het peil van de bedrijfsmiddelen en vul het, 
indien nodig, bij.
	X Stel de machine op de gebruikslocatie op.
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Bedieningspunten op de 
machine

totaal aanzicht CF 2-II, CF 3-II
1  Onderplaat met 

trillingopwekker
2  Motor
3  Kraanoog

4  Handgreep
5  Kortsluitingsschakelaar
6  Vergrendeling van de 

handbesturingsstang

1

2

3

4

5

6

7  Reverseerstarter
8  Carburateur met 

choke en benzine-
kraan

9  Gashendel

7

8

9
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Totaal aanzicht CF 2A
1  Onderplaat met 

trillingopwekker
2  Motor
3  Kraanoog
4  Handgreep

5  Kortsluitingsschakelaar
6  Vergrendeling van de 

handbesturingsstang
7  Reverseerstarter
8  Carburateur met choke 

en benzinekraan

9  Gashendel
10  Watertank
11  Verdeelinrichting
12  Kogelkraan 
13  Bevestigingsband 

watertank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Vóór begin van het werk

Voer vóór begin van het werk de volgende werkzaamheden uit 
om uitval of overmatige slijtage te voorkomen. 

Visuele controles 	X Brandstofsysteem op lekkages
	X Aanslagrubbers op scheurtjes
	X Overige beschadigingen

Peilen controleren en evt. 
corrigeren

	X Motorolie
	X Brandstof

Overige controles 	X Schroefverbindingen op goed vastzitten controleren
	X Volgen van het onderhoudsschema controleren
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Werken met de machine

Starten van de motor

WAARSCHUWING
Kans op verstikking door de motoruitlaatgassen tijdens het 
starten van de motor in gesloten ruimten of slecht geventileer-
de werkgebieden. 
	X Start de motor uitsluitend in goed geventileerde 
omgevingen.
	X Zie bij het gebruik van de machine in greppels het hoofdstuk 
"Veiligheid". 

	X De kortsluitingsschakelaar (5) op "I" zetten.

	X De brandstofkraan openen (naar rechts schuiven). 

	X De chokehendel sluiten (naar links schuiven).

	X De gashendel (9)in de stand volgas zetten.

	X De handgreep van de omkeerstarter (7) langzaam naar je 
toe trekken tot er weerstand (de compressie van de motor) 
voelbaar wordt.

	X De handgreep weer terug in de uitgangspositie laten glijden.

	X De handgreep snel en krachtig volledig naar je toe trekken.

	X Slaat de motor niet aan, dan de procedure herhalen. 

	X De gashendel op stationair toerental zetten. 

	X Motor enkele minuten laten warmlopen. 

	X De chokehendel openen (naar rechts schuiven). 

	9 De machine is bedrijfsklaar.

Kans op motorschade. Het gebruik van starthulpsprays kan 
oververhitting van de verbrandingskamer tot gevolg hebben. 
	X Gebruik geen starthulpsprays.

LET OP
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Kans op materiële schade of overmatige slijtage door 
doorslippende tandriem.
	X De machine uitsluitend met volgas gebruiken.

	X De motor starten.

	X Zet de gashendel in de stand volgas.

  VOORZICHTIG! Kans op letsel of materiële schade door 
onbedoeld rijden met de machine. 
Zodra de gashendel in de stand volgas is gezet, verhoogt 
de motor het toerental en begint de machine te rijden.

	X De machine met beide handen aan de handgreep leiden.

Kans op letsel door onjuiste geleiding van de machine.
	X De machine veilig met beide handen aan de handgreep 
leiden.

Bij het werken in de buurt van wanden bestaat kans op 
beknelling tussen de machine en de wand.
	X In de buurt van obstakels uiterst voorzichtig te werk gaan.

Verdichten

Gebruik van de 
waterbesproeiing

	X De watertank in de houder van het beschermingsframe 
schuiven. 

	X De watertank met de bevestigingsbanden borgen.*

	X De slang op de besproeiingsbuis aan de onderplaat 
schuiven.

	X De tank met schoon water vullen.

	X De kogelkraan openen. 

*Alleen CF 2A

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

LET OP

De benodigde hoeveelheid water is afhankelijk van 
de bodemgesteldheid en van de toepassing. Door de 
middelste standen bij het openen van de kogelkraan 
kan de afgegeven hoeveelheid water worden 
ingesteld. 
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Uitschakelen van de motor

	X Zet de gashendel in de stationaire stand.

	X De chokehendel sluiten (naar links schuiven).

	X De kortsluitingsschakelaar op "0" zetten. 

6. Transport

Hijsen van de machine De machine kan voor het verladen op een voertuig omhoog 
worden gehesen. 

Kans op materiële schade en letsel. Als defecte of ongeschikte 
hijsmiddelen worden gebruikt, kan de machine neerstorten.
	X Gebruik aanslagmiddelen met voldoende draagvermogen.
	X Vergrendel de handbesturingsstang in ingeklapte positie.
	X Hang de kraanhaak in het kraanoog in hijs de machine recht 
omhoog.

Opslag gedurende langere tijd Als de machine langer dan een maand niet wordt gebruikt, 
dienen de volgende maatregelen te worden getroffen:
	X De gehele machine grondig reinigen.
	X De gehele machine op lekkages controleren. Evt. 
vastgestelde gebreken verhelpen. 
	X De brandstof aftappen en de tank met schone brandstof 
vullen.
	X Het motoroliepeil controleren en evt. corrigeren. 
	X Het luchtfilter controleren en reinigen. Bij beschadiging 
vervangen.
	X Alle blanke onderdelen en hendels licht invetten.

7. Opslag

Opslag op de bouwplaats Als de machine bij werkpauzes, bijvoorbeeld s' nachts, op de 
bouwplaats wordt opgeslagen, dan moet deze tegen diefstal 
en onbevoegd gebruik worden beveiligd. 
Uitgezette machines, die een obstakel vormen, dienen vooral 
op de openbare weg volgens de wettelijke voorschriften te 
worden beveiligd. 

VOORZICHTIG

Als de machine langer dan zes maanden moet 
worden opgeslagen, dienen verdere maatregelen 
met de Weber MT-service te worden afgesproken.
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8. Onderhoud

Algemene aanwijzingen Het volgende hoofdstuk bevat handleidingen die nodig zijn voor 
regelmatig onderhoud. Lees deze handleidingen aandachtig 
door en volg deze op om uitvaltijden van de machine door 
overmatige slijtage of schade aan de machine te voorkomen.
Lees vóór begin van de onderhoudswerkzaamheden ook de 
veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud van de machine. Deze 
helpen om het risico voor het onderhoudspersoneel tot een 
minimum te beperken. 

Onderhoudspersoneel Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is speciale 
kennis vereist. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door 
opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.
Het onderhoudspersoneel dient door de ondernemer of diens 
gemachtigde over de bediening van de machine te worden 
geïnstrueerd. 

Het onderhoudspersoneel moet tijdens de werkzaamheden 
de persoonlijke beschermingsmiddelen (zie het hoofdstuk 
"Veiligheid") dragen. 

Veiligheid Tijdens de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bestaat 
een verhoogde kans op letsel, bijvoorbeeld door beknelling 
aan bewegende onderdelen.

Na onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle 
veiligheidsvoorzieningen weer worden gemonteerd en in 
werking worden gesteld.

Afgetapte grondstoffen vormen een belasting voor het 
milieu. Deze moeten in geschikte tanks worden opgevangen 
en opgeslagen. Deze dienen conform de geldende 
milieuvoorschriften te worden weggegooid.

Alle onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend bij 
uitgezette motor worden uitgevoerd. De motor tegen 
onbevoegde startpogingen beveiligen.

Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie de 
startaccu loskoppelen en de accupolen met isolerend 
materiaal afdekken. Het loskoppelen van de accu is ook 
aan te bevelen bij werkzaamheden aan niet elektrische 
onderdelen van de machine als beveiliging tegen onbevoegde 
startpogingen tijdens de onderhoudswerkzaamheden.

Vóór het starten van de machine na onderhoud dient ervoor 
te worden gezorgd dat alle losse onderdelen (schroeven, 
gereedschap, enz.) van de machine zijn verwijderd. Deze 
kunnen door bewegende onderdelen naar binnen worden 
getrokken of worden weggeslingerd.

Houd de hele machine schoon. De stickers moeten altijd 
duidelijk leesbaar zijn. Beschadigde stickers moeten worden 
vervangen.
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8.1. Onderhoudsoverzicht

Frequentie
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Activiteit

Motorolie verversen X X 8.2.2

Klepspeling van de motor 
controleren en evt. instellen X Handleiding 

Honda

Alle toegankelijke 
schroefkoppelingen vastdraaien X

Luchtfilter reinigen X 8.2.3

Olie trillingopwekker verversen X 8.2.4
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Smeeroliën en brandstoffen kunnen bij contact met de huid 
huidkanker veroorzaken. 
	X Draag veiligheidshandschoenen.
	X Bij contact met de huid de getroffen plekken grondig 
wassen.

8.2. Beschrijving van de 
onderhoudswerkzaamheden

8.2.1. Motoroliepeil controleren 	X De machine op een horizontale ondergrond plaatsen.
	X De motor afzetten en enkele minuten wachten, zodat de olie 
zich in het motorblok kan verzamelen. 

	X De oliepeilstok (1) uit het motorblok draaien.

	X De oliepeilstok met een schone doek afvegen. 

	X De oliepeilstok zoals weergegeven enkel in de 
olievulopening steken, niet vastdraaien.

	X De oliepeilstok eruit trekken en aflezen, het juiste oliepeil ligt 
tussen het bovenste peil (max.) en het onderste peil (min).

	X De oliepeilstok weer in de olievulopening draaien.

1

8.2.2. Motorolie verversen

Verbrandingsgevaar door de hete motor en zijn onderdelen. 
	X Laat de verbrandingsmotor vóór begin van de 
werkzaamheden voldoende afkoelen. 
	X Bij werkzaamheden aan een bedrijfswarme motor uiterst 
voorzichtig te werk gaan.

	X De motor starten en enkele minuten laten lopen.

	X De motor uitschakelen.

	X De oliepeilstok (1) eruit draaien. Dit is tevens de afsluiting 
van de olievulopening. 

	X Een geschikte opvangbak onder de olie-aftapopening 
plaatsen.

1

VOORZICHTIG

WAARSCHUWING

max.

min.
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	X De olieaftapplug (2) verwijderen.

    VOORZICHTIG! Gevaar voor verbranding door hete olie. 
	X Draag veiligheidshandschoenen.
	X Uiterst voorzichtig te werk gaan.

	X De olie in de opvangbak laten lopen.

	X De olieaftapplug terugplaatsen.

	X Verse olie conform specificatie in de motor doen.

	X Het oliepeil controleren en tot aan de "max."- markering 
bijvullen.

	X De oliepeilstok erin draaien.

2

8.2.3. Luchtfilter reinigen

	X Het luchtfilterdeksel openen. Hiervoor de vleugelmoer (1) 
losdraaien.

	X De luchtfilterinzet verwijderen. Hiervoor de vleugelmoer (2) 
losdraaien.

	X Het vlies (3) en de luchtfilterinzet (4) van elkaar scheiden.

	X Het vlies en de luchtfilterinzet van binnen naar buiten 
uitblazen.

	X Op beschadigingen controleren. Bij beschadiging of 
extreme vervuiling een nieuwe luchtfilterinzet gebruiken. 

	X Het vlies over de luchtfilterinzet trekken.

	X De luchtfilterinzet met de juiste vleugelmoer monteren.

	X Het luchtfilterdeksel met de juiste vleugelmoer monteren. 

1

2

3

4

AANWIJZING! Om de olie goed in de opvangbak 
te laten lopen, helpt het om een gootje zoals in de 
afbeelding te gebruiken. 
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8.2.4. Olie trillingopwekker 
verversen

	X De motor starten en enkele minuten laten lopen.

	X De motor uitschakelen. 

	X De machine iets schuin houden.

	X Een geschikte opvangbak onder de machine plaatsen.

	X De olieaftapplug (1) losdraaien. 

	X De olie laten weglopen.

	X De machine in de andere richting schuin houden.

	X Verse olie conform specificatie in de opwekker doen.

	X De olieaftapplug sluiten.

	X De machine buiten bedrijf stellen.

	X De tandriembescherming (1) verwijderen.

	X De tandriem (2) op scheurtjes en slijtage controleren. 

	X Bij hoge slijtage of andere beschadigingen de tandriem 
vervangen. 

	X De tandriembescherming monteren. 

8.2.5. Tandriem controleren

2

1

1
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8.2.6. Bougie afstellen/
vervangen

1

0,6 - 0,7 mm

Verbrandingsgevaar door de hete motor en zijn onderdelen. 
	X Laat de verbrandingsmotor vóór begin van de 
werkzaamheden voldoende afkoelen. 
	X Bij werkzaamheden aan een bedrijfswarme motor uiterst 
voorzichtig te werk gaan.

	X De bougiestekker eruit trekken.

	X De bougie verwijderen.

	X De elektrode (1) van de bougie reinigen.

	X De elektrode-afstand meten, deze dient 0,6 – 0,7 mm te 
bedragen.

	X De elektrode-afstand evt. corrigeren of de bougie 
vervangen.

VOORZICHTIG



26

Module Grondstof Hoeveelheid
Zomer Winter

Kwaliteit
Motor
Motorolie SAE 10 W 40 0,6 l

(-10 ~ +50 °C)
API - CD CE-CF-CG

of SHPD
of CCMC - D4 - D5 - PD2

Brandstoftank Benzine loodvrij 3,1 l

SAE 10 W 40
(-10 ~ +50 °C)

Trilmachine API - CD CE-CF-CG 0,2 l
of SHPD

of CCMC - D4 - D5 - PD2

8.3. Grondstoffen en vulvolumes
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