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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 onderhouds-
aanwijzingen helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen, 
reparatie- en uitvalkosten te minimaliseren en de betrouw-
baarheid 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 reserveon-
derdelen 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 indien nodig 
op www.honda-engines-eu.com
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2. Beschrijving

Bei de machine gaat het om een handbediende trilstamper. 
Een luchtgekoelde Honda-benzinemotor brengt via een 
centrifugaalkoppeling het stampsysteem in trilling.
De benzinemotor wordt met de aangebouwde reverseerstarter 
met de hand gestart.
Het motortoerental wordt via een gashendel tussen stationair 
en volgas ingesteld. 
De benzineleiding wordt door een in de gashendel 
geïntegreerd ventiel afgesloten en geopend. 
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SRV 590 SRV 620 SRV 660
Geluidswaarden conform 2000/14/EG 

Geluidsniveau LPA 
vastgesteld volgens EN 500, in dB (A) 98 98 98
Geluidsvermogen LWA  
vastgesteld volgens EN ISO 3744 
en EN 500, in dB (A) 108 108 108
Trillingswaarden  
Hand-arm-vibratie gewogen 
effectieve	waarde	van	de	versnelling	
vastgesteld	volgens	EN	500,	in	m/s² 6,5 8,0 8,0
De naleving van de trillingswaarden 
dient	conform	richtlijn	2006/42/EG 
door de gebruiker in acht te 
worden genomen.

3. Technische gegevens

SRV 590 SRV 620 SRV 660

Gewicht

Bedrijfsgewicht CECE (in kg) 62 66 70

Afmeting

Totale lengte (in mm) 740 740 740
Totale breedte (in mm) 350 365 365
Hoogte (in mm) 1025 1025 1025
Breedte stampvoet (in mm) 280 280 280
Aantal	slagen	(/min) 700 700 700
Slag (in mm) 61,6 73,9 69,4

Aandrijving

Motorfabrikant Honda Honda Honda
Type GXR 120 GXR 120 GXR 120

Vermogen bij bedrijfstoerental 
conform ISO 3046-1 (kW) 2,6 2,6 2,6

Verbrandingsproces 4-taktbenzine 4-taktbenzine 4-taktbenzine
Bedrijfstoerental	(m/min) 4100 4100 4100
Brandstof Benzine loodvrij Benzine loodvrij Benzine loodvrij
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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 gebruikershand-
leiding 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,
 – deels cohesief materiaal.

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 stampvoet,
 – verbrijzelen en verdichten van losse stenen. 

Schade door een onjuist gebruik dient door de exploitant 
resp. de operator te worden verantwoord en valt niet onder 
de verantwoording van de fabrikant. 
Als er schade ontstaat door onjuist gebruik van de machine, 
kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt. 

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 nicht 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.
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Eisen aan de operator

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Tijdens het gebruik en de onderhoudswerkzaamheden aan 
de machine dienen persoonlijke beschermingsmiddelen 
te worden gedragen. 
Deze bestaan uit:

 – veiligheidsbril,
 – gehoorbescherming,
 – veiligheidsschoenen of -laarzen met teenbescherming.

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

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. 

Vóór het starten Na liggend transport kan de olie zich in de motor hebben 
verdeeld. Om motorschade te voorkomen, moet de machine 
vóór de start enkele minuten verticaal staan, zodat de olie 
zich in het onderste gedeelte van het motorblok verzamelt. 

Als de machine wordt gestart, terwijl er onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden 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 ge-
start 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.

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 operator dient de voorschriften 
van het verkeersrecht na te leven. 

De machine mag niet door kinderen worden bediend. 
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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. 

Een rode LED op het beschermmandje geeft een oliegebrek 
aan. Er dreigt motorschade. Het starten stoppen als de LED 
tijdens het starten gaat branden.

Tijdens de bediening Tijdens het gebruik bestaat er kans op beknelling onder de 
stampvoet. 
De persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen alleen de 
tenen, niet de hele voet. Niet onder de stampvoet gaan staan.

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 voor-
al op de openbare weg volgens de wettelijke voorschriften te 
worden beveiligd. 

De motor en de uitlaat worden heet tijdens het gebruik en kun-
nen bij aanraking brandwonden veroorzaken. Raak daarom 
tijdens het gebruik en kort na het uitzetten van de motor deze 
onderdelen niet aan. 

Tanken van de machine Gemorste brandstof kan ontbranden en vormt daarom een be-
lasting voor het milieu. Veeg daarom gemorste brandstof op en 
zorg ervoor dat het deksel van de brandstoftank na het tanken 
goed wordt dichtgedraaid. 

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 bij uitgezette motor worden ge-
tankt. 

Bij	contact	met	brandstoffen	kunnen	de	trillingsdempers	van	de	
machine beschadigd raken en hun werking verliezen.
Veeg daarom gemorste brandstof zorgvuldig af van de trillings-
dempers.
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De machine dient overeenkomstig de gebruiksomstandighe-
den 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.

Keuring

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 smeermiddel-
resten 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 geur-
loos gas dat zeer gevaarlijk is en binnen hele korte tijd tot 
bewusteloosheid en de dood kan leiden.
Adem daarom nooit uitlaatgassen in.

De stamper van het type SRV 590 is geschikt voor gebruik in 
meer dan schouderdiepe greppels als:

 –  de greppel minimaal 1,5 m breed en minimaal 15 m 
lang is,

 – de greppel minimaal 1,5 m breed en minimaal 8 m lang is,
 – de greppel minimaal 1 m breed en minimaal 15 m lang is. 
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Veiligheids- en waarschuwings-
aanwijzingen

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

LET OP waarschuwt voor het 
gevaar van materiële schade.

VOORZICHTIG waarschuwt 
voor het gevaar van licht letsel.

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

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

LET OP

VOORZICHTIG

WAARSCHUWING

GEVAAR

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

Sticker Betekenis

1

Het geluidsvermogensniveau 
bedraagt 108 dB (A). 

Draag daarom altijd geschikte 
gehoorbescherming. 

2
Deze LED brandt tijdens 

het starten  als er te weinig 
motorolie in de motor zit.
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5. Bediening

Voorbereiden van de machine 
voor het eerste gebruik

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

Totaal aanzicht SRV

1 Brandstoftank
2 Gashendel
3 Handbesturingsbeugel
4 Motor

5 Transportrol
6 Stampsystem
7 Stampvoet
8	 Hoofdluchtfilter

9 Filter voor extra lucht
10 Greep
11 Chokehendel
12 Bedrijfsurenteller
13 Kraanbeugel
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B 1008_2-0320

4

3

2

1

Standen van de gashendel

1 Volgas De motor draait met volgas-toerental.
De stamper werkt met vol vermogen.

2 Gereduceerd toerental

De motor draait met gereduceerd 
toerental. 
De stamper werkt met gereduceerd 
vermogen.

3 Stationair De motor draait met stationair 
toerental

4 Uit De motor is uitgeschakeld.
De	brandstofleiding	is	gesloten

De	gashendel	mag	alleen	in	de	vooraf	gedefinieerde	standen	worden	
gezet. Als deze tussen stationair en het gereduceerde toerental wordt 
gezet, treedt er een grotere slijtage aan de centrifugaalkoppeling op. 
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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. 

Gehele machine op beschadigingen aan de buitenkant.
Brandstofsysteem op lekkages.
Aanslagrubbers op scheurtjes.

Motoroliepeil
Brandstofvoorraad

Aanhouden van het onderhoudsschema
Schroefverbindingen op goed vastzitten

Visuele controles

Peilen controleren en 
evt. corrigeren

Overige controles
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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 
geventileerde werkgebieden. 

Start de motor uitsluitend in goed geventileerde omgevingen.
Zie bij het gebruik van de machine in greppels het hoofdstuk 
“Veiligheid”. 

LET OP
Kans op motorschade door gebrekkige smering na liggend 
transport. 

De machine na liggend transport enkele minuten rechtop 
zetten en wachten tot de motorolie zich in het onderste 
gedeelte heeft verzameld. 
De motor zoals beschreven starten. 

LET OP
Kans op motorschade. Het gebruik van starthulpsprays kan 
oververhitting van de verbrandingskamer tot gevolg hebben. 

Gebruik geen starthulpsprays.

Gashendel in volgasstand (Max.) zetten. 
Een	ventiel	opent	de	brandstofleiding	automatisch.	
De chokehendel in pijlrichting (naar rechts) schuiven. 
De handgreep van de omkeerstarter langzaam naar je toe 
trekken tot er weerstand (de compressie van de motor) 
voelbaar wordt.
De handgreep weer terug in de uitgangspositie laten glijden.
     VOORZICHTIG! De stamper kan bij het trekken aan de 
reverseerstarter omvallen. Er bestaat kans op beknelling. 
De stamper tijdens het starten goed vasthouden. 
De handgreep snel en krachtig volledig naar je toe trekken.
Slaat de motor niet aan, dan de procedure herhalen.
     VOORZICHTIG! Zodra de motor loopt, wordt het 
toerental verhoogd. Er bestaat kans op letsel, omdat 
de stamper bij volgas gestart wordt en onvoorziene 
bewegingen kan doen. 
De gashendel direct nadat de motor loopt op het stationair 
toerental zetten.
De motor enkele minuten laten warmlopen, vervolgens de 
chokehendel naar links schuiven. 

De motor is voorzien van een oliecontrole. Het starten onderbreken als 
tijdens het starten de rode LED op het beschermingsframe gaat branden. 
Oliepeil controleren en indien nodig bijvullen. 
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B 1008_2-0320

1

2

Verdichten WAARSCHUWING
Tijdens het verdichten bestaat door de beweging van 
de stamper kans op beknelling onder de stampvoet. 

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
De stamper bedienen met de greep van de hand-
besturingsstang.

VOORZICHTIG
Bij het werken in de buurt van wanden bestaat kans 
op beknelling tussen de stamper en de wand.

In de buurt van obstakels uiterst voorzichtig te werk gaan. 

VOORZICHTIG
Bij verkeerde geleiding kan de stamper tijdens het gebruik 
omvallen. Er bestaat kans op beknelling. 

De stamper veilig met beide handen aan de greep van 
de handbesturingsstang bedienen.

De motor starten.
Op de gashendel de gewenste snelheid (volgas (1) of 
gereduceerd (2) toerental) kiezen.
De stamper met beide handen aan de handbesturings-
beugel bedienen.  

Uitschakelen van de motor De motor enkele minuten met stationair toerental 
(stand “ON”) laten afkoelen.
Voor het uitschakelen de gashendel op “Stop” zetten. 
De motor wordt uitgeschakeld, het brandstofventiel 
wordt gesloten.

LET OP
Kans op materiële schade door een verkeerde geleiding 
van de machine.
Door terugtrekken van de machine tegen de eigenlijke 
bewegingsrichting in wordt de geleidingscilinder overbelast 
en kan breken. 

De stamper nooit tegen de bewegingsrichting in terugtrekken.
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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.

Gebruik aanslagmiddelen met voldoende draagvermogen. 
Hang de kraanhaak in het kraanoog in hijs de machine 
recht omhoog. 

Opslag tijdens het transport De stamper bij voorkeur staand transporteren. Als dat niet 
mogelijk is, moet de stamper op de kant van de uitlaat worden 
gelegd. Alleen zo wordt voorkomen dat eventueel aanwezige 
brandstofrestanten	uit	de	carburateur	of	brandstofleiding	in	het	
luchtfilter	terecht	komen.

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. 

Opslag gedurende 
langere tijd

Als de machine langer dan een maand niet wordt gebruikt, 
dienen	de	volgende	maatregelen	te	worden	getroffen:

De gehele machine grondig reinigen.
De gehele machine op lekkages controleren. Evt. vastgestelde 
gebreken verhelpen. 
De brandstof aftappen en de tank met schone brandstof vullen.
Het motoroliepeil controleren en evt. corrigeren. 
Lucht-	en	brandstoffilter	controleren	en	reinigen.	 
Bij beschadiging vervangen.
Alle blanke onderdelen, hendels en gaskabels licht invetten. 

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

VOORZICHTIG
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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 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
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Activiteit

Motorolie verversen X X X 8.2.2

Alle toegankelijke schroef-
koppelingen vastdraaien X

Klepspeling van de motor 
controleren X Handleiding 

Honda

Brandstoffilter	vervangen X X 8.2.3

Hoofdluchtfilter	reinigen,	
op beschadigingen controleren 
en evt. vervangen

X X 8.2.4

Filter voor extra lucht reinigen, 
op beschadigingen controleren 
en evt. vervangen

X 8.2.5

Olie in het stampsysteem 
verversen X 8.2.8

Naast de in het bovenstaande onderhoudsoverzicht genoemde activiteiten 
dienen de voorschriften en de bedienings- en onderhoudshandleidingen 
van de motorfabrikant te worden nageleefd.
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8.2. Beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden

8.2.2. Motorolie verversen

WAARSCHUWING
Smeeroliën	en	brandstoffen	kunnen	bij	contact	met	de	huid	
huidkanker veroorzaken. 

Draag veiligheidshandschoenen.
Bij	contact	met	de	huid	de	getroffen	plekken	grondig	wassen.

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

De oliepeilstok uit het motorblok draaien.

De oliepeilstok met een schone doek afvegen. 

De oliepeilstok zoals weergegeven enkel in de olievulope-
ning steken, niet vastdraaien.

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

De oliepeilstok weer in de olievulopening draaien.

VOORZICHTIG
Verbrandingsgevaar door de hete motor en zijn onderdelen. 

Laat de verbrandingsmotor vóór begin van de werkzaamhe-
den voldoende afkoelen. 
Bij werkzaamheden aan een bedrijfswarme motor uiterst 
voorzichtig te werk gaan.

De motor starten en enkele minuten laten lopen.

De motor uitschakelen.

De oliepeilstok eruit draaien. Dit is tevens de afsluiting van 
de olievulopening. 

Een geschikte opvangbak onder de olie-aftapopening plaatsen. 

De afsluitdop van het olie-aftapventiel verwijderen.

De olie-aftapslang op het olie-aftapventiel schroeven.

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

8.2.1. Motoroliepeil controleren

max.

min.

BOVENSTE PEIL

ONDERSTE PEIL



23

2

12

De	brandstof	passeert	tussen	tank	en	motor	twee	filters.	
Beide	filters	moeten	om	de	50	bedrijfsuren	of	elk	half	jaar	
worden vervangen. 

WAARSCHUWING
Brandstoffen	zijn	licht	ontvlambaar.	Bij	werkzaamheden	aan	
de	brandstofinstallatie	bestaat	kans	op	brand.

Niet roken.
Beschikte blusmiddelen bij de hand houden. 

Brandstofleiding	(1)	van	het	brandstofinbouwfilter	(2)	trekken.

Het	brandstofinbouwfilter	uit	de	tank	schroeven.

Het	brandstofinbouwfilter	reinigen	of	bij	beschadiging	
vervangen.

Het	brandstofinbouwfilter	in	de	tank	schroeven.

De	brandstofleiding	op	het	brandstofinbouwfilter	schuiven.	

VOORZICHTIG
Als	de	slang	(1)	van	het	brandstofinbouwfilter	(2)	wordt	
afgetrokken, loopt de gehele brandstoftank leeg. Er dreigt 
dan schade voor het milieu.

De brandstoftank vóór begin van de werkzaamheden 
helemaal aftappen OF
Een	voldoende	grote	opvangbak	onder	het	brandstofin-
bouwfilter	plaatsen	en	de	tankinhoud	hierin	opvangen.	

De olie in de opvangbak laten lopen.

De olie-aftapslang eraf schroeven.

De afsluitdop van het olie-aftapventiel terugplaatsen.

Verse	olie	conform	specificatie	in	de	motor	doen.

Het oliepeil controleren en tot aan de “max.”- markering 
bijvullen.

De oliepeilstok erin draaien.

VOORZICHTIG
Als	de	slangen	van	het	leidingfilter	worden	getrokken	kunnen	
er brandstofrestanten uit de slangen lopen. Er dreigt dan 
schade voor het milieu.

Deze restanten opvangen en op milieuvriendelijke wijze als 
afval verwijderen. 

8.2.3. Brandstoffilter vervangen

Inbouwfilter voor brandstof 
vervangen

Filter voor brandstofleiding 
vervangen

max.

min.

BOVENSTE PEIL

ONDERSTE PEIL
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8.2.4.  Hoofdluchtfilter reinigen /  
afwisselen

Het	luchtfilterdeksel	(1)	loshalen	en	verwijderen.

De	luchtfilterinzet	(3)	samen	met	het	luchtfiltervlies	(2)	uit	
de behuizing verwijderen.

De	luchtfilterinzet	en	het	luchtfiltervlies	door	voorzichtig	
kloppen reinigen. 

Bij	extreme	vervuiling	of	beschadiging	de	luchtfilterinzet	en	
het	luchtfiltervlies	vervangen.	

De	luchtfilterinzet	met	het	luchtfiltervlies	in	de	behuizing	
plaatsen. 

Het	luchtfilterdeksel	weer	op	de	behuizing	plaatsen	
en vastschroeven. 

8.2.5.  Filter voor extra lucht 
reinigen / vervangen

De bescherming (1) loshalen en verwijderen.

Het	luchtfilterdeksel	(2)	loshalen	en	verwijderen.

De	brandstofslangen	(2)	van	het	brandstofleidingfilter	(1)	
aftrekken.
De	klem	(3)	loshalen	om	het	brandstofleidingfilter	
te verwijderen.
Een	nieuw	filter	plaatsen	en	met	de	klem	(3)	bevestigen.
De brandstofslangen (2) op de uiteinden van het brand-
stofleidingfilter	schuiven.
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Het	luchtfilter	(3)	verwijderen.

Het	luchtfilter	door	voorzichtig	kloppen	reinigen.	

Bij	extreme	vervuiling	of	beschadiging	de	luchtfilterinzet	
vervangen.

Het	luchtfilterdeksel	monteren

De bescherming monteren. 

8.2.6.  Bougie afstellen /  
vervangen

VOORZICHTIG
Verbrandingsgevaar door de hete motor en zijn onderdelen. 

Laat de verbrandingsmotor vóór begin van de werkzaam-
heden voldoende afkoelen. 
Bij werkzaamheden aan een bedrijfswarme motor uiterst 
voorzichtig te werk gaan.

De bougiestekker eruit trekken.

De bougie verwijderen.

De elektrode (2) van de bougie reinigen.

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

De elektrode-afstand evt. corrigeren of de bougie vervangen.   0,6 – 0,7 mm

8.2.7.  Olie in het stampsysteem 
verversen

Een geschikte opvangbak onder de olie-aftapopening 
plaatsen.

De aftapbout uit de vulopening schroeven.

De stamper naar achteren kantelen en de afgewerkte 
olie in de bak laten lopen. 

De stamper op de transportrol plaatsen en nieuwe olie 
volgens	de	specificatie	bijvullen.

De aftapbout reinigen en erin draaien.

De opgevangen olie op milieuvriendelijke wijze als afval 
verwijderen. 
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8.2.8. Stampvoet vervangen

LET	OP!	Als	de	stamper	op	de	kant	van	het	luchtfilter	ligt,	
kunnen	er	benzineresten	in	het	luchtfilter	terechtkomen.	Er	
dreigt	dan	schade	aan	het	luchtfilter.
De stamper op de kant van de uitlaat leggen. 

De vier moeren van de stampvoet losdraaien.

De stampvoet, het bevestigingsmateriaal en de handgreep 
verwijderen. 

Een nieuwe stampvoet aanbrengen. Daarbij de handgreep 
bevestigen. 
Op de rangschikking van de schotelveren letten! 

De vier moeren vastdraaien.
Het aanhaalmoment is 35 Nm.
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8.3. Grondstoffen en vulvolumes

Grondstof
Zomer Winter Hoeveelheid

Kwaliteit

Motorolie SAE 10 W 40 0,3 l

Benzine Benzine loodvrij conform DIN 51607 3,0 l

Onderste gedeelte 
stamper

Hydraulische olie HVLPD 68
1,0 l
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