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COMMANDES 

1.	 Levier	d’embrayage	de	la	traction	
2.	 Levier	System	2	
3.	 Levier	de	l’accélérateur
4.	 Poignée	du	lanceur	enrouleur
5.	 Poignée	de	réglage	du	manche
6.	 Levier	de	réglage	de	la	hauteur	de	coupe
7.	 Bouchon	carburant
8.	 Bouchon	huile
9.	 Levier	variation	de	vitesse	(55030H)

BEDIENUNG

1.	 Hebel	für	Radantrieb
2.	 System	2	Hebel
3.	 Gashebel
4.	 Starterseil
5.	 Knopf	für	die	Griffeinstellung	
6.	 Hebel	zur	Regulierung	der	Schnitthöhe
7.	 Treibstoff-Stöpsel
8.	 Ölstöpsel
9.	 Hebel	für	stufenloser	Gangschaltung	(55030H)

BEDIENINGSELEMENTEN 

1.	 Traktiestang	
2.	 System	2	hendel
3.	 Gashendel	
4.	 Starterkoord
5.	 Knop	voor	handgreepafstelling	
6.	 Hendel	voor	het	instellen	van	de	maaihoogte
7.	 Benzinedop
8.	 Oliedop
9.	 endel	voor	regelbare	snelheid	(55030H)

DF

NL

CONTROLS 

1.	 Traction	lever
2.	 System	2	lever
3.	 Throttle	lever
4.	 Starter	handle
5.	 Handle	adjusting	knob
6.	 Height	of	cut	adjustment	lever
7.	 Fuel	cap
8.	 Oil	cap
9.	 Variable	speed	lever	(55030H)

GB
COMANDI

1.	 Leva	trazione
2.	 Leva	System	2	
3.	 Leva	acceleratore
4.	 Impugnatura	avviamento
5.	 Pomello	di	regolazione	stegola
6.	 Pomello	regolazione	altezza	di	taglio
7.	 Tappo	carburante
8.	 Tappo	olio
9.	 Leva	variatore	di	velocità	(55030H)

I

STYREANORDNINGER

1.	 Trækstang
2.	 System	2-stang	
3.	 Speederstang
4.	 Startgreb
5.	 Styrestangreguleringsknap	
6.	 Klippehøjdereguleringsstang	
7.	 Brændstofhætte
8.	 Oliehætte
9.	 Variable	speed	lever	(55030H)

DK
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1)	 Attenzione!	Pericolo	 generico.	Leggete	 e	 capite	 le	 in-
formazioni	contenute	in	questo	manuale.
2)	 Pericolo!	 Mantenete	 persone	 ed	 oggetti	 a	 debita	 di-
stanza,	in	quanto	pietre	od	oggetti	contundenti	potreb-
bero	essere	scagliati	da	sotto	il	tosaerba.
3)	Pericolo!	Non	aprite	mai	il	portello	mentre	il	tosaerba	è	
in	funzione	e	sprovvisto	del	sacco	di	raccolta.
4)	 Pericolo!	 Non	 mettere	 mani	 e	 piedi	 sotto	 il	 tosaerba	
mentre	il	motore	è	acceso	e		le		lame	sono	in	rotazione.
5)	Pericolo!	Prima	di	eseguire	qualsiasi	intervento	di	ma-
nutenzione,	 staccate	 il	 cappuccio	 candela	 e	 leggete	 il	
manuale	istruzioni.
6)	Premete	la	maniglia	trazione	contro	la	stegola	per	met-
tere	in	movimento	il	tosaerba.
7)	Per	spegnere	il	motore,	selezionate	la	minima	velocità	
e	rilasciate	la	maniglia	System	2.
Sostituite sempre le etichette di sicurezza ogniqualvol-
ta siano danneggiate o illeggibili. Per ottenere le nuove 
decalco, fate riferimento ai codici riportati accanto a 
ognuna di esse.

1)	Warning!	Danger.	Read	and	understand	the	 informa-
tion	in	this	manual.
2)	Danger!	Keep	people	and	animals	away	from	the	cut-
ting	 area	 as	 stones	 and	 other	 objects	 could	 be	 thrown	
from	under	the	deck.
3)	 Danger!	 Never	 open	 the	 chute	 door	 when	 engine	 is	
running	and	no	grass	bag	is	installed.
4)	 Danger!	 Keep	 hands	 and	 feet	 away	 from	 under	 the	
deck	until	the	engine	is	turned	off	and	the	blades	have	
stopped	rotating.
5)	Stop	the	engine	whenever	you	leave	the	lawnmower.
6)	Squeeze	the	traction	lever	towards	the	handlebar	and	
the	mower	will	start	moving.
7)	Slow	down	to	the	minimum	speed	and	release	the	Sy-
stem	2	lever	to	turn	the	engine	off.
Always replace safety decals whenever damaged or il-
legible. To obtain new decals, please refer to the code 
number indicated below each of them.

I GB

1)	 Attention!	 Danger.	Veuillez	 lire	 attentivement	 le	 ma-
nuel	d’utilisation.
2)	Danger!	Eloignez	les	tierces	de	la	zone	de	tonte,	ainsi	
que	les	objets	indésirables	(os,	pierres,	etc.).
3)	Danger!	Ne	jamais	retirer	le	déflecteur	lorsque	le	sac	de	
ramassage	n’est	pas	installé	et	la	lame	tourne.
4)	Danger!	Attention	aux	pieds	et	aux	mains,	ne	jamais	les	
mettre	sous	le	carter	lorsque	le	moteur	est	en	fonction	et	
la	lame	tourne.
5)	 Arrêter	 le	 moteur	 chaque	 fois	 que	 l’on	 quitte	 la	 ton-
deuse.
6)	Pressez	la	manette	de	traction	sur	le	guidon	pour	faire	
avancer	votre	tondeuse.
7)	Réduisez	 le	régime	moteur	au	maximum	et	 lâchez	 la	
manette	de	sécurité	avant	d’éteindre	votre	moteur.
Veuillez toujours penser à remettre les décalcomanies 
de sécurité lorsqu’elles sont endommagées. Pour en ob-
tenir de nouvelles, s’il vous plait veuillez nous indiquer 
leur numéro de référence.

1)	 Achtung	 Gefahr!	 Lesen	 Sie	 zuerst	 aufmerksam	 diese	
Bedienungsanleitung.
2)	Achtung!	Halten	Sie	andere	Personen	und	Tiere	in	si-
cherem	 Abstand	 der	 Mähfläche,	 da	 Steine	 und	 andere	
Gegenstände	herausgeschleudert	werden	können.
3)	Achtung!	Öffnen	Sie	niemals	die	Auswurfklappe	bei	lau-
fendem	Motor	ohne	den	Fangsack	montiert	zu	haben.
4)	Achtung!	Halten	Sie	Hände	und	Füße	fern	vom	Mäh-
gehäuse	bis	der	Motor	abgestellt	ist	und	die	Messer	zum	
Stillstand	gekommen	sind.
5)	Motor	abstellen	vor	jedem	Verlassen	des	Mähers.
6)	 Drücken	 Sie	 nun	 den	 Antriebshebel	 zum	 Handgriff	
und	der	Farhantrieb	wird	gestartet.
7)	Schalten	Sie	zurück	auf	minimale	Motordrehzahl	und	
lassen	Sie	den	Sicherheitshebel	los	um	den	Motor	abzu-
stellen.
Aufkleber sind zu erneuern wenn sie unleserlich wer-
den. Die Bestellnummer der Aufkleber ist darauf ange-
geben.

F D

 1)	Waarschuwing!	Gevaar.	Lees	en	begriijp	de	informatie	
in	deze	gebruiksaanwijzing.
2)	Gevaar!	Houd	mensen	en	huisdieren	uit	de	buurt	als	u	
aan	het	maaien	bent	daar	stenen	en	andere	objecten	door	
de	messen	naar	buiten	geslingerd	kunnen	worden.
3)	Gevaar!	Nooit	de	veiligheidskap	openen	als	de	motor	
draait	en	er	geen	grasvanger	gemonteerd	is.
4)	 Gevaar!	 Steek	 geen	 handen	 en/of	 voeten	 onder	 het	
maaidek	 zolang	 de	 motor	 nog	 loopt	 en/of	 de	 messen	
nog	draaien.
5)	Zet	de	motor	af	als	u	de	maaier	onbeheerd	achterlaat.
6)	Knijp	de	koppelinghendel	in	om	de	machine	in	bewe-
ging	te	zetten.
7)	Laar	de	motor	tot	het	stationaire	toerental	terugvallen	
en	laat	daarna	de	System	2		hendel	los	om	de	motor	te	
stoppen.
Vervang altijd de veiligheids stickers als deze bescha-
digd of onleesbaar zijn. Om deze stickers te verkrijgen 
dient u het code nummer wat onder elke sticker ver-
meld staat te bestellen.

DKNL
1)	Giv	agt!	Generel	fare.	Læs	og	forstå	oplysningerne	i	denne	
vejledning.
2)	Fare!	Hold	personer	og	genstande	på	passende	afstand,	
da	sten	eller	andre	skarpe	genstande	kan	slynges	ud	under	
græsslåmaskinen.
3)	Fare!	Undlad	at	sætte	hænderne	eller	fødderne	ind	under	
græsslåmaskinen,	mens	motoren	kører	og	klingerne	drejer.
4)	Fare!	Før	der	foretages	hvilken	som	helst	vedligeholdel-
sesopgave,	skal	tændrørets	hætte	fjernes,	og	brugervejled-
ningen	skal	læses	igennem.
5)	Fare!	Klappen	må	under	ingen	omstændigheder	åbnes,	
mens	 græsslåmaskinen	 kører	 eller	 der	 ikke	 er	 nogen	 op-
samlingspose	i	den.
6)	Pres	trækhåndtaget	mod	styrestangen	for	at	sætte	græs-
slåmaskinen	i	bevægelse.
7)	Motoren	slukkes	ved	at	vælge	den	minimale	hastighed	
og	slippe	System	2-håndtaget.
Sikkerhedsmærkaterne skal altid udskiftes, hvis de er be-
skadigede eller ulæselige. Ved bestilling af nye mærker 
opgiv venligst koderne opført under hver enkelt af dem.

DK
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grasmaaier	van	of	naar	de	werkzone.	
11.	Gebruik	de	maaier	niet	als	schermen,	schilden	of	andere	
beveiligingsmiddelen,	 zoals	 zijafvoerkokers	 op	 grasopvang-
zakken,	gebreken	vertonen	of	ontbreken.
12.	Verander	 de	 instellingen	 van	 de	 motor	 niet	 en	 voorkom	
overbelasting	van	de	motor.
13.	Houd	u	bij	het	starten	of	aanzetten	van	de	motor	zorgvul-
dig	aan	de	voorschriften	en	houd	uw	voeten	de	buurt	van	de	
maaimessen.
14.	Houd	de	grasmaaier	stevig	op	de	grond	op	het	moment	
dat	u	hem	aanzet.	
15.	Zorg	ervoor	dat	u	niet	voor	de	afvoeropening	staat	als	u	
de	motor	start.
16.	Houg	handen	en	voeten	uit	de	buurt	van	draaiende	onder-
delen.	Blijf	altijd	uit	de	buurt	van	de	afvoeropening.
17.	De	maaier	mag	nooit	met	draaiende	motor	worden	opge-
tild	of	gedragen.
18.	Zet	de	motor	af	en	verwijder	de	bougiekabel	:
-	voordat	u	verstoppingen	verwijdert	of	de	afvoertunnel	ont-
stopt.
-	voordat	u	de	maaier	gaat	controleren,	schoonmaken	of	an-
dere	werkzaamheden	gaat	uitvoeren.
-	als	u	een	vreemd	voorwerp	raakt.	Controleer	de	machine	op	
beschadigingen	en	voer	alle	benodigde	reparaties	uit	alvorens	
hem	weer	te	gebruiken.
-	als	de	maaier	abnormal	trilt	(direct	controleren).
19.	Zet	de	motor	af
-	als	u	de	maaier	onbeheerd	achterlaat.
-	voordat	u	de	brandstoftank	bijvult.
20.	Zet	de	gashendel	terug	voordat	u	de	motor	afzet.	Als	de	
machine	met	een	brandstofafsluitklep	is	uitgerust,	draai	deze	
dan	dicht	als	maaiwerk	voltooid	is.
21.	 Rijd	 niet	 te	 snel	 als	 u	 een	 aan	 de	 achterzijde	 bevestigde	
zitting	gebruikt.

Onderhoud en opslag
1.	 Draai	 alle	 moeren,	 bouten	 en	 schroeven	 regelmatig	 strak	
aan,	zodat	de	machine	steeds	veilig	in	gebruik	is.
2.	Als	er	zich	brandstof	in	de	tank	bevindt	de	maaier	niet	op-
bergen	in	een	afgesloten	ruimte	waar	benzinedampen	in	con-
tact	met	open	vuur	of	vonken	kunnen	komen.
3.	Laat	de	motor	afkoelen	voordat	u	de	maaimachine	in	een	
afgesloten	ruimte	opbergt.
4.	Om	brandgevaar	te	beperken	dienen	motor,	geluiddemper	
en	de	omgeving	van	de	brandstoftank	steeds	te	worden	vrij-
gemaakt	van	een	overmaat	aan	vet,	gras,	bladeren	en	opge-
hoopt	vuil.
5.	Controleer	de	grasopvangzak	regelmatig	op	slijtage	en	be-
schadigingen.
6.	Vervang	versleten	of	beschadigde	onderdelen	ten	behoeve	
van	een	veilig	gebruik.
7.	Als	de	brandstoftank	moet	worden	leeggemaakt,	dient	dit	
buiten	plaats	te	vinden.

VOORBEREIDING

Vullen van het carter (fig. 2, 3, 4)
De	motor	wordt	geleverd	zonder	olie	in	het	carter.	Voordat	u	
de	motor	start	moet	u	dus	eerst	olie	bijvullen:
1.	Zet	de	maaier	op	een	vlak	stuk	grond.
2.	Verwijder	de	olievuldop	door	deze	tegen	de	klok	 in	 los	te	

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorbereiding
1.	Lees	deze	handleiding	aandachtig	door	voordat	u	de	maai-
machine	gaat	gebruiken.	Let	op	de	plaats	en	de	fuctie	van	de	
bedieningselementen	en	hoe	u	de	machine	moet	gebruiken.
2.	U	dient	erop	toe	te	zien	dat	de	machine	niet	door	kinderen	
wordt	bediend	of	door	volwassenen	die	niet	van	de	instructies	
op	de	hoogte	zijn.
3.	Houd	iedereen	weg	uit	het	gebied	waarin	u	de	machine	ge-
bruikt,	met	name	kinderen	en	huisdieren.
4.	Onthoud	dat	de	gebruiker	verantwoordelijk	 is	voor	onge-
vallen	of	schade	aan	andere	personen	of	hun	eigendommen.

Voor ingebruikname
1.	Draag	tijdens	het	maaien	altijd	een	lange	broek	en	stevige	
schoenen.	Draag	geen	schoenen	met	open	tenen	en	loop	niet	
op	blote	voeten.
2.	Inspecteer	het	terrein	waarop	u	de	maaier	gaat	gebruiken	
grondig	 en	 verwijder	 eventuele	 voorwerpen	 die	 door	 de	
maaier	kunnen	worden	uitgeworpen.
3.	WAARSCHUWING	-	Benzine	is	licht	ontvlambaar.
-	Bewaar	brandstof	uitsluitend	in	tanks	of	blikken	die	daar	spe-
ciaal	voor	bedoeld	zijn.
-	Vul	de	brandstoftank	nooit	binnenshuis	;	tijdens	het	bijvullen	
niet	roken.
-	Vul	zo	nodig	brandstof	bij	voordat	u	de	motor	aanzet.	Verwij-
der	nooit	de	dop	van	de	brandstoftank	en	vul	nooit	brandstof	
bij	wanneer	de	motor	 loopt	of	voordat	de	motor	na	gebruik	
een	aantal	minuten	is	afgekoeld.
-	 Als	 er	 brandstof	 gemorst	 is	 de	 motor	 niet	 aanzetten,	 maar	
eerst	de	maaier	verplaatsen.	Zorg	ervoor	dat	er	geen	ontste-
kingsbronnen	in	de	buurt	van	de	gemorste	brandstof	komen	
totdat	alle	benzinedampen	verdwenen	zijn.
-	 Zorg	 voor	 een	 goede	 bevestiging	 van	 afsluitdoppen	 van	
brandstoftanks	en	-blikken.
4.	Vervang	geluiddempers	die	gebreken	vertonen.
5.	Controleer	de	messen,	bevestigingsbouten	en	het	maaime-
chanisme	 altijd	 op	 sporen	 van	 slijtage	 of	 beschadiging	 voor	
het	 gebruik.	 Vervang	 versleten	 of	 beschadigde	 messen	 en	
bouten	altijd	als	complete	set	om	een	goede	balans	te	behou-
den.
6.	Let	op	dat	bij	machines	met	meer	maaimessen	andere	mes-
sen	kunnen	gaan	draaien	doordat	u	een	mes	draait.

Gebruik
1.	Laat	de	motor	niet	 in	een	afgesloten	ruimte	lopen,	omdat	
zich	giftige	koolmonoxidedampen	kunden	ontwikkelen.
2.	Maai	alleen	bij	daglicht	of	een	goede	verlichting.
3.	Grebruik	de	maaier	bij	voorkeur	niet	op	nat	gras.
4.	Zorg	dat	u	op	hellingen	altijd	stevig	staat.
5.	Loop	altijd	in	een	normaal	tempo	;	ga	niet	rennen.
6.	Maai	altijd	dwars	over	de	zijde	van	een	helling,	nooit	naar	
boven	en	beneden.
7.	Ga	zeer	zorgvuldig	te	werk	wanneer	u	van	richting	veran-
dert	op	een	helling.
8.	Maai	niet	op	al	te	steile	hellingen	(>30°).
9.	 Ga	 zeer	 zorgvuldig	 te	 werk	 als	 u	 de	 maaier	 achteruit	 be-
weegt	of	naar	u	toe	trekt.
10.	Zet	het	mes	stop,	door	de	hendel	System	2	los	te	laten	als	
de	grasmaaier	moet	worden	gekanteld,	om	niet	met	gras	be-
dekte	oppervlakken	over	te	steken,	of	voor	het	vervoer	van	de	
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draaien.
3.	Giet	er	voorzichtig	ongeveer	0,6	I.	olie	in	(SAE	10W-30,	SE,	
SF,	SG,	SJ).
4.	Laat	de	olie	een	paar	minuten	bezinken.
5.	Maak	de	oliepeilstok	schoon	met	een	doek	en	breng	hem	te-
rug	op	zijn	plaats	door	met	de	wijzers	van	de	klok	mee	te	draai-
en.
6.	Trek	de	peilstok	er	weer	uit	en	kontroleer	of	het	olieniveau	
tot	net	onder	de	inkeping	“MAX”	of	“FULL”	komt.
BELANGRIJK:
1. Vul niet teveel olie daar dit de motor kan beschadigen.
2. Om de motor goed de laten funktioneren, moet u de olie 
een eerste maal verversen als hij 5 uur gedraaid heeft, en 
daarna om de 50 uur.
3. Als u de motor gebruikt in bijzonder stoffige en vuile om-
standigheden, moet u de olie met kortere tussenpozen ver-
versen.
4. U vindt meer informatie over de motor in het handboek 
dat door de kon-strukteur van de motor is meegeleverd.

Vullen van de benzinetank (fig. 2, 3, 4)
1.	Maak	de	plaats	van	de	vuldop	schoon.
2.	Verwijder	de	vuldop	en	vul	de	tank	met	normale	benzine	tot	
op	ongeveer	15	mm	van	de	bovenkant.
3.	Draai	de	vuldop	weer	vast	en	veeg	eventueel.
BELANGRIJK:
1. Wees steeds zeer voorzlchtig met benzine.
2. Vul de benzine steeds bulten bij. Gebruik een schone trech-
ter. Veeg gemorste benzlne weg.
3. Vul slechts bij als de motor stilstaat en afgekoeld is. Laat 
in de benzinetank een vrije ruimte van ongeveer 15 mm., zo-
dat de benzine kan uitzeten wanneer het warm wordt.
4. Het vullen van de tank moet steeds op flinke afstand ge-
beuren van open vlammen ot vonken. Vooral NIET ROKEN!
5. Meng nooit olie met benzine. (Zie gebruikshandleiding 
van de motor voor meer informatie over olie en benzine).

WERKINSTRUKTIES

OPGELET: Uw de machine is met een veiligheidssysteem uit-
gerust (System 2) wat de motor en het maaimes stopt wan-
neer U de hendel los laat.
Laat de machine nooit alleen.
1.	Plaats	uw	grasmaaier	effen	op	de	te	maaien	grasmat.
2.	Controleer	de	grashoogte	en	stel	vervolgens	de	snithoogte.
3.	Begin	met	de	gecentraliseerde	afstelling	voor	de	snithoogte	
(bewerking	absoluut	met	uitgeschakelde	motor	uit	te	voeren).
a)	Er	zijn	6	afstellingen	beschikbaar	(fig.	5).
b)	Grijp	de	handgreep	voor	het	instellen	van	de	maaihoogte.
c)	Druk	de	drukknop	voor	de	deblokkering	en	verhoog	of	ver-
laag	de	carrosserie	om	de	gewenste	snithoogte	te	verkrijgen.
d)	Met	deze	eenvoudige	bewerking	wordt	de	afstellinginrich-
ting	afgesteld.
4.	Kontroleer	of	de	bougiekabel	goed	vastzit	(fig.	2,	3,	4).

50027B, 55027B, 55027H

4.	Zet	de	gashendel	(fig.	1,	rif.	3)	in	de		 	positie.
5.	Trek	de	System	2	hendel	(fig.	1,	rif.	2)	naar	de	duwboom,	trek	
langzaam	 aan	 het	 startkoord	 (fig.	 1,	 rif.	 4)	 totdat	 deze	 strak	
staat	en	trek	daarna	fors	door	tot	de	motor	start.
6.	Als	u	nu	de	traktiestang	(fig.	1,	rif.	1)	 in	de	richting	van	de	

duwboom	 trekt,	 gaat	 de	 machine	 vooruit	 en	 begint	 hij	 te	
maaien.
7.	 Om	 de	 machine	 achteruit	 te	 laten	 rijden,	 of	 om	 de	 voor-
waartse	beweging	stop	te	zetten,	laat	u	de	traktiestang	los.
8.	Laar	de	motor	tot	het	stationaire	toerental	 	terugval-
len	 en	 laat	 daarna	 de	 System	 2	 hendel	 los	 om	 de	 motor	 te	
stoppen.

55030H

4.	Zet	de	gashendel	(fig.	1,	rif.	3)	in	de		 	positie.
5.	Trek	de	System	2	hendel	(fig.	1,	rif.	2)	naar	de	duwboom,	trek	
langzaam	 aan	 het	 startkoord	 (fig.	 1,	 rif.	 4)	 totdat	 deze	 strak	
staat	en	trek	daarna	fors	door	tot	de	motor	start.
6.	Als	u	nu	de	traktiestang	(fig.	1,	rif.	1)	 in	de	richting	van	de	
duwboom	 trekt,	 gaat	 de	 machine	 vooruit	 en	 begint	 hij	 te	
maaien.
7.	Om	eem	bepaalde	snelheid	te	selekteren,	zet	u	de	hendel	
voor	regelbare	snelheid	in	de	gewenste	stand	(fig.	1,	rif.	9)
8.	 Om	 de	 machine	 achteruit	 te	 laten	 rijden,	 of	 om	 de	 voor-
waartse	beweging	stop	te	zetten,	laat	u	de	traktiestang	los.
9.	Laar	de	motor	tot	het	stationaire	toerental	 	terugval-
len	 en	 laat	 daarna	 de	 System	 2	 hendel	 los	 om	 de	 motor	 te	
stoppen.
LET OP: Tracht niet de hendel van de variabele rijsnelheid te 
verstellen daar dit de inschakeling van de aandrijving belet.
Mocht dit gebeuren dan dient u de hendel van de variabele 
aandrijving naar een hogere snelheid te bewegen, enkel na-
dat u de motor gestart heeft.

Het Verspreidsysteem
Behalve	dat	u	kunt	werken	met	de	traditionele	knip-	en	ver-
gaarzak,	kunt	u	de	grasmaaier	ook	met	het	verspreidsysteem	
gebruiken.
Nu	snijdt	het	mes	fijn	geknipt	gras	en	verspreidt	het	evenredig	
over	het	gazon.	Er	wordt	geen	gras	verzameld.
Let op: onderstaande handelingen mogen uitsluitend ver-
richt worden wanneer motor uitstaat. 
Om	 de	 dop	 gemakkelijk	 te	 kunnen	 monteren/demonteren	
wordt	aangeraden	eerst	alle	grasresten	te	verwijderen	van	de	
onderliggende	carrosserie	alvorens	deze	handeling	te	verrich-
ten.
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Montage (Fig. 11)
1.	Verwijder	de	opvangzak	van	de	grasmaaier
2.	Pak	de	dop	met	één	hand	stevig	vast	aan	de	achterhand-
greep.
3.	Hef	met	de	andere	hand	het	achterluikje	van	de	grasmaaier	op.
4.	Steek	de	dopvoorkant	in	het	afvoerkanaal	van	de	grasmaai-
er.
5.	 Druk	 de	 bevestigingsveer	 naar	 beneden	 wanneer	 de	 dop	
bijna	helemaal	aangebracht	is	en	duw	de	grasmaaierdop	aan	
totdat	de	referentielipjes	in	contact	zijn	met	de	achterkant	van	
de	grasmaaier.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de Mulchingdop op de juiste 
wijze gemonteerd en gedemonteerd wordt. Een verkeerde in-
stallatie kan de dop met het snijmes in aanraking brengen.

Demontage 
1.	Hef	het	achterluik	met	één	hand	op.
2.	Pak	de	Mulchingdop	stevig	vast	aan	de	achterhandgreep	
3.	Met	de	andere	hand	drukt	u	tegelijkertijd	de	bevestigings-
veer	naar	beneden.
4.	Trek	de	dop	voorzichtig	van	achter	uit	de	grasmaaier.
5.	Blijf	trekken	wanneer	de	dop	ongeveer	één	centimeter	bui-
ten	de	grasmaaier	uitsteekt	en	duw	hem	naar	boven	totdat	hij	
geheel	verwijderd	is.

TIJDEN HET MAAIEN

Houd	Kinderen	en	huisdieren	tijdens	het	maaien	altijd	uit	de	
buurt	(fig.	6).
Voor	u	begint	te	maaien,	verwijder	dan	eerst	alle	voorwerpen	
(bv.:	stenen.	stokken,	touw,	EA.)	die	door	het	mes	kunnen	weg-
geslingerd	worden	(fig.	6).
Kontroleer	 voor	 het	 starten	 van	 de	 motor	 dat	 ofwel	 de	 op-
vangzak	bevestigd	is,	ofwel	de	deflector	dichtgeklapt	is	(fig.	7).
Houd	handen	en	voeten	weg	van	de	deflector	en	het	mes	zo-
lang	de	maaier	in	werking	is	(fig.	8).
Het	gemaaide	gras	kan	opgevangen	of	verspreid	worden	over	
het	gazon	(Mulching).
Het	materiaal	van	de	opvangzak	houdt	het	meeste	afval	tegen	
dat	het	mes	zou	kunnen	uit-	werpen	(stokjes,	grind,	enz.).	
Het	is	dan	ook	erg	belangrijk	dat	u	regelmatig	nakijkt	of	de	zak	
niet	beschadlgd	of	versleten	is.	In	dat	geval	moet	u	hem	on-
middellijk	vervangen	door	een	nieuwe	opvangzak	van	IBEA.
Tijdens	 het	 maaien	 kan	 het	 gebeuren	 dat	 het	 maaimes	 met	
iets	hards	 in	aanraking	komt	waardoor	de	breckpennen	van	
de	meshouder	breken	(fig.	9).	De	machine	zain	dat	geval	ab-
normaal	gaan	trillen.
Om	 verdere	 schade	 aan	 uw	 maaimachine	 te	 voorkommen	
dient	u	uw	motor	onmiddellijk	stil	te	zetten.	Wacht	tot	de	be-
wegende	delen	volledig	tot	stilstand	zijn	gekomen,	verwijder	
de	bougiekabek	en	vervang	de	beschadigde	meshouder.

ONDERHOUD

OPGELET: Bij onderhoud en reparatie moet u altijd eerst 
kontroleren ot motor en mes nlet meer draaien, en de bou-
giekabel loskoppelen.

Verversen van de olie 
1.	Zet	de	maaier	op	een	vlak	stuk	grond.

2.	Start	de	motor	en	laat	hem	een	minuut	draaien	zodat	de	olie	
goed	vloeibaar	is.	Zet	de	motor	af.
3.	Ontkoppel	de	bougiekabel.
4.	Haal	de	opvangzak	weg.
5.	 Maak	 de	 benzinetank	 leeg	 om	 morsen	 en	 ongelukken	 te	
voorkomen	(“Leegmaken	van	de	benzinetank”).
6.	Draai	de	dop	van	het	oliereservoir	aan	de	linker	zijkant	van	
de	motor	los	en	leg	de	grasmaaimachine	op	haar	kant,	zodat	
de	olie	kan	wegvloeien	in	een	bakje	dat	u	eerder	onder	de	ma-
chine	hebt	geplaatst.
7.	 Zet	 de	 maaier	 weer	 recht	 en	 trek	 de	 peilstok	 eruit.	Vul	 bij	
met	SAE	10W-30	olie	(0,6	l).
Noot:	Houd	u	aan	de	plaatselijke	voorschriften	voor	de	lozing	
van	de	gebruikte	olie	met	eerbiediging	van	het	milieu.

Leegmaken van de benzinetank
1.	Zet	de	motor	stil	en	ontkoppel	de	bougiekabel.
2.	Draai	de	vuldop	van	de	benzinetank	los.
3.	Pomp	de	benzine	uit	de	tank	met	behulp	van	een	hevel.	Ge-
bruik	een	jerrycan	om	de	benzine	op	te	vangen.

Onderhoud van bougie
Reiniging en/of vervanging van de luchtfilter
Hiervoor	verwijzen	wij	naar	de	instrukties	iin	de	handleiding	
die	meegeleverd	werd	door	de	konstrukteur	van	de	motor.

Afstelling van het aandrijvingkabel (Fig. 10)
Na	de	eerste	uren	van	gebruik	kan	het	aandrijvingkabel	van	
de	 handgreep	 zich	 verslappen	 en	 schakelt	 de	 aandrijving	
moeilijk	in.
Indien	deze	 toestand	zich	voordoet,	 tot	de	afstelling	van	de	
kabel	als	volgt	overgaan.
De	 in	 figuur	 10	 aangewezen	 moer	 in	 de	 richting	 van	 de	 pijl	
draaien,	om	op	deze	manier	de	ontstane	speling	terug	te	krij-
gen	en	zo	de	optimale	toestand	terug	te	herstellen.	
Nu	 kan	 de	 speling	 van	 de	 kabel	 d.m.v.	 de	 regelaar	 opnieuw	
verkregen	worden.
De	 optimale	 afstelling	 wordt	 verkregen,	 wanneer	 de	 invoe-
ging	van	de	aandrijving	met	een	afstand	van	30	mm	tussen	de	
aandrijvinghendel	en	de	handgreep	wordt	uitgevoerd.

 Nazicht van het mes
De	frekwentie	van	dit	nazicht	hangt	af	van	de	omstandighe-
den	waaronder	gemaaid	wordt.
1.	Leg	de	motor	stil	en	ontkoppel	de	bougiekabel.
2.	 Maak	 de	 benzinetank	 leeg	 (“Leegmaken	 van	 de	 benzine-
tank”).
3.	Kantel	de	machine	op	zijn	linker	zijkant		(als	u	erachter	staat).	
Zorg	ervoor	dat	u	het	mes	niet	ronddraait	wanneer	de	maaier	
op	zijn	kant	ligt	om	startproblemen	te	vermijden.
4.	Kontroleer	het	mes	zorgvuldig:
a)	Als	de	snijrand	bot	is,	moet	u	hem	weer	slijpen.	
b)	Kontroleer	in	het	bijzonder	de	plaats	waar	de	gebogen	en	
rechte	 stukken	 samenkomen:	 als	 er	 barsten	 of	 tekenen	 van	
slijtage	zijn,	moet	u	het	mes	onmiddellijk	vervangen.
BELANGRIJK: Een versleten of gebarsten mes kan afbreken 
tijdens het maaien, of er kunnen stukken weggeslingerd 
worden, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken blj de 
gebruiker van de machine ot omstaanders.

Slijpen of vervangen van het mes
1.	Zet	de	motor	af	en	ontkoppel	de	bougiekabel.
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2.	 Maak	 de	 benzinetank	 leeg	 (“Leegmaken	 van	 de	 benzine-
tank”).
3.	Kantel	de	machine	op	zijn	linker	zijkant		(als	u	erachter	staat).	
Zorg	ervoor	dat	u	het	mes	niet	ronddraait	wanneer	de	maaier	
op	zijn	kant	ligt	om	startproblemen	te	vermijden.
4.	 Hou	 het	 mes	 stevig	 vast	 (gebruik	 een	 handschoen),	 en	
schroef	de	bout	los	met	behulp	van	een	sleutel.
5.	Verwijder	het	mes	om	het	te	kunnen	vervangen	of	slijpen.
6.	Gebruik	een	platte	vijl	om	de	bovenkant	van	het	mes	te	slij-
pen.	Let	er	op	dat	u	evenwijdig	met	de	oorspronkelijke	snij-
hoek	 vijlt.	 Om	 het	 mes	 uitgebalanceerd	 te	 houden,	 moet	 er	
aan	beide	kanten	van	het	mes	evenveel	materiaal	weggevijld	
worden.
7.	 Kontroleer	 of	 het	 mes	 uitgebalanceerd	 is	 met	 behulp	 van	
een	 balanceerapparaat.	 Een	 slecht	 uitgebalanceerd	 mes	 zal	
naar	 de	 zwaardere	 kant	 doorzakken.	 Is	 dat	 het	 geval,	 dan	
moet	u	nog	wat	wegvijlen	van	de	snijrand	aan	de	zwaardere	
kant.	Kontroleer	opnieuw.
8.	Om	een	geslepen	en	uitgebalanceerd	mes	opnieuw	te	mon-
teren,	volgt	u	punt	3	en	4	in	omgekeerde	volgorde.
9.	Zet	de	mesbout	vast	met	een	kracht	van	5,5	Kgm.
OPGELET: U kunt een balanceerapparaat kopen in de beter 
gereedschapswinkels. Voor de beste maairesultaten moet u 
het mes ieder jaar vervangen en bovendien regelmatig (la-
ten) slijpen.

Reiniging van het chassis 
Voor	het	verkrijgen	van	een	goede	snede	en	een	doeltreffen-
de	verzameling,	dienen	de	onderste	delen	van	de	machine	en	
de	ontlading	van	het	gras	zuiver	te	worden	gehouden.		
In	dit	model,	staat	een	bijzondere	inrichting,	een	eenvoudige	
en	vlugge	reiniging	toe,	door	een	normale	flexibele	buis	voor	
de	tuinbevloeiing	te	gebruiken.		
1.	Steek	de	vrouwelijke	snelkoppeling	op	de	mannelijke	aan-
sluiting	 op	 het	 maaidek,	 nadat	 deze	 beiden	 zuiver	 gemaakt	
zijn	van	eventuele	grasresten.	Ervoor	zorgen,	dat	de	flexibele	
buis	zich	niet	onder	het	chassis	bevindt.	
2.	Open	de	waterkraan	
3.	Start	uw	grasmaaier.
4.	Hou	de	veiligheidshendel	gedrukt	en	activeer	niet	de	hen-
del	voor	de	aandrijvingkoppeling	
5.	 Ga	 gedurende	 enkele	 minuten	“in	 vrij	 staan”	 om	 de	 straal	
van	het	geactiveerde	water	en	door	de	beweging	van	het	mes	
verplaatst,		toe	te	staan	de	snitresten	van	het	gras	te	verwijde-
ren	en	correct	de	binnendelen	van	het	chassis	te	reinigen.	
6.	Op	het	einde	van	deze	reinigingsbewerking,	de	motor	uit-
schakelen,	de	flexibele	buis	van	het	water	verwijderen,	zodat		
uw	volledig	gereinigde	grasmaaier	kan	drogen.

Grasmaaler klaarmaken om op te bergen (langer dan een 
maand, bv. voor de winter)
1.	 Maak	 de	 benzinetank	 leeg	 (“Leegmaken	 van	 de	 benzine-
tank”).
2.	Start	de	motor	en	laat	hem	draaien	tot	alle	resterende	ben-
zine	verbruikt	is.
BELANGRIJK: Alle benzine moet uit de machine verwenden 
zijn om te vermijden dat zich schadelijke residu’s vormen in 
de karburator, benzineleidingen en benzinetank. Deze resi-
du’s kunnen startproblemen veroorzaken en de prestaties 
van de motor 
3.	 Ontkoppel	 de	 bougiekabel	 en	 maak	 deze	 plaats	 schoon,	
zodat	er	geen	vuil	in	de	cilinder	terecht	kan	komen.	Draai	de	

bougie	 eruit	 en	 giet	 een	 lepeltje	 tweetaktolie	 in	 de	 cilinder.	
Trek	zachtjes	aan	het	starterkoord	om	de	olie	over	de	binnen-
kant	van	de	cilinder	te	verspreiden.	Draai	de	bougie	weer	in	de	
cilinder	en	span	aan	met	een	bougiesleutel.	Koppel	de	bou-
giekabel	niet	aan	de	bougie.
4.	Maak	de	koelvinnen	van	de	cilinder	schoon,	evenals	de	bui-
tenkant	van	de	motor	en	die	maaier.	Verwijder	het	riemdeksel	
en	reinig	grondig	het	gebied	eronder.
5.	Kijk	na	of	alle	schroeven,	moeren	en	bouten	stevig	vast	zit-
ten.	Vervang	of	herstel	beschadigde	onderdelen.
6.	 Kontroleer	 de	 opvangzak.	 Vervang	 indien	 beschadigd	 of	
versleten.
7.	 Kontroleer	 het	 mes	 en	 de	 mesbout	 (zie	“Nazicht	 van	 het	
mes”).
8.	Maak	de	luchtfilter	schoon	(zie	het	handboek	van	de	motor-
konstrukteur).
9.	Werk	de	kale	plekken	bij	met	verf.
10.	Bewaar	de	grasmaaier	op	een	schone,	droge	plaats.	U	kunt	
de	duwboom	eraf	halen	om	plaats	te	winnen	(fig.	12).
Dek	de	grasmaaier	met	een	hoes	of	doek	af.	Zo	staat	uw	gras-
maaier	ook	het	volgende	seizoen	weer	klaar	om	aan	het	werk	
te	gaan.
OPGELET: Als u weer gaat maaien moet u de duwboom op-
nieuw monteren en de vleugelmoeren stevig vastdraaien.
naar beneden halen.
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DATI TECNICI - TECHNICAL CHART - DONNEES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN - TECHNISCHE GEGEVENS - TEKNISKE DATA

           Modell            Modell  Model 50027B 55027B 55027H 55030H

Motor Motor Motor 4-Takt/	4-taktsmotor

Hubraum Vermogen Slagvolumen 190	cc 175	cc 160	cc

Fabrikat Merk	motor Motorens	mærke Briggs	&	Stratton Briggs	&	Stratton Honda

Motortyp Model	motor Motorens	model Serie	675
Ready	Start

Serie	800
OHV

GCV160

Start Start	systeem Start Seilstart/	handstart/	Trækstart

Antrieb Aandrijving Transmission Eingang/	1	snelheid/	1	hastighed Variomat

Geschwindigkeit Snelheid Hastighed	 3,6	Km/h	 3,0-4,8	Km/h

Schnittbreite	 Maaibreedte Klippebredde 48 53	cm

Schnitthöhe	 Maaihoogte Klippehøjde 2,7-7,2	cm

Korbfassungsver-
mögen	

Inhoud	vangbak Kurvens	rumind-
hold

65	lt

           Modello            Model            Modèle 50027B 55027B 55027H 55030H

Motore Engine Moteur 4	tempi/	4	stroke/	4	temps

Cilindrata Displacement Cylindrée	 190	cc 175	cc 160	cc

Marchio	motore Engine	Brand Marque Briggs	&	Stratton Briggs	&	Stratton Honda

Modello	motore Engine	Model Modèle	moteur Serie	675
Ready	Start

Serie	800
OHV

GCV160

Avviamento Starting	system Démarrage A	strappo/Recoil/A’	main

Trasmissione Transmission Transmission Monomarcia/1	speed/1	vitesse Variomat

Velocità	 Speed Vitesse	 3,6	Km/h 3,0-4,8	Km/h

Larghezza	taglio Width	of	cut Largeur	de	tonte 48 53	cm

Altezza	di	taglio	 Height	of	cut Hauteur	de	tonte 2,7-7,2	cm

Capacità	cesto	 Collector	capacity Capacité	du	sac 65	lt
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