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I

Caro cliente, la ringraziamo vivamente per aver scelto un prodot-
to di qualità della ditta IBEA.
Per un corretto impiego del decespugliatore e per evitare inciden-
ti, non iniziate il lavoro senza aver letto questo manuale con at-
tenzione. Troverete su questo manuale le spiegazioni di funzio-
namento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari con-
trolli e per la manutenzione.
N.B. : La casa produttrice si riserva la possibilità di apportare
eventuali modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
(INDICE  PAG . 5)

INTRODUZIONE

F

GB INTRODUCTION

Dear customer, thank you very much for having chosen a quality
product of the company IBEA.
For proper use of brush-saws and to avoid accidents, do not start
work without having read the manual carefully. You’ll find this
guide on the explanations of operation of various components
and instructions for the necessary inspections and maintenance.
N.B. : The manufacturer reserves the right to make changes at
any time without notice.
(CONTENTS  PAG . 13)

Cher client, je vous remercie beaucoup d’avoir choisi un produit
de qualité de la société IBEA.
Pour un bon usage de la brosse-scies et pour éviter les accidents,
il ne faut pas commencer à travailler sans avoir lu le manuel
attentivement. Vous trouverez ce guide sur les explications du
fonctionnement de divers composants et des instructions pour
les inspections nécessaires et de l’entretien.
N.B. : Le fabricant se réserve le droit d’apporter des changements
à tout moment sans préavis.
(INDEX  PAG . 21)

INTRODUCTION D

Geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie ein Qualitätsprodukt
der Firma IBEA gewählt haben.
Zur korrekten Verwendung der Heckenschere und zur Vermeidung
von Unfällen muss vor dem Beginn der Arbeiten diese
Gebrauchsanweisung aufmerksam durchgelesen werden.  In dieser
Gebrauchsanweisung finden Sie die Erklärungen für den Betrieb
der verschiedenen Bauteile und die Anweisungen für die
erforderlichen Kontrollen und  Wartungsarbeiten.
ANMERKUNG:  Der Hersteller behält sich das Rech vor, jederzeit
und ohne Vorankündigungen irgendwelche Änderungen
vorzunehmen.
(INHALTSVERZEICHNIS  S. 29)

EINLEITUNG

E INTRODUCCIÓN

Estimado cliente, muchas gracias por haber elegido un producto
de calidad de IBEA.
Para un buen uso de la brocha-y las sierras para evitar accidentes,
no debemos empezar a trabajar sin haber leído el manual
cuidadosamente. Va a encontrar esta guía en las explicaciones de
cómo los diversos componentes y las instrucciones para el
mantenimiento y las inspecciones necesarias.
N.B : El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en
cualquier momento sin previo aviso.
(ÍNDICE. PAG. 37)

P INTRODUÇÃO

Caro cliente, agradecemo-lhe muito ter escolhido um produto de
qualidade da firma IBEA.
Para um uso correcto do cortador de mato e para evitar acidentes,
não comece o trabalho sem ter lido este manual com atenção.
Neste manual vai encontrar as explicações do funcionamento dos
vários componentes e as instruções para os controlos necessários
e para a manutenção.
N.B. : o fabricante reserva-se a possibilidade de aportar eventuais
modificações em qualquer momento e sem pré-aviso.
(ÍNDICE PÁGINA 45)

NL

Beste cliënt, we danken u dat u voor een IBEA kwaliteitsproduct
gekozen heeft.
Vang de werkzaamheden nooit aan voordat u deze handleiding
aandachtig doorgelezen heeft om een correcte gebruik van de
bosmaaier mogelijk te maken en ongevallen te vermijden. Deze
handleiding bevat informatie betreffende de functionering van de
verschillende componenten en aanwijzingen voor de noodzakelijke
controles en onderhoudswerkzaamheden.
N.B. : De producent behoudt zich het recht om zonder mededeling
op elk gewenst moment wijzigingen door te voeren.
(INHOUDSOPGAVE PAG. 53)

INLEIDING
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4. TECHNISCHE GEGEVENS EN CONFORMITEITSVERKLARING

conform is met de voorschrif ten van de richtlijn 2006/42/EG , 89/336/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, 2002/44/EG

Het geluidsniveau, Gemeten en Gegarandeerd, is vastgesteld volgens de bepalingen van de richtlijn
2004/14/EG, bijlage V in navolg van de norm EN ISO 22868.

GELUIDSDRUK GELUIDSVERMOGEN TRILLINGSNIVEAU

 ACTIVE s.r .l. Via Delmoncello 12 - 26037 San Giovanni in Croce (CR)
verklaart voor eigen verantwoordelijkheid dat de machines IBEA:

IBEA  45 / Z IBEA  55 / Z

11.6 KG

MET MEMBRAAN WALBRO WKY 60 PRIMER TYPE

DIGITAAL

1.1 Lt.

Ø 78 mm. (professioneel model)

BEVEILIGING MET AUTOMATISCHE ONTGRENDELING

 Ø 26 mm.

1 : 1.57

JA (tussen de flexibele as en de handgreep)

51.7

2.2 / 3.0

42.7

1.9 / 2.6

MODEL BOSMAAIER

CILINDERINHOUD cm³

VERMOGEN Kw / PK

CARBURATOR

INSCHAKELING

TANKINHOUD

KOPPELING

 TRILLINGSWEREND SYSTEEM

GASHENDEL

TRANSMISSIEBUIS

VERHOUDING HAAKSE OVERBRENGING

GEWICHT Kg

MODELO

LpA av - EN ISO 22868 LwA  av - EN ISO 22868 EN ISO 22867

90 dB (A)

92 dB (A)

110 dB (A)

112 dB (A)

42.7 cm³

51.7 cm³
5.0

ALBERTO GRIFFINI
PRESIDENTE
ACTIVE S.r.l.

Via Delmoncello, 12
 26037 San Giovanni in Croce (CR) - IT ALY

11/03/2014
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5. MONTAGE

DE MOTOR/AANDRIJVING MONTEREN
Afb.2 - Steek het uiteinde van de flexibele as (A) in de het
uiteinde (B) en controleer of het aandrijfvierkant van de flexibele
as (G) goed in de spilkop gestoken is.
- Draai de schroef (C) aan en controleer of de schroef ter hoogte
van de opening (D) in de naaf van de huls geplaatst is.
- Monteer het uiteinde (B) op de motor (E) en zet hem met de
schroeven (F) vast.
MONTAGE GASKABEL  EN ELEKTRISCHE DRADEN
Afb. 3  - Demonteer de deksel van het lichtfilter.
- Verzeker u ervan dat de gashendel niet halfopen staat.
- Breng de gaskabel (A) in de spanner (B) aan en controleer of
de kabelhuls (C) tegen de binnenkant van de spanner (B)
geplaatst is. Haak vervolgens het uiteinde van de kabel in de
klem (E).
- Stel de kabelspanning (A) af, draai de contramoer (D) los en
draai aan de spanner (B). Draai de contramoer (D) aan als u de
gewenste spanning verkregen heeft. De gashendel heeft een
speling van ongeveer 2mm, voordat de hendel (E) verplaatst
wordt als de afstelling correct is.
- Verbind de klem van de elektrische kabels (F-G).
DE HANDGREEP MONTEREN (L)
Afb.4  - Verwijder de schroeven (I) en open de handgreep om
hem op de buis (C) te schuiven. Zet de handgreep vervolgens
vast met behulp van de schroeven (I) en de moeren (M). Monteer
de veiligheidsbalk (N) op zijn plaats en zet hem vast met de
schroef (O) en de moer (P).
De stand van de handgreep kan naar wens van de operator
worden afgesteld.
DE HAAKSE OVERBRENGING EN DE BEVEILIGING
MONTEREN
Afb.5 - Verwijder de schroef (1) en draai de schroeven (2) los.
- Breng de bus (3) aan de zijde van de haakse overbrenging
aan op de transmissiebuis (4) en plaats hem op 40mm van het
uiteinde van de buis (4).
- Monteer de haakse overbrenging (5) op de transmissieas (4).
- Bevestig de beugel (6) met de schroef (1) op de doos met
tandraderen (5). Controleer of de schroef in de referentieopening
van transmissiebuis (7) zit.
- Draai de schroeven (2) vast.
Afb.6 - Monteer de beveiliging (8) op de transmissiebuis (4) en
zet hem met de beugel (6), de schroeven (2), het plaatje (3) en
de moeren (7) vast.

BELANGRIJK: Controleer of de beugel (6) aan de
haakse overbrenging (5) bevestigd is met behulp van de schroef
en de ring (1).
Afb.6 - U kunt de kap (A) uitsluitend verwijderen als voor het
maaien van gras messen gebruikt.
Maak wegens veiligheidsredenen de bevestiging niet
onklaar en probeer de originele stand van de beveiliging
nooit te wijzigen.
Wegens veiligheidsredenen kunt u de zaagmessen uitsluitend
met de bijgesloten beveiliging gebruiken.
DE SCHIJF MONTEREN
Afb.7 - Draai de moer (D) rechtsom: (verwijder de kap uitsluitend
in het geval van de "skid" versie (E)).
- Verwijder de flens (C). Monteer de schijf door de afbeelding
op te volgen: Controleer of de bovenste flens (A) correct
aangebracht is. Monteer de schijf en contoleer of deze op de
flens (A) gecentreerd is. Controleer of het mes in de juiste
richting draait (aangegeven met tekst of een pijl naar boven
gericht als u de machine in de werkstand houdt).
- Monteer de onderste flens (C) (beschermkap (E) uitsluitend
op de "skid" versie).
Draai de moer (D) linksom met een aanhaalmoment van 30
Nm (Kgm 3.0).

Draai de schijf tot de opening (F) van de bovenste flens ter
hoogte van de opening op de haakse overbrenging geplaatst
is om de moer (D) vast te kunnen zetten. Steek vervolgens
de bijgesloten inbussleutel (4 mm) in de opening (Zie afb. 7)
Afb. 7  - Kop met nylondraad monteren:  draai de moer (D)
rechtsom (verwijder de kap (E) op de "skid" versie) en verwijder
de flens (C), zie Afb. 7.
Afb. 8  - Controleer of de bovenste flens (A) correct aangebracht
is.
Monteer de kop (1) door hem linksom te draaien.
Afb. 9  - Steek de inbussleutel (4 mm) (3) in de opening van de
haakse overbrenging (F) om de kop handmatig vast te zetten (1).
LET OP:  Maak voor uw veiligheid uitsluitend gebruik van
originele snijmiddelen.
DE ACCESSOIRES OP DE MACHINE MONTEREN
Afb.10 - Draai de hendel linksom los (1)
- Breng de buis (2) tot aan het merkstreepje (3) ongeveer 40
mm in de mof aan en houd het pinnetje (7) naar boven gericht.
Draai het hulpmiddel een beetje naar rechts en naar links tot
u het hulpmiddel/de buis correct aangebracht heeft om de
montage van de as (5) op de mof van de as (6) te bevorderen.
- Draai het hulpmiddel in de werkstand en zet hem met de
hendel (1) vast. Om de veiligheid van de operator te bevorderen
is in de buis (2) een opening (8) aangebracht waar u het
pinnetje (7) in aanbrengt.
HET VERLENGSTUK (op aanvraag leverbaar en
UITSLUITEND VOOR DE ACCESSOIRES A - B- C)
MONTEREN
Verlengstuk - machine koppelen afb.1 1:
- Draai de hendel linksom los (1).
- Steek de buis (2) van het verlengstuk ongeveer 40 mm tot
aan het merkstreepje (3) in de mof (4) en houd het pinnetje
(12) naar boven gericht. Draai de mof (10) in de stand van
mof (4) en zet hem met de hendel (1) vast.
Om de veiligheid van de operator te bevorderen is in de buis
(2) een opening (8) aangebracht. In deze opening moet het
pinnetje (12) gestoken worden.
Accessoire - verlengstuk koppelen afb.1 1:
- Draai de hendel linksom los (7)
- Steek de buis (8) van het accessoire ongeveer 40 mm tot aan
het merkstreepje (9) in de mof (10) en houd het pinnetje (12)
naar boven gericht. Draai het hulpmiddel een beetje naar rechts
en naar links tot u het hulpmiddel/de buis correct aangebracht
heeft om de montage van de as (11) te bevorderen.

LET OP: raadpleeg de bijgesloten handleiding
van de accessoires A- B - C voor het gebruik ervan.

U kunt de machine niet meer dan 1500mm verlengen
(uitsluitend met de accessoires A - B en C). Een grotere
verlenging is gevaarlijk.
U kunt uitsluitend een verlengstuk van 750mm of
1500mm gebruiken.

DRAAGRIEM
Afb.12 - De ergonomische IBEA® draagriem garandeert een
exceptioneel draagcomfort en maakt het mogelijk om in
algehele veiligheid werkzaamheden te verrichten.
Ten gunste van de toegepaste geavanceerde technologie kan
de operator aan de hand van zijn eisen de draagriem afstellen.
- Doe de draagriem om en haak de gesp vast (A-B).
- De riem (D) kan meer of minder opgespannen worden.
- Stel de spanning van de schouderbanden (E) af door aan de
riemen (F) te trekken.
- Stel de druk van het rugdeel op de schouders af door de
riemen (C) af te stellen.
LET OP. HET GEWICHT VAN DE MACHINE MOET DOOR
DE RIEM (A) GEDRAGEN WORDEN.
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OPSTARTEN.
Afb.1  - Laat de bosmaaier op een vlakke en vrije ondergrond
steunen en controleer of het snijmiddel vrijuit kan draaien.
Zet de schakelaar op de stand (1) afb. 1. Druk de bol (A) 5 à
6 maal in Afb. 1/C. Trek aan de gashendel (A) en zet hem
halfopen. Druk op de knop (B) en laat de hendel (A) los,
Afb.1/A. Plaats de starthendel (A) op de stand (B) Afb.1/B.
Houd de bosmaaier stil en trek aan de startkabel. Plaats de
starthendel (A) in de normale open stand (C) als de motor
aanslaat, Afb. (1/B). Herhaal de startmanoeuvre tot de motor
draait. Druk de gashendel (A) in als de motor gestart is, Afb.
1/A om hem uit de halfopen stand te halen en laat de motor
op een minimum toerental draaien.

6. GEBRUIKSNORMEN

- Draag de draagriem. Zie de assemblage om de riem goed
af te stellen.
Houd tijdens de functionering van de bosmaaier de beide
handen op de handgrepen.
- We raden u aan om de bosmaaier rechts van uw
lichaam te houden, zie afb. 13.
- controleer altijd of het snijmiddel na onvoorziene stoten
intact is.

Afb. 14 NYLON ACTIVE ® draadkoppen. Breng de draad aan
zonder de kop te demonteren.
- Maak altijd gebruik van draad dat dezelfde dikte heeft als
het originele draad om de overbelasting van de motor te
voorkomen.
- Schakel de motor uit.
- Draai de knop (C) rechtsom tot de pijl van de knop (E) op
een lijn ligt met een van de bussen (D).
- Haal de bijgesloten buis (A) door de kop, breng de draad
(B) aan en verwijder de buis.

Verbind de twee uiteinden van de draad en trek aan de draad
zodat de twee uiteinden ervan dezelfde lengte hebben.
- Draai de knop rechtsom tot al de draad opgewonden is.
Span de twee uiteinden van de draad na elke 3 slagen
op.
- De draad verlengen: open het gas helemaal en laat de kop
draaien. Sla met de knop (C) op de grond. Bij elke slag komt
ongeveer 3 cm draad naar buiten.
Opmerking: sla de kop nooit op harde ondergronden om
gevaarlijke situaties te vermijden.

LET OP: Afb.20 - monteer het bochtstuk (1) op de
uitlaat (3) als u wegens overmacht de bosmaaier links i.p.v.
rechts van uw lichaam moet houden.
Plaats het bochtstuk (1) op dusdanige wijze dat de
uitlaatgassen niet op de draagriem of de operator gericht
worden alvorens u het element met de klemring (2) vastzet.

7. HET GEBRUIK VOORBEREIDEN

2-TAKT BRANDST OF - LET OP. De bosmaaier is voorzien
van een tweetaktmotor. U mag dus uitsluitend een mengsel
van brandstof en olie voor tweetaktmotoren gebruiken.
Bereid uitsluitend de hoeveelheid mengsel voor die u nodig
heeft. Rook nooit tijdens het bijvullen, schakel de motor uit
en blijf uit de buurt van open vuur. Maak gebruik van brandstof
met een octaangehalte van minstens 90. Meng de benzine
uitsluitend met olie voor tweetaktmotoren. Maak gebruik van
ACTIVE 2-takt olie. Deze olie is speciaal ontwikkeld om
de beste resultaten te behalen. Mengverhouding: 1:50
(2%). Maak gebruik van een andere oliesoort voor 2-
takt motoren in de verhouding 25:1 (4%) als u niet over
ACTIVE olie beschikt. Afb. 15

Belangrijk : Elke keer dat u brandstof nodig heeft moet u de
jerrycan lang en stevig schudden. De eigenschappen van
het mengsel zijn onderworpen aan veroudering en veranderen
dus in de loop der tijd. Maak nooit gebruik van een mengsel
dat u weken geleden bereid heeft om schade aan de motor
te voorkomen. Vul de tank met brandstofmengsel tot 3/4 om
de uitzetting ervan mogelijk te maken.

BIJVULLEN
LET OP Draai de dop van de tank los en laat de eventuele
druk weglopen.
Draai de dop na het bijvullen weer op de tank.
Verplaats de bosmaaier minstens 3m bij de plek waar u de
tank bijgevuld heeft vandaan alvorens u de motor start. Reinig
de zone rondom de dop van de tank zorgvuldig alvorens u de
tank bijvult.
Vuil in de tank kan storingen tijdens de functionering van de
motor veroorzaken. Verzeker u ervan dat het mengsel
homogeen is door de jerrycan of tank goed te schudden.

Afb.12/1 - Trek het uiteinde van de gesp naar boven om de
riem losser te zetten.

Afb.12/2 -  Druk tegelijkertijd de twee hendeltjes (A) in om
de draagriem snel los te haken, zie de afbeelding.

LET OP: druk de bol (A) Afb.1/C niet in als de motor al warm
is en maak geen gebruik van de starter. Laat de startkabel
nooit wegschieten om de beschadiging van de startgroep te
vermijden.
DE MOTOR UITSCHAKELEN
Plaats de gashendel (A) Afb.1/A op een minimum en wacht
een aantal seconden zodat de motor kan afkoelen.
Plaats de stopschakelaar op stop (0) afb.1.

LET OP: Het snijmiddel mag niet draaien als de
motor 2000 ~ 3000 toeren maakt. Draai de

schroef (H) linksom als het minimum te hoog is, Afb. 3
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8. REGELMATIG ONDERHOUD

Controleer regelmatig of de schroeven van de bosmaaier
aanwezig en aangedraaid zijn. Vervang de beschadigde,
versleten, gebarsten of gebogen messen. Controleer altijd of
de nylon draadkop of het mes correct gemonteerd is en of de
schroef van het mes goed aangedraaid is.

LUCHTFILTER (sponsachtig)

Afb. 16 (4.5/5.5)
- Controleer regelmatig het luchtfilter. De regelmaat is
afhankelijk van de werkomstandigheden
- Verwijder de deksel (1)
- Verwijder de sponsachtige elementen (2)
- Reinig de elementen (2) met een benzine / olie mengsel en
wring ze uit.
- Smeer de sponsachtige elementen ALTIJD in. W ring
ze uit om de spons gelijkmatig met olie in te drenken.
- Voor een optimale filtering raden we het gebruik aan van
ACTIVE filterolie Ref. 21010.
- Controleer de onderdelen: vervang ze, indien noodzakelijk.
Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om het filter te
hermonteren.

LUCHTFILTER (van papier - optie voor 4.5/5.5)
- Controleer regelmatig het luchtfilter. De regelmaat is
afhankelijk van de werkomstandigheden.
- Verwijder de deksel.
- Verwijder het filter
- Maak uitsluitend gebruik van perslucht
- Voorkom dat u het filter beschadigt met metalen
gereedschap of borstels.
- Reinig het filter nooit met water, benzine of vloeistoffen
- Olie het filter nooit
- Vervang het filter als het beschadigd is.

BRANDSTOFFILTER Afb. 17
Verwijder de dop van de tank (3) en verwijder het filter (2) met
behulp van een haak (1) of een tang om het filter te vervangen
of te reinigen.
Controleer regelmatig de omstandigheden van het filter (2).
Vervang het filter als deze overmatig vuil is.

BOUGIE Afb. 18 voor 2-takt
Demonteer en reinig regelmatig (elke 50 uur) de bougie. Stel
in dit geval de afstand tussen de elektroden (0.5 - 0.6) af.
Vervang de bougie als deze aangetast of versleten is. De
bougie moet elke 100 uur vervangen worden. Controleer de
kwaliteit van de olie en of de olie geschikt is voor
tweetaktmotoren.

FLEXIBELE AANDRIJVING Afb. 2
- Demonteer de flexibele as (A) elke 50 uur van het
koppelelement (B).
- Verwijder de flexibele as (G) van de aandrijving en smeer
hem in
- Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om het filter
te hermonteren.
We raden het gebruik aan van het vet ACTIVE ref. 21230

HAAKSE OVERBRENGING afb. 19
Vul de doos met tandraderen elke 50 uur met specifiek vet
door de opening (A). Afb. 1.
We raden het gebruik aan van het vet ACTIVE ref. 21230

SCHIJF
Controleer altijd de condities van het mes.
Vervang het mes als deze barsten of beschadigingen vertoont.

MOTOR
Verwijder met behulp van een kwastje of perslucht vuil en
stof regelmatig uit de openingen, de cilinderkap en de
cilinderribben om oververhitting van de motor te voorkomen.
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10. OPSLAG

Voer de eerder beschreven onderhoudswerkzaamheden uit.
Reinig de bosmaaier en smeer de metalen onderdelen in.
Leeg de brandstoftank en laat de motor draaien tot de
resterende brandstof opgebruikt is. Sla de bosmaaier op in
een droge ruimte.
Verwijder de bougie en giet een beetje olie in de cilinder.

Start de motor en laat de motoras een aantal slagen draaien
om de olie te verspreiden. Hermonteer vervolgens de bougie.

LET OP:  De onderhoudswerkzaamheden die niet in deze
handleiding beschreven worden, moeten door een erkend
servicecentrum worden uitgevoerd.

9. GEPROGRAMMEERD ONDERHOUDSPLAN VOOR DE MOTOR

Pas de volgende onderhoudsprocedure toe als de motor
correct functioneert en in het geval van normale
functioneringsomstandigheden.
De regelmaat voor het onderhoud kan variëren. Zo moet u
bijvoorbeeld het luchtfilter elke dag en niet na 50 uur reinigen
als de motor onder extreem zware omstandigheden moet
functioneren.

DAGELIJKS ONDERHOUD
1)Verwijder met behulp van een kwastje of perslucht vuil en
stof regelmatig uit de openingen, de cilinderkap en de
cilinderribben om oververhitting van de motor te voorkomen.
2)Controleer of er sprake is van brandstoflekkages. Spoor
het defect op en vervang de noodzakelijke onderdelen als dit
het geval is.
3)Controleer of alle onderdelen aangedraaid zijn en zet ze
eventueel vast om het losraken ervan of de beschadiging van
andere componenten te vermijden.

ONDERHOUD (Elke 50 uur of 10 dagen)
1)Reinig het luchtfilter.
2)Controleer en reinig de bougie.
3)Controleer het vet in de doos met tandwielen en vul vet bij.

ONDERHOUD (Elke 100-200 uur)
1)Reinig het brandstoffilter en de tank.
2)Controleer het koelsysteem en verwijder het vuil.
3)Vervang de bougie.

ONDERHOUD (Elke 500-600 uur)
1)Verwijder de koolresten uit de verbrandingskamer. De
koolresten kunnen het vermogen beperken.
2)Demonteer en reinig de carburator.
3)Demonteer de membranen van de carburator.

ONDERHOUD (Elke 1000 uur of jaarlijks)
1)Reviseer de motor en reinig elk onderdeel ervan. Vervang
de elastische ringen van de zuiger en de andere onderdelen
die vervanging vereisen.
2)Vervang de brandstofleiding eenmaal per jaar om gevaren
verbonden aan lekkages te voorkomen.
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VERKOPER :

AANGEKOCHT DOOR DHR. :

11. GARANTIEBEWIJS

Deze machine is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de modernste productietechnieken. De Fabrikant
garandeert zijn producten voor een periode van 24 maanden met ingang op de aankoopdatum met uitzondering
van producten voor professioneel gebruik. Deze producten worden voor een periode van 12 maanden met ingang
op de aankoopdatum gegarandeerd.

GARANTIEVOORWAARDEN

1) De garantie treedt in werking op de aankoopdatum. De Fabrikant vervangt gratis onderdelen die defecten in
het materiaal, de bewerking en de productie vertonen. De garantie dekt echter niet de vervanging van de machine.

2) Het technische personeel voert de noodzakelijke handelingen uit binnen de tijdslimieten die wegens
organisatorische redenen mogelijk zijn en in ieder geval zo snel mogelijk. Eventuele vertragingen vormen geen
reden voor het aanvragen van schadevergoeding of verlenging van de garantieperiode.

3) Voor het aanvragen van assistentie tijdens de garantieperiode moet u aan het erkende personeel het ingevulde
garantiebewijs met de stempel van de verkoper samen met de factuur voor de aankoop of kassabon of elk ander
aankoopbewijs met de aankoopdatum overhandigen.

4) De garantie vervalt in het geval van:
- Duidelijk gebrek aan onderhoud
- onjuist gebruik of onklaar maken van het product
- gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen
- gebruik van niet originele reserveonderdelen of accessoires.
- werkzaamheden uitgevoerd door onbevoegd personeel

5) De Fabrikant biedt geen garantie over de onderdelen die wegens normaal gebruik aan slijtage onderworpen
zijn: snijmiddelen, pakkingen, bougie, startkabel, snij- of koppelbeveiligingen, filters, enz.

6) Eventuele schade die tijdens het transport veroorzaakt wordt moet onmiddellijk aan de transporteur gemeld
worden op straffe van het verlies van het recht op garantie.

7) Defecten of breuken tijdens de garantieperiode of onmiddellijk erna verlenen de cliënt niet het recht om
betalingen op te schorten of om korting aan te vragen.

8) De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan personen of
voorwerpen door defecten aan de machine of door de geforceerde langdurige onderbreking tijdens het gebruik
ervan.

S.N. n.°

DATUM:

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

MOD. 45 Z 55 Z
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IBEA s.r.l.  Via Milano, 15/17 - 21049 T radate (VA)
Tel. 0331-853611     Fax 0331-853676     email: ibea@ibea.it

www.ibea.it




