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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE



VEILIGHEIDSINSTRUKTIES 

 
Verkeerd of slecht onderhoud kan aanleiding geven tot schade en/of verwondingen.  

Volg zorgvuldig de onderstaande instructies om ongevallen te vermijden. 

 

Algemene instructies 

1. Lees dit boekje zorgvuldig vooraleer U de versnipperaar in gebruikt neemt.  Indien U het 

zou verliezen, vraag dan een ander exemplaar aan bij CARAVAGGI, Via M. Adamello, 

20 – I – 25037 Pontoglio – BS 

2. Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of andere personen die geen 

toestemming hebben of niet vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. 

3. De gebruiker is verantwoordelijk voor schade of verwondingen die ontstaan binnen de 

actieradius van de machine.  Hou kinderen, dieren en onbevoegden steeds weg van het 

werkterrein. 

4. Gebruik de machine enkel voor het versnipperen van organisch en plantaardig materiaal. 

5. Draag steeds hoofdbescherming, handschoenen en een beschermbril.  Draag een lange 

broek en stevige schoenen.  Gebruik de versnipperaar nooit blootsvoets of draag nooit 

sandalen, sportschoenen of andere kledij die vast zou kunnen geraken in de bewegende 

onderdelen. 

6. De brandstof is zeer ontvlambaar en vluchtig, wat betekent dat er ontploffinsgevaar is.  

Hou steeds het volgende voor ogen: 

7. Gebruik een goede tank 

8. Vul de tank nooit terwijl de motor nog warm is of draait 

9. Vul de tank altijd in de open lucht en gebruik een trechter 

10. Veeg eventueel gemorste brandstof steeds netjes weg. 

11. Ga na of alle veiligheidsschermen gemonteerd zijn. 

12. Verwijder nooit de veiligheidsschermen: zij zijn er voor uw eigen veiligheid.  Als ze 

beschadigd raken, dient U ze te vervangen vooraleer U de versnipperaar opnieuw 

gebruikt. 

13. Houd uw gezicht, handen en voeten zo ver mogelijk verwijderd van het laad- en 

versnipperingsmechanisme terwijl de machine draait.  Respecteer altijd de 

veiligheidsafstand. 

14. Laat de versnipperaar nooit onbewaakt achter met draaiende motor of aangesloten op de 

tractor. 

15. Raak de motor/machine nooit aan terwijl die aan het draaien is of enige tijd nadat die 

werd uitgeschakeld.  U zou daarbij brandwonden kunnen oplopen. 

16. Controleer regelmatig of alle schroeven, moeren en bouten stevig vastzitten. 

17. Hou de versnipperaar vrij van bladeren, olie of andere materialen om brandgevaar te 

voorkomen.  Verwijder olie van de motor met behulp van een tuinslang of een 

hogedrukspuit. 

18. Verricht uitsluitend de routine-onderhoudswerken die in deze brochure worden 

uiteengezet.  Voor grote herstellingen of andere onderhoudswerken dient U zich te 

wenden tot een Caravaggi-dealer. 



GEBRUIK VAN DE MACHINE 

 Stop de machine (hakselaar) in werkpositie en blokkeer de remmen van de aanhangwagen 

met de hendel.  Zie figuur 1 

 Draai de machine in een comfortabele positie voor vulling en trek aan de blokkeerhendel.  

Zie figuur 2 

 Sluit de trechter van de dispositief en de haak in.  Zie figuur 3 

 Zet de uitvoerrol in werkpositie en open hem met de hendel.  Zie figuur 4 

 Controleer of de invoerrol volledig leeg is. 

 Controleer of de elektrische stroom overeenstemt met de voltage van de motor. 

 Controleer het peil (hydraulisch reservoir). 

 Gebruiksinstructies.  In werk stellen van 

 Voor een dieselmotor, het instrumentenbord zie figuur 8, na zich te hebben vergewist van 

de goede werking van de machine. 

 Eens dat de motor op volle toeren draait, wacht ongeveer 1 minuut alvorens de 

invoerband te vullen. 

 Verplaats de commandehendel van de invoerband zo dat de band zich draait naar de 

hakselaar (maximum 8 cm).  Zie figuur 6 

 Wachten tot het materiaal uit de uitvoerband komt. 

 Ga verder met het trekken van de band. 

 Voor de snelheid van de band duw op de knop van de klep.  Zie figuur 7 

 Zich nooit van de klep bedienen voor het blokkeren van de snelheid (voorruit). 

 In geval van overbelasting de machine niet stilleggen, alleen op de snelheid van de 

verdeler werken door de hendel naar de hakselaar te duwen.  Zie figuur 6 

GEWOON ONDERHOUD 

Dit moet u na elke werkdag uitvoeren.  Voer het onderhoud altijd in dezelfde volgorde 

uit, door de veiligheidsvoorwaarden zeer nauwgezet te volgen 

1. Smeer alle rotatiepunten, alle steunen en alle voegen met de juiste hoeveelheid en type 

vet zoals aangeduid 

2. Controleer de druk op de banden (2.2 Bar) en de remmen van de wagen (zie bijlage) 

3. Kijk de spanning van de drijfriemen en de centrifugaalpomp na 

4. Controleer het pijl van de motorolie door de aanwijzingen uit de overeenkomende bijlage 

te volgen 

5. Controleer het peil van de hydraulische olie en eventuele lekken bij tubes, verbindingen 

en kleppen 

6. Controleer de spanning op de vijzen en moeren 

7. Controleer alle messen, het tegenmes, de tegenkam en de hamers 

8. Controleer de slijtage en het glijden van de transportband 

9. Controleer of de rollen van het tapijt proper zijn 

10. Algemene en grondige schoonmaak van de machine! 

11. Controleer de transmissie voor de tractor (voegen, riemschijf en reductor) 

12. Controleer dat alle beschermingsapparatuur naar behoren werken 



ONDERHOUD VAN DE MACHINE 

Voor het onderhoud nauwgezet uit zoals de veiligheidsvoorschriften om eventuele 

ongelukken te voorkomen. 

1. Hang ketting A op alvorens aanvoerband te gebruiken (figuur 10) 

2. Hoe de aanvoerband spannen: (figuur 11) 

Aan de hand van sleutel A de schroef B van de koord en blokkeren met de tegenschroef 

3. Hoe de afvoerband spannen: (figuur 12) 

Met behulp van de sleutel A, de schroef B van het koord wegdraaien en blokkeren met de 

tegenschroef 

4. Spanning van de drijfriemen: (figuur 13) 

- Neem het veiligheidskastje uit elkaar 

- Maak vijs A los van de spanner 

- Duw de spanner in de richting van de pijl 

- Blokkeer de vijs van de spanner 

5. Hoe het snijmes uit elkaar nemen: (figuur 14) 

- Blokkeer de rotor 

- Duw de rotor in de richting van de klok (zie pijl) door middel van een hendel, dan losvijzen 

6. Hoe het snijmes uit elkaar halen: (figuur 15) 

- Vijs de vijzen los 

- Monteer altijd de zekerheidsvijzen en blokkeer ze nadat u ze vervangen hebt 

7. Door de staaf eruit te halen bevrijdt u de hamers en de tussenstukken : ze zeer 

nauwkeurig terug in hun oorspronkelijke positie plaatsen (figuur 16) 

8. Vervanging van de hamers: (figuur 17) 

- de beschermingskastjes van de drijfriemen halen 

- Voor de tractor: haal de centrifugaalpomp weg door M20 vijzen 

- Haal de dekkingskapen weg van la bande 

- Vijs het deksel A los en haal het weg 

- Vijs het plaatje B los door de tegenschroef D los te maken 

- Nadat u C hebt gemonteerd slaat u elke schijf F met een hamer zodat u de staaf er kunt 

uithalen 

9. Vervanging van de zift: (figuur 18) 

Neem de scharnierpin weg zodat u de zift er kunt uithalen.  Als men een ander resultaat 

wenst, vervang het door een zift met staafjes 

10. Hoe het tegenmes vervangen: (figuur 19) 

Vijs de vijzen los 

Opgepast: vervang altijd de veiligheidsmoeren.  Daarna monteren en blokkeren. 



LOKALISATIE VAN PROBLEMEN 

 Probleem Controle 

1 De hakselaar start niet C + E + H 

2 De motor start niet E 

3 De rotor binnen draait niet als de motor werkt. A + C + H 

4 Moeilijk starten of verlies van kracht A + C + E + F 

5 Verlies van toerental of onregelmatig werken A + D + E + F + H 

6 Overmatige trillingen G 

7 Vermindering van de hoeveelheid van uitkomende materialen A + B + D 

8 Het material is geweigerd door de transportband B + D 

9 De rollen en de banden draaien niet als de roto in beweging is:  

 A. Zet zich onder druk (verlies van toerental) I 

 B. Zet zich niet onder druk M 

10 Verlies van snelheid in voeding en in ontlading N 

11 De invoerband en de uitvoerband zijn niet uitgelijnd O 

12 Overmatig gebruik van de invoer- en uitvoerband P 

13 Overmatig gebruik van de hamers en de messen F 

UIT TE VOEREN HANDELINGEN 

 Controle van de spanning en de staat van de zift, blokkering van de riemschijven, 

toenemen van de kracht of raderwerk. 

 Controle van de graad van gebruik van de materialen, de draad van het mes en het 

tegenmes. 

 Aanwezigheid van materiaal in de invoertrechter. 

 Controle van de zeef.  De zeef moet altijd goed proper zijn. 

 Controle van de motor of tractor 

 Het materiaal voor de hakselen goed controleren: model van de zeef nakijken. 

 Als de snelheid van de invoer te hoog is moet men dit herleiden door de knop van de klep 

te draaien  Zie figuur 7 

 Controle van de werking van de centrifugaalpomp.  In de versie voor de tractor de 

reductor controleren. 

 Ventiel RF (figuur 6 en 7) volledig gesloten of de motor en invoer- en uitvoerband 

geblokkeerd. 

 Snelheid van de voeding is te hoog.  De snelheid verminderen door aan de knop van het 

ventiel te draaien. 

 Controleren: of er olie te kort is, of de pomp stuk is, of de verdeler geblokkeerd is of het 

ventiel los is tot het maximum. 

 Olie verbruiken op hoge temperatuur (maximum 80°C).  Pomp functioneert slecht, de 

druk verhoogt niet want hij is beschadigd. 

 Slijtage of breuk van de stof van de invoer- of uitvoerband.  Steunen zijn stuk, leggers 

beschadigd of stuk, leggers uitlijnen (voor de uitvoerband ook de vijs An controleren: zie 

figuur 4) 

 De invoer- of utivoerband uitlijnen aan de hand van leggers.  De rollen voor de tractie 

controleren.  De tegenkam controleren bij de ingang.  Aanwezigheid van materiaal tussen 

de banden en het ondersel.  De banden uit de richthouten. 

 



IN STAND HOUDEN VAN DE HYDRAULISCHE DICHTING 

Veranderen van dichting serie KSP11 

De hydraudynamische transfluid dichting zijn geleverd vol olie klaar voor gebruik.  Indien dit 

niet het geval is het volgend doen: 

 

As van dichting in verticale positie plaatsen.  Het cijfer X (maximum peil) verticaal tot het 

vuldeksel.  Positie 13 schuin zoals aangeduid.  Zie figuur 5. 

Olie bijvullen tot dat ze uit de opening komt.  Draai met de dichting zodoende dat de 

luchtbellen kunnen ontsnappen. 

Draai de schroef er terug op en zorg dat er geen lek is.  Indien wel, wat vet (waterdicht). 

De mecanicien mag kiezen peil x-1-2-3-4 zodat het werken en het starten optimaal is.  Het 

peil x (maximum) heeft een minimale glijding en een maximaal rendement.  Daarentegen als 

men de hoeveelheid verminderd (peil 1-2-3-4) krijgt men een averechts effect.   

Een verhoogd  glijden verminderd het rendement van de dichting en heeft een oververhitting 

van de olie tot gevolg. 

Voor een werking op hoge temperatuur is het aangeraden die SAE5W te gebruiken. 

GEBRUIK EN ONDERHOUD 

Altijd het normaal gebruik van de dichtingen onder controle houden en ook de stabiliteit 

alsook de temperatuur, nooit boven 90°C.  Indien een hoge temperatuur kan tot gevolg 

hebben: 

Olie te kort 

Meer kracht gebruiken als er op het plaatje van de motor start 

Verhoogde omringende temperatuur 

 

Na 20 werkdagen het oliepeil nakijken.  (wachten tot de olie koud is) 

- aantrekken van de vijzen 

 

De hydraudynamische dichting is geleverd met een deksel met een smeltpunt van 175°C.  

Indien het deksel smelt oefen dan de controle van paragraaf 3.1 uit. 

De olie elke 4000 uren vernieuwen. 


