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LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORALEER U DE 
MACHINE IN GEBRUIK NEEMT. 

 



 
 
Voorwoord 
 
Voor een goed gebruik van uw Caravaggi TPF 15 adviseren wij u dit instructieboek 
aandachtig door te lezen, lees ook de veiligheidsregels zeer aandachtig door. 
Hierdoor kunnen onnodige moeilijkheden worden voorkomen. 
Wanneer u na het lezen van dit instructieboek nog vragen heeft, kunt u zich altijd 
wenden tot uw dealer. 
 
Veiligheidsregels 
Dit instructieboek met door alle personen aandachtig gelezen worden en het 
geschrevene dient tevens te worden opgevolgd. Onder alle personen wordt verstaan 
de personen die met de TPF 15 werken, er onderhoud aan plegen en die controleren 
en repareren. Ook dienen de door de fabrikant voorgeschreven voorwaarden voor 
inbedrijfstelling en onderhoud in acht te worden genomen. 
1. Neem, naast de aanwijzingen dit instructieboek, ook nota van de algemeen 
gelden veiligheidsongevalvoorschriften. 
2. Maakt u zich alvorens met het werk te beginnen, vertrouwt met de 
bediening van de machine. Tijdens het werk is het te laat. 
3. de kleding van de bestuurder mag niet wijd zijn. Losse of los gedragen 
kledingstukken vermijden. Draag altijd handschoenen en oorbeschermers. 
Gebruik de machine niet als u open schoenen aan heeft. 
4. Let er op of er voldoende zicht is en in het bijzonder of er geen kinderen in 
de buurt zijn. 
5. Nooit in een draaiende machine grijpen. 
6. De benzine is erg vlambaar. Dit betekend dat er een hoog risico is op 
brand. Daarom: 
- Vul de tank niet als de machine aanstaat. 
- Rook niet als u de tank aan het vullen bent. 
- Vul de tank altijd in de oplucht 
- Ruim gemorste benzine op. 
7. Houdt u gezicht, handen en voeten weg bij invoer en uitvoer van afval. 
8. Ga nooit weg bij een draaiende machine. 
9. Raak de motor niet aan als deze aanstaat of wanneer de motor net is 
uitgezet. De motor is heet en kan brandwonden veroorzaken. 
10. Om een goed resultaat te krijgen, controleer altijd het afval wat uit de 
machine komt. Als dit niet naar u zin is doe het afval nog een keer door de 
machine. 
11. Controleer regelmatig bouten en moeren of dat deze nog stevig vast zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Starten 
 
Starten van de elektrische machine 
1. Controleer of de machine goed is aangesloten. 
2. controleer of dat de benodigde stroom gelijk is aan wat de motor aan kan. 
3. controleer dat er geen afval binnenin de machine zit. 
4. zet de schakelaar op I. 
5. ze de andere schakelaar op Y. 
6. wanneer de gewenste snelheid is bereikt, zet u de schakelaar op Δ 
 

 
 
 
Starten van de benzine versie 
1. controleer de benzine en olie stand in de motor. 
2. start de motor en houdt de instructies bij de hand. 
3. laat de motor om minimale snelheid lopen om de motor op te warmen 
4. u kunt daarna de motor op de geschikte snelheid zetten. 
 
Starten van de tractor versie 
1. controleer of de aandrijving beschermd wordt. 
2. controleer dat er geen afval binnenin de machine zit. 
3. start de tractor. 

 
 
Werking elektrische versie 
1. vul de invoerpijp met afval. Druk het afval niet te hard de invoerpijp in 
daardoor kan deze verstopt raken. 
2. Ga door met het vullen van afval in de invoerpijp. 
3. wanneer de invoerpijp vol is, laat de machine een paar minuten draaien 
zonder dat u er afval in doet. Zet de motor af door schakelaar op 0 te zetten. 
4. de ander schakelaar moet op O gezet worden. 
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Werking benzine versie 
1. vul de invoerpijp met afval. Druk het afval niet te hard de invoerpijp in 
daardoor kan deze verstopt raken. 
2. ga door met het vullen van afval in de invoerpijp. 
3. wanneer het werk beëindigd is, laat u de machine leeg draaien voor een paar 
minuten, vervolgens schakel de motor uit, volg de instructies in het boekje van de 
motor 
 
Werking tractor versie 
1. vul de invoerpijp met afval. Druk het afval niet te hard de invoerpijp in 
daardoor kan deze verstopt raken. 
2. ga door met vullen van afval in de invoerpijp. 
3. wanneer de invoerpijp vol is, laat de machine een paar minuten draaien 
zonder dat u er afval in doet. Stop de aandrijving. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRECHTER MAIS (*)

WATER INJECTOR * 

BOCHT  IN PVC  (*) 

TUBE IN PVC (*) 

ZEEF 

(*) 

OPTIE



 
ONDERHOUD 
 
Schakel de motor uit bij onderhoud om te voldoen aan de veiligheidsnormen. Voor de  
elektrische versie, haal de stroomkabel uit stopcontact. Voor de versie met interne 
verbrandingsmotor, verwijder de ontstekingskaars. Bij de tractor versie koppelt u de 
aandrijfas los. 
 
Vervanging van de breekmessen  
 

1. Schroef de 4 moeren los van de trechter 
2. Schroef de schroeven los van messen en vervang ze 
3. Schroef de schroeven van messen weer aan 
4. Trechter terug rechtop zetten en schroef de 4 moeren aan 

   Lateraal breekmes E/B 
Centraal breekmes T 
  

     
    Centraal mes E/B 
 
 

 
 

Touw Mes  
 
Vervanging van de messen  
 

1. Schroef de 4 moeren los van de trechter 
2. Schroef de 6 schroeven los van de bovenste schijf en verwijder 
3. Verwijder de versleten messen en vervang deze door nieuwe, behoud de 

oorspronkelijke positie 
4. In geval van een gedeeltelijk vervanging van de messen, zorg ervoor het 

systeem in evenwicht te houden. 
 

Hakmes 
 
 



 
 
Garantie 
 
1. De fabrikant CARRAVAGI garandeert bij deze de machine tegen breuk 
veroorzaakt door defecte materialen of fabricagefouten. 
2. Deze garantie is geldig voor de eerste eigenaar en dat gedurende 12 maanden 
vanaf de datum van aankoop en/of levering. 
3. De fabrikant heeft het recht om de machine en eventuele onderdelen ervan 
waarvoor een garantieaanvraag is gedaan, te controleren om de geldigheid van 
de klacht te bepalen. 
4. Deze garantie voorziet in de gratis vervanging van onderdelen die defect blijken 
te zijn als gevolg van defect materiaal of fabricagefouten gedurende de 
garantieperiode. 
5. Deze garantie voorziet niet in de terugbetaling van werkuren, 
consumptiegoederen of transportkosten voor reparaties onder garantie. 
 
DEZE GARANTIE GELDT NIET IN DE VOLGENDE GEVALLEN 
1. De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 
algemene schade, inclusief schade of letsel, verlies als gevolg van stilstandtijd, 
verlies van inkomsten of enige morele of commerciële schade. 
2. Alle klachten over motoren gemonteerd op de machine zullen worden verwerkt 
door de betreffende dienst na verkoop van de fabrikant. 
3. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, 
onvoldoende onderhoud, ongeval of schade veroorzaakt tijdens het transport van 
de machine. 
4. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals messen enz. vallen niet onder 
deze garantie. 
5. Alle kosten voor het inwerkingstellen van de machine zullen worden aangerekend 
aan de verdeler. 
6. Deze garantie geldt niet als reparaties, onderhoudswerken of wijzigingen zijn 
uitgevoerd door een niet-bevoegde persoon of niet-erkende verdeler. 
7. De eigenaar is verantwoordelijk voor routineonderhoud en -afstelling; deze vallen 
dan ook niet onder de garantie. 
8. Het gebruik of het monteren van niet-originele onderdelen en hulpstukken zal 
deze garantie onmiddellijk doen vervallen. 
PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT ONDER DEZE GARANTIE 
Als de machine defect blijkt te zijn als gevolg van materiaaldefecten of 
fabricagefouten moet u een schriftelijke klacht indienen bij de fabrikant en als volgt te 
werk gaan: 
1. De machine moet worden teruggestuurd naar de verkoper of de erkende 
CARAVAGGI-importeur. 
2. U moet de correct ingevulde garantie of – als die niet beschikbaar is - de rekening 
voorleggen. 
3. De klacht zal worden ingevuld door de verdeler, die deze zal doorsturen naar de 
fabrikant. 
4. Alleen de fabrikant heeft het recht om te beslissen of de klacht al dan niet wordt 
aanvaard. 
5. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank van Brescia, 
Italië. 
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D    Die unterzeichnete Caravaggi , erklärt auf eigene Verantwortung , dass die maschine CARAVAGGI   
      die Wesentlichen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz nach der EG Richtlinie 89/336   
      und 89/392 , 94/626 und entsprechenden Änderungen erfüllt 89/686 , 91/368 , 93/44 und 93/68.                                  

UK  The company Caravaggi , hereby declares under its own responsability , that the machine CARAVAGGI 
       complies with the Basic Safety and Health Requirements prescribed in EC Directive 89/336 and 89/392      
       94/626 and subsequent modifications thereto 89/686 , 91/368 , 93/44 and 93/68.             

F    La société Caravaggi , déclare sous sa propre responsabilité , que la machine CARAVAGGI 
      est conforme aux Specifications Essentielles de Sécurité et Sauvegarde de la Santé  selon la Directive  
      CEE 89/336 et 89/392 , 94/626 et ses midifications successives 89/686 , 91/368 , 93/44 et 93/68.  
 
I     La Ditta Caravaggi, dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina CARAVAGGI           
      é conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alla Direttiva CEE 89/336              
      e 89/392 , 94/626 e successive modificazioni 89/686, 91/368, 93/44 e 93/68. 
 
NL   De firma Caravaggi verklaart dat de CARAVAGGI machines waarop deze verklaring betrekking heeft, 

voldoet aan de richtlijn CE 89/336 en  89/392 , 94/626 op het gebied van veiligheid en gezondheid en 
tevens aan de vereisten van de richtlijn  89/686 , 91/368 , 93/44 en 93/68.       

                                
      Modelle / Model / Modéle / Modello / Modelo 
               
      CA TPF 15 H 
 
      Motor / Engine / Moteur / Motore / Motor 
 
      Honda GX390 
 
      Baunummer / Serial No. / Numéro de série / Matricola / Nùmero de serie 
           
      n° 
 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabbricante / Fabricant 
 
               
 
 
                                                                                                   ( CARAVAGGI GIAN LORENZO )                                      
 
Pontoglio , 2010-02-02 
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