








Introductie  

Beste klant, u heeft een nieuwe machine aangekocht.  

Bedankt voor het vertrouwen in onze producten en wij wensen u vele plezierige uren met 

onze apparatuur. 

We legde de volgende instructies om een goed en correct gebruik van het apparaat te 

garanderen. 

Voordat u begint met de standaard procedure worden onze machines zeer zwaar op de 

proef gesteld en tijdens het productieproces worden ze onderworpen aan zeer strenge 

controles.  

Dit betekent voor onze klanten, en voor ons, de beste garantie dat het huidige product aan 

de beste kwaliteitsnormen voldoet. 

De huidige eenheid werd gebracht door middel van strikte neutrale tests in het land waar het 

wordt gemaakt en toonde aan de huidige wetgeving inzake veiligheid te voldoen 

De machine past alleen met de originele onderdelen.  

De fabrikant verliest alle aanspraken / garantie recht dat kan ontstaan als de machine is 

voorzien van andere onderdelen dan de originele reserveonderdelen. 

Het apparaat is onderhevig aan veranderingen in het ontwerp en de constructie zonder 

voorafgaande kennisgeving. 

Teneinde het verwerken van klanten technische informatie en de bestelling van 

reserveonderdelen, kunt u altijd informeren over de serienummer van het apparaat 

Fig 1  

Het etiket met de gegevens van de machine en het serienummer weergegeven aan de 

linkerzijde van de motor pomp onder de motor. 

In het geval van technische hulp van de klant , steeds gelieve het apparaat serienummer 

goed door te geven zodat we dit goed kunnen verwerken. 

De motorpomp is gebouwd voor het spuiten van operaties doeleinden. Voor de werking van 

de machine  slechts 1 operator is nodig die de verantwoordelijkheid heeft om alle mensen in 

de omgeving op een veilige afstand te houden.  

Gebruik de motor pomp alleen voor toepassingen van degenen waarvoor het is ontworpen.  

De illegale toepassingen impliceren het verlies van de garantie termijn en mogelijke gevaren 

te gebeuren op de operator of mensen in de omgeving 

Veiligheidsvoorschriften te volgen 

Alvorens het gebruik van deze machine en de motor gelieve zorgvuldig de instructies te 

volgen.  

 



Alle units zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening. 

Dergelijk apparaat zorgt ervoor dat de koppeling terugtrekking en de daaruit voortvloeiende 

stop van het apparaat ingesteld op rijsnelheid, de vrijlating van de rij-hendel. 

Gebruiksaanwijzing. 

Het is de moeite waard om voorzichtig te zijn voor onze eigen veiligheid en voor de mensen 

in de omgeving van de machine. 

 De motor pomp kan niet gebruikt worden door mensen jonger dan 16 jaar oud. 

 Gelieve te werken in dagelijkse licht of in een goede kunstmatige verlichting 

 De chemische producten die worden gebruikt om te irrigeren kan gevaarlijk zijn voor 

mens of dieren. 

 Gelieve zorgvuldig te controleren om zeker te zijn dat er geen personen in de 

omgeving zijn. 

 Tijdens de verschillende bewerkingen, gelieve beschermende kledij, handschoenen, 

veiligheidsbril, masker, schoenen en een overall te dragen.  

 Controleer in het bijzonder de juiste beugels. 

 De motor pomp wordt gebruikt bij een maximale druk van 30 bar. Wanneer de 

manometer een hogere waarde toont dan de grens moeten de rode handgrepen de 

druk verminderen.  

 In geval van nood onmiddellijk overschakelen van de pomp uit als je risico loopt om 

de interne tandwielen te beschadigen.  

 Gebruik niet de motor pomp voor verschillende toepassingen dan die hier 

beschreven. Gebruik de motor pomp alleen met water.  

 Bij gebruik op hellingen is het goed de wielen vast te zetten in de overeenkomstige 

pennen, zodat het toestel plotseling niet stopt.  

 Ook op hellingen kunt u altijd bergop en nooit dwars 

 Wij raden u aan de pomp uit te schakelen als je stopt voor een langere periode om te 

tank verhitting te voorkomen. 

 Schakel de machine niet aan in gesloten gebieden en / of niet goed geventileerde 

ruimtes. Deze motoren produceren giftige koolmonoxide, wat dodelijk is voor de 

mensen.  

 Verlaat de machine niet alvorens deze uit te zetten. Laat het apparaat onder toezicht.  

 Let op, het gas is licht ontvlambaar.  

 Vul de benzine niet in een gesloten ruimte, zeker al niet met de motoren aan.  

 In geval van lekkage niet proberen om de motor in te schakelen, maar zet de 

machine weg van de gevaarlijke zone om zo onstekings bronnen te vermijden en tot 

de benzinedampen zijn verdreven.  

 Vervang de gasdoppen en de benzine. 

 Aandacht voor de uitlaatpijp. De delen nabij de buis kunnen oplopen tot 80°C. 

Vervang de versleten dempers of de defecte leidingen. 

 Motor instructies. Lees de instructies boekje bijgevoegd aan de motor. 

 Bij afwerking van de reiniging is het nodig de machine te reinigen met schoon water 

en dan te ledigen. Zet vervolgens de pomp aan het werk zonder de zuigleiding.  

 



 Verspil nooit chemische residu in het milieu.  Gelieve deze te verzamelen in een 

container en hen volgens de huidige wetgeving normen. 

 

 Het verlies van de garantietermijn betekend ook het verval van de 

verantwoordelijkheid van de fabrikant.  

 

Montage  

De motor pomp wordt geleverd gedeeltelijk gedemonteerd en ondergebracht in de 

verpakking. 

Hoe kan ik de riem stretcher aan  passen voor de forward-reverse snelheid. 

Aandacht. Het wiel moet beginnen te draaien alleen wanneer de rijhendel  de helft van zijn 

streven bereikt heeft. Om de voorwaarden te verkrijgen moet het register aangepast worden 

in de buurt van de drijvende hendels. 

Het gebruik van de machine. 

Gelieve de positie van de versneller op stand Start te plaatsen . 

Nu, om vooruit te gaan is het voldoende om de hendel  te trekken en het vrijgeven van de 

plastic hendel is het mogelijk om snelheid te minderen.   

Wielen aanbrenginrichting 

De motor pomp is uitgerust met een speciaal apparaat met de naam Vork - 3 stand. 

In stand 1 het wiel vrij draaien op de as, zodat de machine beweegt zelfs wanneer de motor 

wordt uitgeschakeld.  

BV. De gebruiker wil het toestel buiten plaatsen om zo gevaarlijke uitlaatgassen te vermijden 

in de nauwe ruimtes .  

In positie 2 het wiel geheel met de as, en wordt beschouwd als een aandrijfwiel,  klaar om te 

werken, dat is normaal gesproken de meest gebruikte manier. Een dergelijke positie is 

verplicht als u gebruik maakt van de motorpomp op hellingen. 

Positie 3: het wiel kan bewegen over een en uitzetten van de as om de snelheid te kunnen 

minderen.  

Opgelet, alle acties moeten worden uitgevoerd op de 3 posities wanneer de motor is 

uitgeschakeld en op een vlakke ondergrond.  

De motorpomp is ontworpen voor eenmalig gebruik en is het is niet toegestaan om te spuiten 

wanneer de machine beweegt. 

Je moet de motor aanzetten in de buurt van het gebied en zet hem op positie 1 met behulp 

van de juiste hendel.  

 

 



 

Op deze manier wordt een continue stroom voorzien van vloeistof in de tank. De vloeistof 

gaat door de pomp en komt zo terug naar de tank. 

Het is noodzakelijk om te wachten wanneer de cyclus begint, dan plaats je de kraan op “on “ 

positie en de gevraagde druk met de rode hendel aan passen.  

Het niveau wordt aangetoond door de manometer. 

Nu kan je starten met het spuiten. 

Houd de verstuiver en druk op de hendel. 

Een lichte druk zal de vernevelaar vloeistof naar buiten  komen waarop je een krachtige 

straal te zien krijgt.  

Wanneer de operator zijn werk afsluit moet je het mondstuk in de bijhorende behuizing klaar 

zetten, zet de hendel op positie “o” en schakel de motor uit.  

Onderhoud  

Gedurende de werking, reiniging en montage van de onderdelen, moet de pipet van de 

motor de bougie uitschakelen.  

Voor elk gebruik, controleer de afdichting van de aansluitingen en pakkingen om een 

vloeistof lekken en daarmee gepaard gaande vervuiling gevaar te vermijden.  

Gelieve ook de oliepeil te controleren en indien nodig vul deze. ( Zie pomp instructieboekje ) 

Bij het aanschroeven van de dop, let op dat deze niet te hard word aangeschroefd om zo 

schade te voorkomen aan de draad.  

Stalling en het terugkerende onderhoud 

Houd alle moeren, de ringen en de schroeven goed aangedraaid om de machine veilig te 

laten werken.  

Laat het apparaat afkoelen alvorens stalling, hoe dan ook, laat geen benzine achter in de 

tank en in gebieden waar damp in contact kan komen met vlammen en of vonken.  

Om het gevaar van verminderen van het uitbreken van vuur, houd de motor, de 

geluiddemper vrij van bladeren, gras of vette materialen.  

Met de term uren bedoelen we werkuren.  

  



 

Controle oliepeil  

Smeerolie: gebruik dan olie SAE 80. Controleer het oliepeil om de 60 uur. 

Zet het apparaat op een vlakke grond, draai de dop om de olie te controleren voor het geval 

het nodig is om het oliepeil te herstellen, Vul deze aan de onderzijde. Schroef vervolgens de 

dop opnieuw aan.  

Olie verversen: Wijzig de olie om de 150 uur. De olie afvoer dient te worden uitgevoerd 

wanneer het apparaat nog warm is. Draai de top open, hel het apparaat tot deze volledig 

leeg is. Vul dan in hetzelfde gat tot de hoeveelheid olie begint uit te komen. Schroef dan de 

top weer aan.  

Let op: De afgewerkte olie is een vervuilend materiaal. Gelieve deze niet te verspillen in de 

omgeving maar bel naar een gespecialiseerd centra.  

Problemen en oplossingen.  

Zie het instructie boekje.  

Demontage van de pomp-tank set. 

Soms is het noodzakelijk de spuit bestaande uit de pomp en de tank te demonteren ( bv om 

deze te veranderen met andere accessoires) 

Het is noodzakelijk de riemen van de beschermkap, de schroef en de uiteinde van de frame 

sleuf te verwijderen.  

Technische specificaties.  

2 versnellingen versnellingsbak (1 vooruit + 1 achteruit) schroef transmissie in oliebad 

riemen-tank liter 120 met filter. 

Membraan toerental van de pomp max. 700 

Druk max 30 bar. Maximum capaciteit: 20 lt/minuut. Kronkelende buis uitgerust met 25 meter 

buis + tuinslang. 

Accessoires 

Standaard tank volledig van de plaat. De sneeuw blad met verstelbaar handvat. Een paar 

sneeuwkettingen voor luchtbanden. Platform van 59x81 cm uitgerust met een kunststof 

collector.  

 

 

 


