
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOREST WINCH 

VF900-4 Nippon 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Docma Srl Made in Italy 
Via dell’Artigianato, 14 
San Giovanni Lupatoto VR (Italia) 
www.docma.it  
 
Vertaling van de originele versie 
 

 

NL 

http://www.docma.it/


pag. 1 
  

INHOUDSOPGAVE 
 

1. Presentatie ............................................................................................................... 1 
2. Verklaring van de symbolen ..................................................................................... 2 
3. Technische specificaties .......................................................................................... 2 
4. Verklaring van overeenkomst................................................................................... 3 
5. Introductie ................................................................................................................ 4 
6. Installatie .................................................................................................................. 5 
7. Symbolen voor informatie en gevaar ....................................................................... 5 
8. Algemene veiligheidsnormen ................................................................................... 7 
9. Over het geluid ......................................................................................................... 7 
10. CE-veiligheidsnormen ............................................................................................ 8 
11. Identificatieplaatje .................................................................................................. 9 
12. Garantie………………………………………………………………… ………… …… 10 
13. Motor ...................................................................................................................... 10 
14. Gebruik van de boomlier ........................................................................................ 11 
15. Versnellingsbak onderhoud…………………………………………………………… .16 
16. Regelmatig onderhoud………………………………………………………………… .16 
17. Demontage verwijdering ........................................................................................ 17 
18. Vervangingsonderdelen ......................................................................................... 17 
19. Onderdelentekening ............................................................................................... 19 
20. Trekken met omleiding ........................................................................................... 21 
2. Trekken met 2 omleidingen ...................................................................................... 22 

 
1. PRESENTATIE 

  Voor een optimale werking en een juist gebruik van uw nieuwe 
boomlier en om het risico op persoonlijke letsels en/of schade aan het 
apparaat te minimaliseren, dient u de aanwijzingen in deze handleiding 
aandachtig te lezen. 
Een gepast gebruik en een correct onderhoud van het apparaat zijn niet alleen 
essentieel voor de veiligheid van de bediener, maar ook voor het behoud van een 
langere en veiligere levensduur van het apparaat. Als er een onderdeel van het 
apparaat moet worden vervangen, gebruik dan alleen de originele reserve-
onderdelen en niet onderdelen van mindere kwaliteit. 

Voor sommige handelingen gerelateerd aan het onderhoud is er de tussenkomst 
van gekwalificeerd en opgeleid personeel nodig. Neem in dat geval contact op met 
de dealer die u het apparaat verkocht heeft. 
Elke reparatie of gebruik van vervangingsonderdelen uitgevoerd op een wijze die 
in strijd is met de handleiding, kunnen onnodige risico's met zich meebrengen 
voor de veiligheid van het personeel en de goede werking van het apparaat. 
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Tot slot dient u zich ervan bewust te zijn dat, ondanks het feit dat de informatie in 
deze handleiding juist en volledig is, deze informatie in geen geval volledig 
alomvattend kan zijn of alle mogelijke gevolgen kan voorzien in verband met 
oneigenlijk gebruik van het apparaat en/of het niet naleven van de instructies van 
deze handleiding. Daarom is het noodzakelijk om het apparaat alleen te gebruiken 
voor het doel waarvoor het volgens deze instructies werd ontwikkeld en om deze 
handleiding altijd binnen handbereik te hebben voor eventueel toekomstig gebruik. 

 
2. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN 

 

 
3. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 
Model VF 900-4 NIPPON 
Afmetingen (mm) 336x346x253 
Gewicht (kg) 10,85 
Maximale trekkracht (kg) 865 
Trekkracht met katrol (kg) 1730 
Snelheid van de trommel 14 
Koord diameter (mm) 10/12-13 
Motor (cc) HONDA GX50 
Remsysteem Automatisch 
Aantal wikkelingen trommel Ø 10 = 8 / Ø 12 = 7 

  

Elke boomlier heeft een label met alle technische kenmerken van het betrokken model. 
 

Automatische boomlier VF 900-4 NIPPON 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Risico op letsels of aanzienlijke schade aan de machine. 

Tips voor een meer functioneel gebruik van de machine 
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 De boomlier VF900-4 Nippon  is geen takellier en dus is het 
verboden om het te gebruiken om objecten of mensen te tillen. 
 

 
4. VERKLARING VAN OVEREENKOMST 

 
 

VERKLARING VAN OVEREENKOMST   
(Annex II, Gedeelte A) 

 
 
 
 
 
 
Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 

Naam: FORESTWINCH  
 

Type: “FOREST WINCH” 
 
Model: □ VF900-4 Nippon 

Registration number: xxxxxxxx Jaar 

van ingebruikname: xxxx 

Waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan alle essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen van de volgende CE-richtlijnen: 
 

□ Richtlijn 2006/42/EG en latere wijzigingen en aanvullingen (Machinerichtlijn); 
□ Richtlijn 2002/88 CE (Richtlijn betreffende maatregelen tegen de uitstoot van 

verontreinigende gassen en deeltjes) 
 

De machine voldoet ook aan de volgende normen: 
 

UNI EN 12100   UNI EN 349 + A1 
UNI EN ISO 13857 ISO 19472 

 

Raldon, xx/xx/xxxx 
 
 
 

De wettelijke vertegenwoordiger en houder van het technisch dossier (Claudio Chirulli) 
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5. INTRODUCTIE 
 

   Het is noodzakelijk om deze handleiding aandachtig in zijn 
geheel te lezen alvorenste starten met het gebruik van de machine. 
Gebeurt dat niet, dan wijst het bedrijf Docma S.r.l. alle 
aansprakelijkheid voor schade aan personen, dieren, voorwerpen of 
de machine zelf af. 

 
In deze handleiding vindt u de normen voor het gebruik en het onderhoud van 
de machine, alsook de informatie die nodig is voor een goed gebruik van de boomlier 
VF900-4 Nippon  waarvoor deze handleiding wordt geleverd. Denk tijdens het 
gebruik van de boomlier eraan dat de bewegende delen altijd correct en heel 
voorzichtig moeten worden gebruikt, anders kan er ernstige schade aan voorwerpen 
of mensen worden berokkend. 

 
Om zeer aandachtig te werken met een minimum aan risico's, dient u de volgende 
instructies absoluut na te leven: 

 
1. Zorg ervoor dat u de documentatie die u kreeg bij de levering van de machine 

altijd bij de hand heeft. Vergeet bovendien niet dat de documentatie een 
integraal onderdeel van de machine vormt en dat zij daarom in geval van 
verandering van eigenaar moet worden doorgegeven samen met de 
boomlier. 

2. Lees de informatie in de handleiding en pas uw eigen gedrag aan. 
3. Zorg ervoor dat niemand de machine gebruikt zonder eerst kennis te hebben 

genomen van de meegeleverde documentatie. 
 

Opdat de veiligheidsnormen van de machine correct worden nageleefd, moet elke gebruiker: 
 

1. Oneigenlijk gebruik van de machine vermijden. 
2. Geen enkele veiligheids- of beschermingsvoorziening ooit verwijderen of omzeilen. 
3. Regelmatig geplande onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
4. Uitsluitend originele onderdelen gebruiken. 
5. Onmiddellijk beschadigde veiligheids- of beschermingsvoorzieningen vervangen. 
6. Onmiddellijk de staalkabel vervangen, ook bij minimale schade. 

Een correct gebruik en regelmatig onderhoud garanderen een goede duurzame 
werking van de machine, en helpen de reële waarde van de machine te handhaven 
voor een mogelijke wederverkoop. 

Volg nauwkeurig en zorgvuldig de in deze handleiding beschreven regels en vermijd 
elke verwaarlozing ervan tijdens het gebruik van de machine. Anders wijst de 
fabrikant elke verantwoordelijkheid af. 

Elke omissie in het gebruik van de machine en/of variatie op de machine zelf, 
waaronder het gebruik van accessoires die niet van de fabrikant afkomstig zijn, 
leiden tot de onmiddellijke opschorting van de garantie en stelt de fabrikant vrij 
van enige aansprakelijkheid met betrekking tot het product. 
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De dealer bij wie u deze machine kocht en ook het bedrijf DOCMA 
S.r.l. staan tot uw beschikking om u alle informatie te verstrekken, alsook 
technische bijstand betreffende het product. 
 
Het bedrijf Docma S.r.l. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst 
moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product 
door te voeren. 
 

Meegeleverd materiaal: 

De lier VF900-4 Nippon wordt geleverd met het volgende materiaal: 
- 2 haken met veiligheidsvoorziening voor 1,25 ton; 
- EG-certificaat van overeenstemming (in dit boekje); 
- Handleiding inzake gebruik en onderhoud; 
- Verklaring van de veiligheidssymbolen (pictogrammen) aangebracht op de 

machine; 
- Garantiecertificaat (in dit boekje); 

 
6. INSTALLATIE 

De boomlier wordt klaar voor gebruik aan de klant geleverd. Hij kan gemakkelijk 
worden verplaatst door middel van de geïntegreerde handgreep (afb. A) en de 
opening aan de achterzijde (afb. B). Ondanks de goede kwaliteit van de 
bedieningshendel, raden we het gebruik ervan af voor verplaatsingen van de 
machine. 

   Voordat u de machine installeert, dient u de werkplek voor te 
bereiden: die moet gelegen zijn op grote afstand van warmtebronnen en alle 
objecten die vonken kunnen veroorzaken. 
Voordat u met de machine begint te werken, is het van essentieel belang dat u deze 
handleiding aandachtig leest, met name de veiligheidsnormen in de volgende 
paragrafen. U wordt aan de veiligheidsnormen herinnerd door de gele en blauwe 
stickers geplakt op de machine zelf. 
 
7. SYMBOLEN VOOR INFORMATIE EN GEVAAR 

 
7.1 GEVAARSIGNALEN 

 
Stickers met afbeeldingen werden op de machine zelf bevestigd, ofwel om 
eenvoudige instructies te geven, ofwel om een gevaar en een waarschuwing aan te 
geven. Sommige van die symbolen worden op verschillende plaatsen in deze 
handleiding herhaald om het intrinsieke gevaar te benadrukken van de handelingen 
die op het punt staan te worden uitgevoerd. 
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Hieronder volgt een samenvatting van de labels en hun betekenis: elke 
potentieel gevaarlijke situatie wordt vervolgens in detail herhaald in de 
volgende hoofdstukken. 

 

 
7.2  VERPLICHT GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 

 
 
  

Afb. 1 
 
Voordat u werkzaamheden met de machine 
uitvoert, dient u de gebruiksaanwijzing en de 
onderhoudsinstructies aandachtig te lezen. 

Afb. 2 
 
Gevaar voor handen. Verwijder geen enkele 
veiligheids- of beschermingsvoorziening, zelfs 
niet voor een korte tijd. 

Afb. 3 
 
Bescherm uw gehoor met een hoofdtelefoon of 
oordopjes. Draag een veiligheidsbril om uw ogen 
te beschermen. 

Afb. 4 
 
Draag handschoenen om uw handen te 
beschermen. 

Afb. 5 
 
Draag veiligheidsschoenen om uw voeten te 
beschermen. 
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8. ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN 
 

 Lees de hieronder volgende instructies aandachtig door. 
1. De machine is ontworpen om te worden bediend door één enkele operator. 
2. Tijdens de uitvoering van het werk, moet de bediener anti-slipschoenen, 

handschoenen en een veiligheidsbril dragen. 
3. Rook niet in de buurt van de lier, gooi geen sigarettenpeuken op de grond. 
4. Het werkgebied moet schoon en opgeruimd worden gehouden. Zorg ervoor 

dat de vloer niet glad is. 
5. Plaats de lier in een gelijkmatig verlichte ruimte, zonder weerspiegelingen of 

bronnen van verblinding. Begin nooit te werken als de omstandigheden voor 
optimaal zicht niet worden gerespecteerd of wanneer er een risico op 
verblinding bestaat, zelfs als die verblinding kortstondig is. 

6. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient u de stabiliteit en de toestand 
van de verschillende beveiligingen te controleren. 

7. Test de beweging van de trommel in een vacuüm omgeving. 
8. Als er delen van de machine beschadigd of gebroken zijn, laat u dan helpen 

door bevoegd personeel van de fabrikant. Indien er reparaties aan de 
machine worden uitgevoerd door uzelf of door onbevoegden resulteert dat, 
in het geval van toekomstige schade, in een verlies van de garantie. Dat 
betekent ook dat de bediener met ongeschikte en mogelijk gevaarlijke 
apparatuur werkt. 

9. Een correct en veilig gebruik houdt in dat de machine plat op de vlakke grond 
wordt geplaatst, zonder het risico op schommelingen in de lengte of de 
breedte. Daardoor kan de kabel bovendien gelijkmatig in de trommel worden 
gewikkeld. 

10. Vóór elke handeling van bediening, schoonmaak, onderhoud, etc. is het 
noodzakelijk de verbrandingsmotor uit te schakelen en de knop op het 
handvat van de besturing op 0 te zetten. 

11. Tijdens het gebruik van de boomlier, moet de kleding of de overall van de 
bediener vrij zijn van eender welk stukje of element dat in de trommel kan 
vast komen te zitten. 

12. Zorg tijdens de uitvoering van het werk absoluut dat er geen kinderen, 
volwassenen of dieren in de buurt van de machine komen. En als u daar niet 
voor kunt zorgen, zorg er dan sowieso voor dat zij de veiligheidsafstand 
respecteren. 

13. Gebruik de boomlier nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij is bedoeld. 
14. Gebruik uitsluitend de vervangende onderdelen vermeld in de handleiding en 

in de catalogus. Het niet volgen van deze instructies zal de 
veiligheidsgarantie van deze machine doen vervallen. 

15. De indicatieplaatjes en de gevaarsignalen die werden beschreven in 
paragraaf 7 moeten altijd duidelijk en leesbaar zijn: ze moeten schoon blijven 
en vervangen worden als ze minder leesbaar geworden zijn. 

16. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door personeel dat is 
geautoriseerd door het productiebedrijf. 

17. De fabrikant staat tot uw beschikking voor een diepgaande assistentie. 
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9. OVER HET GELUID 
 

Lawaai is een ongewenst geluid of een onaangename en hinderlijke auditieve 
sensatie. Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in decibel (dB), met behulp van 
een apparaat genaamd een geluidsmeter. 

 
Het wetsbesluit 277/91 heeft bepaalde parameters vastgelegd om de risico's van 
de blootstelling aan lawaai voor de gezondheid te evalueren. Dat besluit houdt 
rekening met de volgende parameters: 

a) Blootstelling minder dan 80 dB: geen enkele risico voor de gezondheid. 
b) Blootstelling tussen 80 en 85 dB: eerste risicostempel, het personeel 

heeft het recht om geïnformeerd te worden over de individuele 
beschermingsmiddelen. 

c) Blootstelling tussen 85 en 90 dB: tweede risicostempel; het personeel moet een 
opleiding 
krijgen over het gebruik van beschermingsmiddelen en over mogelijke 
medische controles. 

d) Blootstelling hoger dan 90 dB: het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
is 
verplicht. Het is ook verplicht om elke overschrijding van 
bovenstaand niveau te communiceren met het veiligheidsorgaan 
en een register op te stellen van de blootgestelde werknemers. 

 
9.1 GELUIDSDRUKNIVEAU VAN DE LIER 

Op de werkplek schommelt het geluidsdrukniveau van de motor van de 
boomlier, gemeten met behulp van een geluidsmeter met A-meting, tussen 74 
dB minimum en 98 dB maximum 
 
 

 
Daarom is het verplicht de hierboven in punt d) vermelde richtlijnen strikt 
na te leven. De beschermende hoofdtelefoon dient altijd in de buurt van de 
lier aanwezig te zijn en dient altijd te worden gedragen door de bediener. 
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze verplichtingen af 
te dwingen. 

 
10. CE-VEILIGHEIDSNORMEN 
 

De constructie van het VF900-4 Nippon bosliermodel voldoet aan de door de 
Europese Gemeenschap opgelegde normen, zoals beschreven in de 
richtlijnen: 

Voor de machines : 2006/42 EC - 2002/88/EC 
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11.IDENTIFICATIEPLAATJE 

Het identificatieplaatje van de machine word permanent bevestigd op de 
linkerkant van de lier, op de voornaamste beschermende kettingkast. Het bevat 
de algemene en specifieke identificatiegegevens van het liermodel waarop het 
wordt bevestigd, alsook het CE-label en het bouwjaar (in overeenstemming met 
de vereisten van richtlijn 89/392 EEG en latere wijzigingen). 
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12.GARANTIE 
 

GARANTIECERTIFICAAT 
Deze machine is ontworpen en vervaardigd met behulp van de modernste productie- technieken. Het 

productiebedrijf staat garant voor zijn producten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de 
datum van aankoop, met uitzondering van de producten van continue professionele service, die 

bestemd zijn voor het werk in opdracht van derden, waarvoor de garantie 6 maanden bedraagt vanaf 
de datum van aankoop. 
GARANTIEVOORWAARDEN 

1) De garantie gaat in op de datum van aankoop. Het productiebedrijf vervangt gratis de defecte onderdelen 
op vlak van materialen, bewerking, fabricage. 
2) Technisch personeel zal zo goed en veel mogelijk tussenkomen binnen de door de eisen van de 

organisatie toegekende periode. 
Elke eventuele vertraging zal in geen geval leiden tot een eis voor schadevergoeding of een verlenging van 
de garantieperiode. 
3) Om in aanmerking te komen voor assistentie verbonden met de garantie, is het noodzakelijk ons de 
volgende zaken te presenteren: het garantiebewijs met de stempel van de dealer, volledig ingevuld en 
vergezeld van de aankoopfactuur, het kassaticket of eender welk ander fiscaal verplicht document dat de 
datum van aankoop kan bewijzen. 
4) De garantie vervalt indien: 
- Afwezigheid van bewijs van onderhoud 
- Foutief gebruik van het product of beschadiging van het product 
- Het gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen 
- Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen of accessoires 
- Handelingen uitgevoerd door onbevoegden 
5) Het productiebedrijf sluit onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage van de garantie uit: 
dichtingen, bougie, startsnoer, veiligheidsvoorzieningen die snijden of met wrijvingen, filters, etc. 
6) De verzendingskosten, transportkosten en werkuren zijn ten laste van de klant. 
7) Eventuele beschadigingen tijdens het transport moeten onmiddellijk worden gemeld aan de 
vervoerder, op straffe van schorsing van de garantie. 
8) Enig letsel of enige schade die tijdens of na de garantieperiode plaatsvindt, autoriseert op geen enkele 
manier de klant om de betaling op te schorten of om een vermindering van de koopprijs te eisen. 
9) Het productiebedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, 
toegebracht aan personen of voorwerpen door een beschadigde machine of verbonden met een 
langdurige gedwongen opschorting tijdens het gebruik. 

  

 
FOREST WINCH VF900-4 Nippon 

SERIENUMMER STEMPEL VAN DE DEALER 

AANKOOPDATUM 
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13. MOTOR   

 
De boslier is uitgerust met een 4-taktmotor, gebruik alleen de brandstof die wordt vermeld in 
de gebruiks- en onderhoudshandleiding van de motor. 

 
13.1 HOE DE MOTOR TE GEBRUIKEN 

Het tanken moet worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor. Draai de tankdop langzaam 
los om eventuele overdruk te laten ontsnappen. 
Draai de tankdop goed vast na het tanken. 
 
Verplaats de lier minstens 3 m. vanaf het tankpunt voordat u de motor start. Maak de buurt 
van de vuldop zorgvuldig schoon voordat u gaat tanken. 
Vuil in de tank veroorzaakt motorstoringen. 

 
Raadpleeg voor alle informatie over de motor de gebruiks- en onderhoudshandleiding 
die in de verpakking van de machine zit. 

 
13.2 DE MOTOR STARTEN 
 
Volg de stappen in AFBEELDING A om de lier te starten. Zet de contactschakelaar in de 
lage stand. 
 
 
 

 
13.3 MOTOR STOPPEN 

  

 
 
Draai de contactschakelaar naar de hoogste stand. 
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14. GEBRUIK VAN DE BOOMLIER 
 

14.1 LIER VERANKERING 
 

 
WAARSCHUWING: Omdat de VF900-4 Nippon in veel situaties kan worden gebruikt; we 
kunnen geen instructies geven die aan elk van hen zijn gewijd. De informatie en instructies 
in deze handleiding moeten echter allemaal met de grootst mogelijke aandacht worden 
gelezen en in de praktijk worden gebracht. 
De draagbare lier VF900-4 Nippon is niet ontworpen om te hijsen. 
De riemen die worden gebruikt om de lier te verankeren, moeten worden aangepast aan de 
kracht van de lier. De lier moet ALTIJD worden verankerd met uitgeschakelde motor. Het 
anker moet sterk genoeg zijn om de trekkracht te weerstaan en mag geen scherpe of 
schurende punten hebben die de riem zouden kunnen beschadigen. 
De riem mag nooit volledig om het ankerpunt gewikkeld worden. Een totale omslag zou 
resulteren in een uitlijning en balancering van de lier, waardoor een niet-uniforme koppeling 
van de sleuven of de haken zou ontstaan. 
Voorkom dat er vreemde voorwerpen tussen de band en de lier komen 

 
De standaard lierversie heeft 3 sleuven die kunnen worden gebruikt om de machine te 
verankeren. Er zijn 2 verankeringsmogelijkheden. 
Verankeringsoptie nummer 1: de operator, die zich achter de lier bevindt, steekt de riem in 
de bovenste gleuf en maakt de machine vast aan een boom van de juiste maat (zie fig. A - 
B). Verankeringsoptie nummer 2: de operator, die zich achter de lier bevindt, steekt de 
ratelriem in de bovenste gleuf en bevestigt de machine aan een boom van de juiste maat 
door de ratel aan te spannen (zie fig. A-C). 
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14.2 OPTIONELE ANKERS 
 
Naast de standaard ankers kunt u een los accessoire kopen voor extra verankering. Het 
bestaat uit een pin en twee haken die in plaats van de mobiele sleuf worden gemonteerd. In 
dit geval verankert de bediener de machine met behulp van de twee haken aan een boom 
van de juiste maat met behulp van een riemring of een riem met sleuven (zie fig. E). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 GEBRUIKTE KABEL 
 
de kabel moet in de eerste plaats van uitstekende kwaliteit en lage elasticiteit zijn. Als de 
kabel niet in goede staat is, moet deze worden vervangen. De minimale diameter is 10 mm, 
de maximale diameter is 12 of 13 mm. Gebruik geen kabels met een breukbelasting 
(minimaal) lager dan 1800 kg. 

WAARSCHUWING: de kabel moet werken zonder tegen andere voorwerpen te wrijven. Het 
gebruik van ongeschikte of beschadigde kabels is dwaas en gevaarlijk. Het kan ernstige 
schade toebrengen aan personen of goederen in de directe omgeving waarin de lier wordt 
gebruikt. 
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14.4 KATROLLEN 
 
Voor een correct gebruik van de lier, de veiligheid van de bediener en om maximaal 
voordeel uit de lier te halen, moet u minstens één katrol gebruiken, geplaatst voor het 
glijpunt van de kabel op de katroltrommel, op enkele meters afstand van de positie van de 
lier en op een bepaalde hoogte. Op deze manier werkt de operator veilig, werken de lier en 
het touw evenwichtig en vermindert de verhoogde romp de wrijving met de grond. 
 
14.5 KABEL HAAK 
 
Gebruik een veiligheidshaak (zie afb. F). 
 

 
14.6 AANBEVOLEN KNOOP 
 
De aanbevolen knoop om de haak aan de kabel te bevestigen is een klassieke 
zeemansknoop, de "Bowline knoop". Wat hem geschikt maakt voor dit soort gebruik is het 
gemak van uitvoering (zie fig. G) en kabelbereik (verliest ongeveer 30%). Deze knoop laat 
zich gemakkelijk losmaken en heeft een uitstekende weerstand. 
 

 
 

14.7 VERANKERING VAN HET CHASSIS 
 
Op dit moment, nadat de operator de katrol heeft geplaatst zoals hierboven beschreven, zal 
hij de stam vastzetten zodat deze kan worden voortgetrokken met behulp van een ketting 
met haak en kabel met een schakelring met choker. 
 
14.8 INSTALLATIE VAN DE LIERKABEL 
 
Haal de kabel door de lus rechtsboven en wikkel hem vervolgens om het gehele 
trommeloppervlak (zie afbeeldingen H en I). Wikkel 10 mm kabel 8 keer en 12 mm kabel 7 
keer. Om een goede tractie te krijgen is het erg belangrijk om alle kabels rond de katrol te 
wikkelen. Steek nu de kabel in de daarvoor bestemde gleuf (zie afb. L) en terwijl u de knoop 
naar rechts beweegt, schuift u de kabel tussen de baan en de haspel door deze in de spiraal 
te steken (zie afb. M). Deze handeling moet worden uitgevoerd terwijl de kabel strak wordt 
gehouden, zodat wanneer de operator de lier begint te gebruiken, de kabel niet slap hangt 
en de kabel op de katrol (trommel) overlapt. 
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WAARSCHUWING: de kabel moet op de poelie (trommel) worden gemonteerd terwijl de 
motor is uitgeschakeld. 
 

 
 

14.9 GEBRUIK VAN DE LIER EN VERSNELLING 
  

Na het verankeren, nadat de te bergen stam is getuigd en de katrol gereed is gemaakt, 
nadat de kabel om de trommel is gewikkeld en nadat de motor is gestart (zie hoofdstuk 13), 
is de lier klaar voor gebruik. De gebruiker heeft ervoor gezorgd dat er zich geen personen in 
de buurt en in de buurt van het werkgebied bevinden. Maximale veiligheid voor de operator 
en voor anderen staat voorop. De operator gaat 1 of 2 meter weg van het ankerpunt van de 
lier, trekt aan de kabel (zie fig. N) en trapt het gaspedaal in. De kabel begint zich rond de 
trommel te wikkelen en herstelt de kofferbak. De kabel mag tijdens het gebruik niet tegen 
andere voorwerpen schuren. De lier is voorzien van een systeem dat verhindert dat de kabel 
richting de last beweegt, zo blijft de last ook bij uitblijven van versnelling vergrendeld. 
Wanneer de last veilig is, of beter gezegd, wanneer deze niet naar het oorspronkelijke punt 
kan glijden, moet de bediener, na het uitschakelen van de motor door op de stopknop te 
drukken (zie hoofdstuk 13), de kabel afwikkelen door de gashendel te bewegen: de bediener 
grijpt de knop, die zich boven de versnellingseenheid bevindt, trekt aan de hendel en laat 
deze weer los totdat de kabel volledig is afgewikkeld (zie afbeelding N). 
WAARSCHUWING: als de liermotor draait, nooit met uw handen in de buurt van de katrol 
(trommel) komen. 
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Raadpleeg voor alle onderhoudsinformatie van de motor de gebruiks- en 
onderhoudshandleiding die in de verpakking van de machine zit. 
 
 
15. VERSNELLINGSBAK ONDERHOUD 
 
Als er wat vet uit de versnellingsbak lekt, ga dan onmiddellijk naar beneden om het te 
repareren, om schade aan de tandwielen te voorkomen. 

 
16. REGELMATIG ONDERHOUD 

 
In dit gedeelte geven we de onmisbare (d.w.z. minimale) handelingen aan die nodig zijn voor 
goed onderhoud van uw lier. Als u deze aanbevelingen opvolgt, garandeert u een veel 
langere levensduur en lagere bedrijfskosten. 
 

 
Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de motor uit en de 
schakelaar op 0. 
Controleer of alle schroeven en borgmoeren stevig zijn vastgedraaid. Controleer of alle 
veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. 
Controleer of alle gevaren- en waarschuwing labels en het typeplaatje met technische 
specificaties aanwezig en duidelijk leesbaar zijn; neem anders contact op met uw dealer om 
ze te laten vervangen. 
Controleer de externe lierkast op eventuele beschadigingen (deuken, verrekkingen, enz.).  
Controleer versnellingsbak 
Controleer de terugspringende staalkabel. 
 
Controleer altijd of de staalkabel in perfecte staat is; vervang het onmiddellijk als er "slijtage" 
zichtbaar is. 
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17. DEMONTAGE EN VERWIJDERING 
 
Aan het einde van de levenscyclus van de lier, als de demontage ervan noodzakelijk is, brengt 
u de lier naar een erkende schroothandelaar of naar een van de ecologische zones van uw stad 
(met voorafgaande toestemming), aangezien sommige bij zijn productie gebruikte materialen 
gerecycleerd kunnen worden. Het is strikt verboden om de machine achter te laten op een 
plaats niet geschikt voor het afdanken van producten. 
 
18. VERVANGINGSONDERDELEN 
 
Alle originele Docma/Forest vervangingsonderdelen kunnen worden gekocht of besteld bij de 
dealer van uw regio. Om het juiste type vervangingsonderdeel te verkrijgen, gaat u naar uw 
dealer met de gegevens over het model van de machine en zijn bouwjaar. De laatste pagina's 
van deze handleiding presenteren u alle verschillende onderdelen van de modellen die in deze 
handleiding worden besproken, met de tabel en het onderdeelnummer dat u dient aan te 
geven bij de bestelling ervan. 
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POS. CODE AANT. POS. CODE AANT. 
1 115105 1 23 115149 1 
2 115165 1 24 115156 1 
3 115140 1 25 115142 1 
4 115153 1 26 115143 1 
5 115104 1 27 115156 1 
6 119309 1 28 115155 1 
7 115250 1 29 115146 1 
8 119995 1 30 113005 1 
9 115103 1 31 115109 1 

10 115100 1 32 115116 1 
11 115251 1 33 115164 1 
12 115252 1 34 115255 1 
13 115259 1 35 115113 1 
14 113008 1 36 115256 1 
15 115112 1 37 115257 1 
16 115111 1 38 115120 1 
17 115253 1 39 115159 1 
18 115254 1 40 115160 1 
19 113006 1 41 115161 1 
20 115145 1 42 115135 1 
21 115146 1 43 115118 1 
22 113008 1 44 115258 1 
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19. Onderdelentekening 

 



pag. 20 
  

20.TREKKEN MET EEN OMLEIDING 
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21. Trekken met 2 omleidingen 
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