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Voor het werken: 

- Is de werkzone vrij van obstakels en wordt in een voldoende verluchte ruimte gewerkt? 
- Wordt voldoende vermeden dat derden buiten het bereik van de machines gehouden 
worden? 
- Is de werkzone en staat van de ondergrond zorvulig op voor geinspecteerd?  

In het werkgebied is men verantwoordelijk ten opzichte van derden. Enkel personen die nodig zijn 
voor de bediening mogen zich in het werkgebied bevinden. 

 

Maak het terrein vrij obstakels die de machine doen 

blokkeren en weer alle onbevoegden uit de nabije omgeving. 

Controleer: 

- Enkel gepaste hulpstukken en bevestigingen gebruikt worden en deze goed aangedraaid zijn 
- Als alle stenen, draden, glas, grote obstakels, metalen voorwerpen, ect. van het terrein 
verwijderd zijn 
- De staat van de messen en de aandrijfriemen 
- Het oliepeil in de motorcarter de tandwielkas en in het reservoir onder de luchtfilter 
- De bandenspanning en als alle bouten en moeren goed aangedraaid zijn 
- Als alle afschermingen (bijv. spatschermen, rotorbescherming en beschermbladen) en 
beveiligingen (breekpenkoppeling aan de koppelingsas bij tractor) goed gemonteerd zijn 
- Het bedieningsmechanisme en het noodstopsysteem behoorlijk werken 
- De stuurbomen goed ingesteld zijn voor een goede werkhouding 
- De remmen naar behoren werken en de machine geen lekken vertoont 
- De aftakassen volledig afgeschermd zijn en de beschermbuis niet kan meedraaien 
- De machine degelijk en correct aan de trekker verbonden werd 
- Als voldoende ventilatie voorzien is indien in een afgesloten ruimte gewerkt wordt 
- Als het juiste rotortoerental en de gewenste werkdiepte ingesteld is 

 

Controleer het starterskoord, de bouglekabel, de 

beschermingen, het oliepeil en de staat van de messen. 

 

Kies het correcte rotortoerental en de juiste werkdiepte van 

de frees, aangepast aan het te bewerken terrein. 
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Tijdens de werken: 

- Hou het stuur met beide handen stevig vast, de machine neigt namelijk omhoog te komen. 
- Rij op hellingen steeds in dwarsrichting en nooit naar boven of beneden toe, werk nooit op 
terreinen met een hellingspercentage groter dan 17% of 10° 
- Schakel de machine steeds op lage snelheid bij steenachtig terrein en voer deze werken 
steeds met verhoogde voorzichtigheid  uit 
- Controleer op zichtbare mankementen, geluid, trillingen, ect. en leg de machine in geval van 
verkomen direct stil 
- Verwijder geen onderdelen die ter bescherming dienen 
- Bij vrijmaken van klemgeraakte delen dient de motor afgezet te worden en moeten de 
draaiende onderdelen volledig uitlopen vooraleer de machine aan te raken. 
- Hou handen en voeten steeds weg van de draaiende werktuigen 

 

Hou de machine in het oog tijdens de werkzaamheden. Leg 

deze stil en controleer indien abnormaliteiten voorkomen.  

 

Hou handen en voeten steeds weg van de draaiende delen. 

Vervang de messen steeds met veiligshandschoenen. 

Tanken: 

- Tank nooit met een draaiende motor, en laat een warme motor even afkoelen 
- Maak geen open vuur en rook niet 
- Kuis de gemorste brandstof op 
- Sla benzine alleen op in aangepaste recipienten voorzien van de juiste opschriften 

Na het werken: 

Schakel de machine uit en ontkoppel de bouglekabel alvorens deze te reinigen. Verwijder 
plantaardige resten van de machine en smeer regelmatig alle draaiende delen. Nadat de 
motor afgekoeld is, mag de machine weggeplaatst worden in een droge ruimte met de 
wielen geblokeerd door de handrem en/of wielblokken. 

 

Reinig de machine regelmatig. Laat 

onderhoudswerkzaamheden door een vakman uitvoeren 

 
Onderhoud en herstelling: 

 

Aarzel niet om uw diensthoofd af een bevoegd persoon te 

contacteren indien het toestel nagekeken moet worden. 

 


