
VOORBEREIDING OP WERKEN  
Zet machine op relatief vlakke ondergrond en controleer voor het afpikken of de schuifas is 
ingetrokken.  Trek deze zo nodig helemaal naar achter.  
Controleer of de handrem losstaat. 

 

Start de motor via het contactslot 

Machine Oprichten 
 LET OP: 
Zie dat je minstens 1.5 m plaats hebt langs alle kanten vooraleer de 
machine op te richten  

 

• Gebruik hendel 2 en 3 tegelijk om de machine op te richten. (rustig) 
probeer de machine niet te scheef te laten gaan maar gelijktijdig 
vooraan en achteraan omhoog brengen. 

• Zorg ervoor dat je de hendels tot op het einde worden 
bediend.(MAX uitgeklapt) 

 
 

Zorg ervoor bij het oprichten dat de machine zo goed als mogelijk 
horizontaal blijft om 

de voorpoot niet te overbelasten! 
 

Uitklappen voorluik  

 

• Neem de winch bediening uit het motorcompartiment. 
• Trek het voorluik een klein beetje op zodat de 

transportbeveiliging makkelijk loskomt. (Pinnen eruit halen) 
• Laat met de winch het paneel langzaam zakken. 

• Als luik volledig beneden is , pinnen terug insteken. 

Uitklappen zijluik  

  

• Koppel de haak los van het voorluik en trek de kabel van de 
winch in totdat deze kan worden 
aangekoppeld aan het aanpikpunt van het zijluik.  

• Licht dit luik een 5 tal cm op. 
• Draai beide vergrendelhaken voor en achter los zodat het luik bij 

het zakken hier niet meer op zal rusten. 
• Laat het luik met de winch volledig zakken 
• Vergrendel het luik aan beiden kanten via de voorziene 

openingen. 

 

• Trek de hydraulische voorpoot iets 
in zodat de machine vooraan op 
het voorluik rust.  
 

 

• Start de zeef box met de hendel 
zeef 

• Je kan nu beginnen werken 
  



VOORBEREIDING OP TRANSPORT  
Zorg ervoor dat alle gezeefde producten zo goed als mogelijk verwijderd zijn van alle luiken, 
wielen, en andere delen. 

 

Start de motor via het contactslot 

Zijluik Inklappen 

 

Schuif de voorpoot volledig uit zodat 
de luiken loskomen van de grond. 

 

 LET OP: 
Controleer even of het zijluik niet tegen het achterluik is 
getrokken. Indien nodig volledig openzetten via HENDEL  2 

 
 

 

• Koppel de vergrendelhaken los van het zijluik en trek het op 
met de winch. 

• Vergrendel het luik terug door beide haken boven de blokjes 
in het chassis te draaien. Laat het luik terug wat zakken zodat 
het op de haken steunt en koppel de winch af. 

 
 

Voorluik inklappen  

 

• Trek de pinnen uit het voorluik en trek het ook op met 
de winch. Vergeet niet terug de pinnen te monteren in 
deze stand! 

Machine dichtklappen  

  

• De machine kan nu worden dichtgeklapt. Gebruik de 
hydraulische functies door ventiel 2 en 3 tegelijk te 
bedienen. (helemaal tot op het einde bedienen) 
 

Zorg ervoor dat de machine bij het inklappen zo goed als 
mogelijk horizontaal blijft om de voorpoot niet te 

overbelasten! 
 

De Machine is klaar voor transport. 

AANPIKKEN 
FLEXIEVER 

Bij het aanpikken van het FleXiever, zorg er steeds voor dat: 
1. de veiligheidsstrop rond de trekhaak zit  
2. de trekhaak volledig opgeklikt zit  
3. de handrem wordt afgezet voor het aanpikken en aangezet 

voor het afpikken  
4. de stekker van de verlichting aangesloten is  

 


