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De installatie afkoppelen van de trekker 

1. De parkeerrem aan de zijkant van de installatie, 
in de rijrichting rechts. Draai de zwengel naar 
rechts. 

2. Indien de wielblokken aanwezig zijn zet deze 
tegen de wielen om het wegrollen van de 
machine te voorkomen. 

3. Start de machine en gebruik hendel 4 om de 
poten in of uit te schuiven.  

4. Koppel de machine af en zorg ervoor dat de 
kabels proper en veilig wegliggen. 

5. Verwijder de lichtbak achteraan en leg deze 
veilig weg. 

6. Schakel de machine uit. 
 

 

 
Installatie voorbereiden 

1. Start de machine (sleutel) 
2. Verwijder de transportbeveiliging  van de fijne 

fractie band en bevestig deze op het spatbord. 
Draai de hendel naar rechts en schuif deze 
achteruit. 
Tip: als dit niet lukt kan je de band even wat 
“meer” dicht plooien zodat deze lost. (knop 1) 

3. Verwijder indien aanwezig, de 
transportbeveiliging van de achterste 
transportband. 

4. Plooi de zij transportband (fijne fractie) open 
(knop 1), sluit vervolgens de kraan en stel via 
knop 1 de gewenste helling in.  

5. Plooi de achterste transportband open, gebruik 
hier voor knop 2 en 3. 

6. Schuif de poot uit zodat de machine stabieler 
staat (knop 4) 

 
Machine opstarten  

1. Start de machine (sleutel) 
2. Druk op toets 24 om het toerental te verhogen 

naar ± 1800 toeren. 
3. Schakel toets 14 in (draai naar rechts) 
4. Schakel toets 15 in (draai naar rechts) 
5. Schakel toets 16 in (draai naar rechts) 
6. Schakel toets 17 in (draai naar rechts) 

 
Via de draaiknoppen 19 en 21 kan je de snelheid van de 
trommel en de bunkerband regelen. ( maximaal geeft NIET 
het beste resultaat ) 
 
Wacht even  voordat u deze aanpast, is de trommel goed 
gevuld ?  nee, 21 sneller zetten, te veel => trager zetten 
Wordt het materiaal niet te hoog meegenomen ? 
 

Wordt het materiaal te 
weinig meegenomen, 
verhoog dan de snelheid. 
In het andere geval verlaag 
de snelheid.  

 
LET OP: Te hoge snelheid kan leiden tot schade aan de 
machine !!! 
 

 
 
Verboden stenen in de bunker te voeden 
groter dan diameter 12 cm !!! 

(Probeer deze aan de kant te leggen !) 

Schakel alle 
noodstoppen 

uit !!! 
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Machine uitzetten: 

1. Laat de machine volledig leegdraaien 
(bunker, trommel, tansportbanden) 

2. Schakel vervolgens in de juiste volgorde 
de zeef uit 

a. Schakel toets 17 uit (links) 
b. Schakel toets 16 uit (links) 
c. Schakel toets 15 uit (links) 
d. Schakel toets 14 uit (links) 

3. Verlaag het toerental , toets 25 
 

 
Machine inplooien: 

1. Start de machine 
2. Plooi de materiaalgeleiders in  
3. Plooi de achterste transportband dicht 

met knoppen 2 & 3. 
4. Bevestig indien aanwezig de 

transportbeveiliging 
5. Plooi de fijne fractie band dicht, knop 1 
6. Bevestig de transportbeveiliging en 

schuif de hendel in. 
7. Schuif de poot omhoog, knop 4 
 

 

 

Machine klaarmaken voor transport 
 

1. Start de machine 
2. Bevestig de lichtbak achteraan en sluit 

deze terug aan. 
3. Schuif de voorste poten uit zodat de 

trekker de machine kan aanpikken met 
knop 3 & 4 

4. Pik de machine aan en sluit de kabels 
aan (remmen, lichten,…) 

5. Schuif de poten terug volledig in 
6. Zorg ervoor dat de remmen af staan 
7. Neem de blokken achter de wielen weg 

en bevestig deze aan de zijkant van de 
machine. 
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1. Controleer het oliepeil van de motor 
 
Het oliepeil moet minstens boven de markering 
minimumvolume zitten zoals hieronder 
afgebeeld. U vind dit door het 
motorcompartiment te openen, rechter deur 
vooraan. 
 
 
Zorg er 
steeds voor 
dat het peil 
tussen de 
twee rode 
streepjes zit 
 
 
 
 
 
Indien te weinig, bijvullen met: UHPD 10W40  

ZEKER NIET TOT BIJ HET MAXIMUM 
 

2. Reinig onder de bunkerband. 
 
Gebruik de vierkante sleutel om het luik 
vooraan de machine open te doen. Klik de 
steunpoot los en vergrendel het luik zodat deze 
open blijft staan. Neem de schraper aan de 
zijkant links vooraan en schraap al het materiaal 
onder de band weg zodat deze vrij kan draaien. 
Sluit vervolgens het deksel terug en zet de 
schraper terug op zijn plek. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Minimum volume 

Maximum 

Minimum 


