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De beschrijvingen die aangeduid worden in deze uitgave zijn niet bindend.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik eventuele 
wijzigingen aan mechaniek, details en leveringen van accessoires aan te 
brengen die noodzakelijk geacht worden om de constructieve of commerciële 
behoeftes te verbeteren.
Het reproduceren, ook gedeeltelijk, van de teksten en de tekeningen die 
aanwezig zijn in deze catalogus is verboden aldus de wet.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen betreffende 
de uitrusting en/of van technische aard. De afbeeldingen dienen uitsluitend als 
referentie en zijn niet bindend voor wat betreft het design en de uitrusting.

SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN IN DE HANDLEIDING

Symbolen van het open boek met de i:
Duidt aan dat dit document een handleiding met 
gebruiksaanwijzingen is

Symbool van het open boek:
Duidt aan dat de operator de gebruiksaanwijzing moet lezen 
voordat de machine gebruikt wordt

Symbool waarschuwing:
Lees aandachtig de delen die aangeduid worden met dit 
symbool, voor de veiligheid van de operator en van de 
machine

Symbool verplaatsing:
Er wordt aangeraden om de batterijen alleen te heffen en te 
verplaatsen met hef- en vervoermiddelen die geschikt zijn voor 
de massa en het gewicht van de batterijen zelf

Symbool corrosieve vloeistoffen:
Er wordt aangeraden om altijd beschermende handschoenen 
te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te 
voorkomen.

Symbool ontvlambaar:
Duidt brandgevaar aan.
houd vrije vlammen ver van het toestel.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN

De onderstaande normen moeten nauwkeurig gevolgd worden om letsels 
aan de bediener en schade aan de machine te vermijden.

- Lees aandachtig de etiketten op de machine, bedek ze niet en vervang ze 
onmiddellijk in geval ze beschadigd zijn of onleesbaar worden.

- De machine mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegd personeel, dat 
een opleiding voor het gebruik genoot.

- Let tijdens het gebruik van de machine op voor andere personen, en vooral 
voor kinderen.

- De machine is niet geschikt om tapijten te reinigen

- Het stopcontact waarin de stroomkabel van de batterijlader wordt gestopt 
moet voorzien zijn van een regelmatige aarding.

- Zorg ervoor dat de stroomkabel van de batterijlader niet verpletterd, gebogen 
of belast wordt.

- Wanneer wordt gemerkt dat de stroomkabel van de batterijlader beschadigd 
is, moet onmiddellijk een bevoegd assistentiecentrum gecontacteerd worden.

- Plaats geen vloeistoffen bovenop de machine.

- In het magazijn waar de machine opgeslagen wordt, moet een temperatuur 
tussen -5°C en +40°C aanwezig zijn. De machine mag niet buiten opgeslagen 
worden als een hoge vochtigheidsgraad aanwezig is.

- Gebruikscondities: omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C, met relatieve 
vochtigheid tussen 30 en 95%.

- Gebruik de machine niet als vervoer- of sleepmiddel.

- Zorg ervoor dat de borstels niet draaien wanneer de machine stilstaat, zodat 
de vloer niet wordt beschadigd.

- Gebruik de machine niet in ontvlambare zones of in een explosieve atmosfeer.

- Gebruik het toestel niet om gevaarlijke of giftige stoffen op te zuigen.

- Deze machine is niet voorzien voor gebruik op de weg (behalve de 
gehomologeerde versie)

- Gebruik een brandblusapparaat met poeder in geval van brand. Gebruik geen 
water.

- Stoot niet tegen rekken of dergelijke zodat geen voorwerpen kunnen vallen.

- Gebruik het toestel niet op oppervlakken met een helling die groter is dan de 
waarde die wordt aangeduid op de plaat.

- In geval van een abnormale werking van de machine moet eerst gecontroleerd 
worden of dit niet te wijten is aan het feit dat het gewone onderhoud van de 
machine niet uitgevoerd werd. In het omgekeerde geval moet een bevoegd 
assistentiecentrum gecontacteerd worden.

- Als delen moeten vervangen worden, moeten ORIGINELE reserveonderdelen 
besteld worden bij een dealer en/of een Erkende Verkoper.

- Voor elke onderhoudshandeling moet de machine uitgeschakeld worden, 
moet de connector van de batterij of de batterijschakelaar losgekoppeld 
worden, en moet de parkeerrem ingeschakeld worden

- Verwijder de beschermingen niet waarvoor gereedschappen moeten gebruikt 
worden, en knoei niet aan de beschermingen

- Reinig de machine niet met rechtstreekse waterstralen of hogedrukspuiten, of 
met corrosieve stoffen.

- Laat de machine door een bevoegd assistentiecentrum controleren op de 
data die voorzien worden in het onderhoudsplan.

- Voordat de machine gebruikt wordt, moet gecontroleerd worden of alle luiken 
en bedekkingen geplaatst zijn zoals wordt aangeduid in deze handleiding 
voor het gebruik en het onderhoud.

- Gebruik enkel de borstels die bij het toestel worden geleverd, of diegene die 
gespecificeerd worden in deze handleiding. Het gebruik van andere borstels 
kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

- Het toestel moet van de stroomtoevoer losgekoppeld worden wanneer de 
batterij verwijderd wordt.

- Plaats de bak niet omhoog op wanneer de machine geheld is

- Als u op de machine moet handelen wanneer de bak omhoog geplaatst is, 
moet u de bijgeleverde veiligheden installeren.

- Wanneer op stijgende of dalende hellingen wordt gereden, moet een rechtlijnig 
traject gevolgd worden

- Respecteer de veiligheidsnormen betreffende de aanwezigheid van de 
endotherme motor en diegene die in de handleiding zelf aangeduid worden.

- Vuil de brandstoftanks niet compleet, zorg ervoor dat geen brandstof kan 
uitstromen en sluit de brandstofdop. Als brandstof uitstroomt, moet de 
brandstof zelf opgedroogd worden en moet gewacht worden om de motor te 
starten.

- Controleer vóór elk gebruik of eventuele vloeistoflekken aanwezig zijn

- De machine mag niet gebruikt worden door kinderen of personen met 
beperkte fysieke, mentale of sensoriële bekwaamheden, of door personen 
met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve indien ze door een persoon, 
die instaat voor hun veiligheid, gecontroleerd en opgeleid worden betreffende 
het gebruik van de machine.

- Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.

- Voor het eventuele transport van de machine moet gecontroleerd worden of 
de afvalbak leeg is en of de brandstoftank niet compleet gevuld is. Bevestig 
de machine zorgvuldig via de daarvoor voorziene punten op de machine zelf 
en schakel de parkeerrem in.

- Verwerk het verbruiksmateriaal door nauwkeurig de van kracht zijnde normen 
te respecteren.

- De batterij moet van het toestel verwijderd worden voordat het wordt 
ingezameld en naar de bevoegde instantie wordt gebracht.

- Als na vele jaren van werking uw machine afgedankt moet worden, moeten 
de verschillende materialen en vooral de olies en de elektronische onderdelen 
gepast ingezameld worden. Hou daarbij rekening dat de machine helemaal 
gemaakt werd van integraal recycleerbare materialen.
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Ontvangst van de machine

Wanneer de machine wordt ontvangen, is het absoluut 
noodzakelijk onmiddellijk te controleren of al het materiaal 
aanwezig is dat op de leveringsbon wordt aangeduid en of 
de machine niet beschadigd werd tijdens het transport. Als 
de machine beschadigd werd of wanneer delen ontbreken, 
moet dit meegedeeld worden aan de vervoerder en moet onze 
klantendienst gecontacteerd worden. Enkel op deze manier zal 
het ontbrekende materiaal snel bevoorraad worden en zal de 
schade terugbetaald worden.

Inleiding

Elke machine kan enkel goed functioneren en voordelig 
werken als ze correct gebruikt wordt en steeds efficiënt wordt 
gehouden. We raden dus aan om deze handleiding aandachtig 
door te lezen en te raadplegen telkens wanneer u tijdens het 
gebruik van de machine moeilijkheden waarneemt. Indien 
noodzakelijk kan onze assistentiedienst gecontacteerd worden, 
die samenwerkt met onze dealers en steeds ter beschikking 
staat om eventueel advies te geven of om rechtstreeks in te 
grijpen.

WAARSCHUWING

Deze handleiding maakt deel uit van de handleiding van de 
endotherme motor die bij de machine wordt geleverd. Deze 
handleiding is een bijlage.
Contacteer de assistentiedienst voor het volgende:
- handleiding reserveonderdelen,
- document Regelingen en Tests,
- elektrisch schema, 
- hydraulisch schema. 

Bij de bestelling van reserveonderdelen moet steeds de 
productcode (COD. MAT.) en het serienummer (N° …) van de 
machine meegedeeld worden die aangeduid wordt op de plaat 
met het seruienummer dat aangebracht is op het frame.
Raadpleeg voor de motor de plaat die door de constructeur 
aangebracht is op de motor zelf.

Plaat met het serienummer
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 Rode controlelamp peil hydraulische olie laag
 Herstel het peil in het hydraulisch circuit
 Rode controlelamp filter hydraulische olie verstopt
 Controleer en reinig de filter
 Rode controlelamp temperatuur hydraulische olie
 Storing in het hydraulisch circuit of van de radiator
 Groene controlelamp luik bak open
 Meldt dat het afvalluik open staat

CONTROLELAMPEN DASHBOARD

 Groene controlelamp sleutel geplaatst
 Sleutel geplaatst
 Rode controlelamp peil remolie
 Onvoldoende peil remolie
 Rode controlelamp handrem
 Parkeerrem ingeschakeld
 Groene controlelamp positielichten
 Optional voor versie weggebruik 
 Groene controlelamp dimlichten
 Lichten aan 

6

7

8

9

1 2 3

10

KNOPPEN DASHBOARD
 

1 Schakelaar filterschudder  6 Knop viewer partiële uren
2 Schakelaar afzuigturbine (enkel 100-120 B)   7 Startsleutel
3 Schakelaar lichten  8 Signaalhoorn
4 Melder batterijniveau  9 Veiligheidsknop voor omlaag plaatsen bak
5 Melder stroomverbruik 10 Urenteller.

Het aantal streepjes die oplichten op het display (4) duidt het laadniveau van de batterijen aan; wanneer de batterij leeg is (op het 
display wordt 1 streepje weergegeven), wordt de geluidshoorn ingeschakeld.

APPARATUUR VERSIES MET BATTERIJ

4 5
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 Rode controlelamp peil hydraulische olie laag
 Herstel het peil in het hydraulisch circuit
 Rode controlelamp temperatuur hydraulische olie
 Storing in het hydraulisch circuit of van de radiator
 Rode controlelamp filter hydraulische olie verstopt
 Controleer en reinig de filter
 Rode controlelamp temperatuur water motor excessief
 Stop de werkzaamheden en controleer de oorzaken
 Gele controlelamp bougies
 Avtivering verwarmingsbougies motor
 Rode controlelamp luchtfilter motor verstopt
 Demonteer en reinig de filter
 Rode controlelamp druk motorolie laag
 Stop de werkzaamheden en controleer de oorzaken

CONTROLELAMPEN DASHBOARD

 Gele controlelamp brandstofreserve
 Duidt de brandstofreserve aan
 Groene controlelamp dimlichten
 Lichten aan
 Groene controlelamp positielichten
 Optional voor versie weggebruik
 Rode controlelamp handrem
 Parkeerrem ingeschakeld
  Rode controlelamp wisselstroommachine die de batterij 

niet oplaadt
 Te controleren storing
 Rode controlelamp peil remolie
 Onvoldoende peil remolie
 Rode controlelamp luik bak gesloten
 Meldt dat het afvalluik gesloten is
 Groene controlelamp luik bak open
 Meldt dat het afvalluik open staat

KNOPPEN DASHBOARD
 
1 Schakelaar filterschudder 6 Signaalhoorn
2 Schakelaar afzuigturbine (enkel 100-120 D-Bifuel) 7 Veiligheidsknop voor omlaag plaatsen bak
3 Schakelaar lichten 8 Urenteller
4 Knop viewer partiële uren 9 Keuzeschakelaar toevoer LPG/benzine (enkel 100-120  
5 Startsleutel  Bifuel)

APPARATUUR VERSIES DIESEL EN BIFUEL

8

5

6

7

4

1 2 3

9
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 Groene controlelamp richtingaanwijzers
 Richtingaanwijzers ingeschakeld 
 Rode controlelamp peil hydraulische olie laag
 Herstel het peil in het hydraulisch circuit
 Rode controlelamp filter hydraulische olie verstopt
 Controleer en reinig de filter
 Rode controlelamp temperatuur hydraulische olie
 Storing in het hydraulisch circuit of van de radiator
 Groene controlelamp luik bak open
 Meldt dat het afvalluik open staat

CONTROLELAMPEN DASHBOARD

 Groene controlelamp sleutel geplaatst
 Sleutel geplaatst
 Rode controlelamp peil remolie
 Onvoldoende peil remolie
 Rode controlelamp handrem
 Parkeerrem ingeschakeld
 Groene controlelamp positielichten
 Optional voor versie weggebruik 
 Groene controlelamp dimlichten
 Lichten aan
 Blauwe controlelamp grote lichten
 Lichten aan 

KNOPPEN DASHBOARD
 

1 Schakelaar filterschudder  7 Startsleutel
2 Schakelaar afzuigturbine (enkel 100-120 D-Bifuel)   8 Veiligheidsknop voor omlaag plaatsen bak
3 Melder batterijniveau  9 Keuzeschakelaar lichten (hendel hoog of laag plaatsen)
4 Melder stroomverbruik 10 Richtingaanwijzers (hendel vooruit/achteruit duwen)
5 Urenteller.  11 Bediening lichten (keuzeschakelaar draaien)
6 Knop viewer gedeeltelijke uren 12 Claxon
Het aantal streepjes die oplichten op het display (4) duidt het laadniveau van de batterijen aan; wanneer de batterij leeg is (op het 
display wordt 1 streepje weergegeven), wordt de geluidshoorn ingeschakeld.

APPARATUUR VERSIES BATTERIJ (WEGGEBRUIK)

7

11

10

6

1 2 9 8

12

5

43
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 Rode controlelamp peil hydraulische olie laag
 Herstel het peil in het hydraulisch circuit
 Rode controlelamp temperatuur hydraulische olie
 Storing in het hydraulisch circuit of van de radiator
 Rode controlelamp filter hydraulische olie verstopt
 Controleer en reinig de filter
 Rode controlelamp temperatuur water motor excessief
 Stop de werkzaamheden en controleer de oorzaken
 Gele controlelamp bougies
 Aktivering verwarmingsbougies motor
 Rode controlelamp luchtfilter motor verstopt
 Demonteer en reinig de filter
 Rode controlelamp druk motorolie laag
 Stop de werkzaamheden en controleer de oorzaken

CONTROLELAMPEN DASHBOARD

 Gele controlelamp brandstofreserve
 Duidt de brandstofreserve aan
 Groene controlelamp dimlichten
 Lichten aan
 Groene controlelamp positielichten
 Optional voor versie weggebruik
 Rode controlelamp handrem
 Parkeerrem ingeschakeld
  Rode controlelamp wisselstroommachine die de batterij 

niet oplaadt
 Te controleren storing
 Rode controlelamp peil remolie
 Onvoldoende peil remolie
 Rode controlelamp luik bak gesloten
 Meldt dat het afvalluik gesloten is
 Groene controlelamp luik bak open
 Meldt dat het afvalluik open staat

KNOPPEN DASHBOARD
 
1 Schakelaar filterschudder 6 Urenteller
2 Schakelaar afzuigturbine (enkel 100-120 D-Bifuel) 7 Keuzeschakelaar lichten (hendel hoog en laag plaatsen)
3 Knop viewer gedeeltelijke uren 8 Richtingaanwijzers (hendel vooruit/achteruit duwen)
4 Startsleutel 9 Bediening lichten (keuzeschakelaar draaien)    
5 Veiligheidsknop omlaag plaatsen bak  10 Claxon 

APPARATUUR VERSIES DIESEL (WEGGEBRUIK)

6
4

9

8

3

1 2 7 5

10
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BEDIENINGEN EN SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN OP DE MACHINE

Parkeerrem Transporthaak

Versnellingshendel

Transporthaak

Schakelaar
Batterijschakelaar

Peil 
hydraulische olie

VERSIES 80-90-110

Console hendels 
borstels

Hendel motor 
afzuiging

Hendels bak

Dienstrem

Bediening 
achteruitversnelling

Bediening 
vooruitversnelling
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BEDIENINGEN EN SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN OP DE MACHINE

ParkeerremTransporthaak Versnellingshendel Transporthaak

Console hendels bak 
en borstels

Schakelaar
Batterijschakelaar

Peil 
hydraulische olie

VERSIES 100-120

Starter voor start
(enkel Bifuel)

Dienstrem

Bediening 
achteruitversnelling

Bediening 
vooruitversnelling
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BEDIENINGEN EN SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN OP DE MACHINE

ParkeerremTransporthaak Versnellingshendel Transporthaak

Console hendels bak 
en borstels

Schakelaar
Batterijschakelaar

Peil 
hydraulische olie

VERSIES 100-120 WEGGEBRUIK

Dienstrem

Bediening 
achteruitversnelling

Bediening 
vooruitversnelling

Bedieningen

Noodknippering

Richtingaanwijzers Richtingaanwijzers
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1. VERPLAATSING VAN DE MACHINE MET VERPAKKING

De machine is bij de levering op een laadbord verpakt. Voor de 
verplaatsing is het gebruik van een heftruck of een hijsmiddel 
(takel) met het geschikte vermogen nodig.
Als de machine zonder verpakking geleverd wordt, is voor de 
verplaatsing het gebruik van een hijsmiddel met het geschikte 
vermogen (takel, loopkraan) nodig, gebruik in dat geval de 
speciale hijsplaten die met de machine geleverd worden en 
bevestig ze op de haken op de machine.

Elk ander hefsysteem doet de garantie voor eventuele schade 
teniet.

2. HET UITPAKKEN VAN DE MACHINE

Ga als volgt te werk om de verpakking te verwijderen:
1 Snijd de staalbanden door.
2 Verwijder de metaalpunten aan de basis van de verpakking.
3 Verwijder het karton.

3. OP DE VLOER PLAATSEN

Verwijder met een hendel en een hamer de wiggen (2) die de 
voorwielen blokkeren.
Haal de machine van het transportmiddel.

AANDACHT: lees de volgende paragraaf.

Afmetingen van de verpakking in mm en gewicht van de verpakte 
machine zonder batterijen (1 zijborstel):

MODEL AFMETINGEN (mm) GEWICHT (Kg)
80 B 2330x1640x1790 790

80 D 2330x1640x1790 820

90 B 2330x1640x1790 800

90 D 2330x1640x1790 860

110 B 2330x1640x1790 840

110 D 2330x1640x1790 910

100 B 2330x1640x1790 1030

100 D 2330x1640x1790 1140

120 B 2330x1640x1790 1060

120 D 2330x1640x1790 1170

120 Bifuel 2330x1640x1790 1170

 HET UITPAKKEN VAN DE MACHINE

2

1
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B

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

A

1

80-90-110 B-D

1

100-120 B-D-Bifuel

2

100-120 B80-90-110 B

2

2

100-120 D-Bifuel

1. VERPLAATSING VAN DE MACHINE
 ZONDER VERPAKKING

Om de machine te verplaatsen, zonder batterijen of met de 
motor uitgeschakeld, moet als volgt gehandeld worden. Handel 
enkel op een perfect vlakke ondergrond.

1 Schakel de parkeerrem in door het pedaal in te drukken 
zoals wordt aangeduid in figuur (A).

2 Open de kap door de bediening (1) te draaien (80-90-110), 
door er op te drukken (100-120). Plaats ze omhoog en 
blokkeer met de stang.

3 Draai de klep (2) los die op de aandrijfpomp gemonteerd 
is, en plaats ze in de vrije positie zodat de machine kan 
verplaatst worden (100-120).

 Draai de hendel 90° die zich tussen de 2 buizen bevindt (80-
90-110).

4 Los de parkeerrem door de hendel vooruit te duwen zoals 
wordt aangeduid in figuur (B).

Herstel na de verplaatsing de oorspronkelijke condities zodat 
de machine kan gebruikt worden.

AANDACHT: de veegmachines mogen enkel in 
werking gesteld worden door operatoren die hiervoor 
opgeleid werden en bevoegd zijn om met de machine 
te werken, en nadat gecontroleerd werd of ze perfect 
functionerend zijn.

VOORBEREIDING VAN DE MACHINE

80-90-110 D

2



15

1

80-90-110-100-120 B

2 4

80-90-110 B

2

3

3
4

100-120 B

Red cable

Black cable Machine connector

14V connection to
the wiring system

10

14V +

A

80-90-110-100-120 B

1

80-90-110 B 100-120 B

1

2. PLAATSING EN AANSLUITING VAN DE BATTERIJEN
 (ENKEL VERSIES MET BATTERIJ)

Voor een goede autonomie wordt aanbevolen om 2 
batterijbakken te monteren zoals wordt aangeduid op pag 23. 
Voordat de montage wordt uitgevoerd, moet gecontroleerd 
worden of de batterijen opgeladen zijn.
Richtlijnen voor de montage:

1 Verwijder de startsleutel uit het blok (1).
2 Open de achterkap van de machine helemaal (2).
3 Verwijder de twee zijpanelen (3) en de onderste hendels van 

de batterijblokkering (versies 100-120).
4 Plaats de batterijen in de daarvoor bedoelde ruimte (4) en 

houd rekening met de positionering van de polen. Gebruik 
uitsluitend een heftoestel dat gepast is voor de afmetingen 
en het gewicht van de batterijen.

5 Sluit de kabels en de positieve en negatieve polen aan zoals 
wordt aangeduid in figuur (A).

6 Plaats de zijpanelen (3) weer (versies 100-120).
7 Sluit uiteindelijk de achterkap weer (2).

AANDACHT: Er wordt aangeraden om de batterijen 
alleen te heffen en te verplaatsen met hef- en 
vervoermiddelen die geschikt zijn voor de massa en 
het gewicht van de batterijen zelf.
AANDACHT: Er wordt aangeraden om altijd 
beschermende handschoenen te dragen om ernstige 
verwondingen aan de handen te voorkomen.
AANDACHT: duidt brandgevaar aan.
houd vrije vlammen ver van het toestel.
AANDACHT: alle werkzaamheden voor de installatie 
moeten door gespecialiseerd personeel uitgevoerd 
worden.

3. AANSLUITING BATTERIJLADER

Open de achterkap (1), waaronder zich de vrouwelijke connector 
(2) bevindt waarop de mannelijke connector (3) moet aangesloten 
worden die bevestigd is op de kabels van de batterijlader. De 
mannelijke connector wordt in een zakje geleverd, en moet 
aangesloten worden op de kabels van de batterijlader; let op voor 
de polariteiten.
Sluit eerst de batterijen van de machine aan op de batterijlader en 
voer dan het opladen uit totdat de batterijen helemaal opgeladen zijn.
Gewoonlijk levert de batterijlader genoeg vermogen totdat hij 
automatisch uitgeschakeld wordt.

AANDACHT: laat de batterijen nooit helemaal leeggaan, 
ook niet wanneer de machine niet gebruikt wordt. Na het 
opladen moet het elektrolytpeil gecontroleerd worden, en 
moet eventueel gedestilleerd water toegevoegd worden.
AANDACHT: deze handeling moet door gekwalificeerd 
personeel uitgevoerd worden. Een foute of slecht 
uitgevoerde aansluiting van de kabels op de connector 
kan ernstig verwondingen aan personen of schade aan 

3

2

80-90-110-100-120 B

VOORBEREIDING VAN DE MACHINE
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VOORBEREIDING VAN DE MACHINE

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

2

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

1

80-90-110 B-D

3 5

3
5

4

6

100-120 B-D-Bifuel

voorwerpen veroorzaken.
AANDACHT: Tijdens het opladen moet de zitplaats 
opgeheven gehouden worden en geblokkeerd worden 
met de daarvoor bestemde stut.
Controleer of de batterijlader geschikt is voor de 
geïnstalleerde batterijen, zowel voor de capaciteit als 
voor het type (wet batteries of gel en gelijkwaardig). 
Laadt nooit een GEL batterij op met een ongeschikte 
batterijlader. Volg nauwgezet de aanwijzingen die 
bijgevoegd worden door de fabrikant van de batterijen en 
van de batterijlader.
AANDACHT: Gevaar op emissie van gas en lekken van 
corrosieve vloeistoffen.
AANDACHT: Gevaar op brand: houd vrije vlammen ver 
van het toestel.
AANDACHT: om de batterijen niet permanent te 
beschadigen, moet voorkomen worden dat de 
batterijen helemaal leeggaan. Als het geluidssignaal 
wordt geproduceerd, moeten alle functies van de 
machine gedesactiveerd worden, behalve die van de 
vooruitbeweging zodat de plek voor het opladen kan 
bereikt worden..
AANDACHT: de bedieningsmechaniek moet gebruikt 
worden door de operator die op de bestuurdersplaats zit.

4. INSTALLATIE ZIJBORSTEL

Om de borstel de installeren:
1 Controleer of de parkeerrem (1) ingeschakeld is.
2 Draai de sleutel (2) in wijzerszin om de machine te starten 

(raadpleeg hoofdstuk 8).
3 Controleer of de lading van de batterijen voldoende is om de 

voorziene werkzaamheden uit te voeren (versies B).
4 Sluit het luik van de bak:
 80-90-110: duw de hendel (3) omhoog
 100-120: duw de hendel (4) achteruit.
5 Hef de afvalbak op tot aan de gewenste hoogte:
 80-90-110: duw de hendel (5) omhoog
 100-120: duw de hendel (6) achteruit.
6 Installeer de borstel en blokkeer hem met de bijgeleverde 

schroefbout (7).



17

INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK VAN DE MACHINE

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

1

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

2

80-90-110 D

A

100-120 D

A

80-90-110-100-120 D-Bifuel

5

3 4

80-90-110 B-D

Om de bak omlaag te plaatsen, moet op de hendel van het luik 
gehandeld worden om het te sluiten.
Om veiligheidsredenen kan de afvalbak enkel laag gezet 
worden wanneer u tegelijkertijd op de groene knop (8) op het 
dashboard vooraan drukt en de hendel voor het dalen van de 
afvalbak (5) 80-90-110 - (6) 100-120 omlaag drukt.

Open, als de afvalbak terug in de werkpositie staat, het luik 
opnieuw door de daarvoor bestemde hendel (3) 80-90-110 - (4) 
100-120 omhoog te duwen.

1. START VAN DE MACHINE

Alvorens welk soort werk ook uit te voeren:
1 Controleer of de parkeerrem ingeschakeld is, door het 

pedaal in te drukken en de hendel (1) vooruit te duwen en 
het pedaal weer los te laten.

2 Draai de sleutel (2) in wijzerszin om de machine te starten.
 
 Versies B:
3 Controleer of het niveau van lading van de batterijen 

voldoende is om de voorziene werkzaamheden uit te voeren
 
 Versies D:
4 Vul de daarvoor bestemde tank met brandstof met laag 

zwavelgehalte, raadpleeg figuur (A)
 De maximumcapaciteit bedraagt 18 liter, waarvan 4 liter 

reserve.
 Controleer het oliepeil in het hydraulische circuit langs de 

kijkglaasjes. Het verschil tussen de twee extremen bedraagt 
ongeveer 1,5 liter. Controleer het peil van de motorolie.

 Controleer de stand van de ontkoppelingsschakelaar van de 
batterij: zet hem in de bedrijfsstand (horizontaal).

5 Controleer of de gashendel op de minimum stand staat (5).
6 Draai de startsleutel op de positie van de voorverwarming 

(2).
 Wacht ongeveer 6 seconden tot de controlelamp van de 

bougies uitgaat.
 Draai, als het controlelampje uitstaat, de sleutel in de 

startstand (start).
 Laat de sleutel los wanneer de motor start.
 Na de eerste voorverwarmingsfase kan de machine werken aan 

een motorregime tussen 1800-2400 t/min voor de versies 100-
120 en 2000-2800 t/min voor de versies 80-90-110.

 

7

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

8

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel
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3

4

100-120 B-D-Bifuel

3

4

6

100-120 B-D-Bifuel

8

7

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

80-90-110 B-D

6

  Versies Bifuel:
 7 Installeer de LPG fles volgens de waarschuwingen van 

de leverancier van de fles zelf. Vul de tank met groene 
benzine (capaciteit 10 l)

 8 Gebruik voor een koude start de starter, en laat hem 
ingeschakeld zolang dit noodzakelijk is.

AANDACHT: ervaren personeel moet de installatie 
van de LPG fles, de integriteit van de LPG fles en de 
integriteit van de aansluitingen controleren.
AANDACHT: de versie Bifuel kan zowel met groene 
benzine als met LPG functioneren.
Selecteer de gewenste brandstof met de 
keuzeschakelaar (raadpleeg de pagina van de versies 
diesel-Bifuel)

 
  Versies B-D-Bifuel:
 9 Bereik de werkplaats, en plaats de hendel omhoog om de 

middelste borstel (3) en de rechter zijborstel (4) omlaag te 
plaatsen.

  Als de linker zijborstel aanwezig is, moet de specifieke 
hendel geactiveerd worden.

10 De machine werkt in normale omstandigheden als het luik 
openstaat, dan wordt het vuil door de middelste borstel 
verzameld en in de afvalbak gezogen.

  Controleer of de bak omlaag geplaatst is. Als de hendel 
van het luik bediend wordt, om het omlaag te plaatsen, 
gaat op het dashboard met de bedieningen de groene led 
van 'bak open' branden zodat het vuil verzameld wordt.

11 Activeer de afzuigturbine met de daarvoor bestemde 
hendel (6), maar gebruik de afzuiging niet wanneer op 
natte ondergronden wordt gewerkt.

12 Druk het dubbele pedaal in om de transmissie in werking te 
stellen, en pas de snelheid van de machine aan op basis van 
de hoeveelheid vuil op de vloer dat moet verwijderd worden. 
Voor de vooruitversnelling moet op het rechter deel van het 
pedaal gedrukt worden (7), en voor de achteruitversnelling 
moet op het linker deel gedrukt worden (8).

13 Om de machine te verplaatsen zonder werkzaamheden 
uit te voeren, wordt aanbevolen om de borstels omhoog te 
plaatsen.

  Volg de waarschuwingen in de handleiding voor gebruik 
en onderhoud van de motor voor de handelingen van 
de start (start van de motor).

 
AANDACHT: De machine is voorzien van een 
microschakelaar die de aanwezigheid van de bediener 
aan boord waarneemt en die zich onder de zitplaats 
bevindt, hij voorkomt dat de machine rijdt als de 
bediener niet juist neerzit.
AANDACHT: Laat de motor van de filterschudder niet 
lang werken. Sluit de afzuiging af met de hendel van 
het luik wanneer u op natte of vochtige oppervlakken 
werkt om de filter niet te beschadigen.

INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK VAN DE MACHINE
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80-90-110 B-D

1

2

80-90-110 B-D

100-120 B-D-Bifuel

1 2

80-90-110 B-D

3 5

3
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4

6

100-120 B-D-Bifuel

2. INWERKINGSTELLING VAN DE FILTERSCHUDDER EN 
HET LEEGMAKEN VAN DE AFVALBAK

Als de machine moeilijkheden heeft met het opzuigen, moet 
gecontroleerd worden of de afvalbak vol is en moet hij eventueel 
leeggemaakt worden. 
Voordat de bak wordt leeggemaakt, wordt aanbevolen om de 
filter van de machine te reinigen via de filterschudder.
Handel als volgt om de filterschudder in werking te stellen:
Als u de schakelaar van de filterschudder (1) op het dashboard 
indrukt, activeert u de motor van de filterschudder die het vuil 
losschudt dat door de filter opgevangen werd.
Voordat hij in werking wordt gesteld, moet de afzuigturbine (2) 
steeds uitgeschakeld worden.
Maak voor een doelmatige afzuiging de filter ongeveer elke 20-
30 minuten schoon, en altijd voordat u de afvalbak leegmaakt.
Het gewicht van het opgezogen vuil is proportioneel met 
het specifieke gewicht van het geveegde materiaal. In geval 
van zwaar materiaal zoals zand, aarde, kiezel, enz. wordt 
aanbevolen om de bak maximum ongeveer 70% te vullen zodat 
het niet te moeilijk is om hem leeg te maken. 

Bereik de plek om de bak leeg te maken.
Ga als volgt te werk om de afvalbak te heffen:
1 Sluit het luik:
 80-90-110: duw de hendel (3) omhoog
 100-120: duw de hendel (4) achteruit.
2 Hef de afvalbak op tot aan de gewenste hoogte:
 80-90-110: duw de hendel (5) omhoog
 100-120: duw de hendel (6) achteruit.

INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK VAN DE MACHINE
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INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK VAN DE MACHINE

7 8

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

3 Bereik de plek om het afval weg te gooien (7) en positioneer 
de afvoeropening zo laag mogelijk.

4 Open het luik traag zodat het verzamelde afval wordt 
verwijderd:

 80-90-110: duw de hendel (3) omlaag
 100-120: duw de hendel (4) vooruit

Handel daarna op de hendel van het luik om het weer te sluiten.
Om veiligheidsredenen kan de afvalbak enkel laag gezet 
worden wanneer u tegelijkertijd met de rechterhand op de 
groene knop (8) op het dashboard vooraan drukt en de hendel 
voor het dalen van de afvalbak (5) 80-90-110 - (6) 100-120 
omlaag drukt.
Open, als de afvalbak terug in de werkpositie staat, het luik 
opnieuw door de daarvoor bestemde hendel (3) 80-90-110 - (4) 
100-120 omhoog te duwen.
Nu kunnen de werkzaamheden weer gestart worden.

AANDACHT: sluit het luik met de hendel alvorens de 
afvalbak leeg te maken en zorg ervoor dat er niemand 
in de actieradius van de machine staat.
AANDACHT: Beweeg de machine heel langzaam als 
de vuilnisbak hoog staat. Maximum snelheid 1 km/u. 
Maak de machine niet leeg op hellingen. Activeer de 
filterschudder niet als de afvalbak in de hoge stand 
staat.
Trek daarna aan de hendel van het luik om het weer 
te sluiten.
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WAARSCHUWINGEN

Regelmatig en periodiek onderhoud van de veegmachine 
garandeert betere prestaties van de machine en een lange 
bedrijfsduur.

AANDACHT: verwijder de sleutel wanneer 
onderhoudshandelingen uitgevoerd worden.

1. DE FILTER REINIGEN

Voor de filter moet geen speciaal onderhoud uitgevoerd worden, 
behalve het regelmatig gebruiken van de filterschudder. Als 
de opzuiging vermindert, moet de filter zorgvuldig en als volgt 
gereinigd worden:
1 Schakel de machine uit
2 Op de voorkap door op de sluithaak (1) te handelen en in de 

open positie te blokkeren 
3 Hef het afschermblad om de filter te bereiken, bedien 

daarvoor de laterale haken
4 Verwijder de filter (handeling die moet uitgevoerd worden 

door 2 personen) nadat de connector van de kabels van 
de motor van de filterschudder werd verwijderd die zich 
onderaan het frame van de filter bevindt 

5 Reinig zorgvuldig de filter met behulp van een stofzuiger met 
gepaste stoffilter

6 Monteer alles opnieuw en voer daarvoor de uitgelegde 
werkzaamheden in omgekeerde volgorde uit. Leg goed op 
de afdichting, vervang onmiddellijk als hij beschadigd is.

AANDACHT: Deze handelingen moeten uitgevoerd 
worden wanneer handschoenen gedragen worden die 
de handen tegen gevaarlijke elementen beschermen.
Draag een beschermende bril en een stofmasker

2. REGELING ZIJBORSTEL

De regeling van de druk van de borstel op de vloer wordt 
uitgevoerd met de schroef achter de arm van de laterale borstel:
1 Plaats de borstel omlaag.
2 Los de tegenmoer (1).
3 Draai de afstelschroef in wijzerszin of tegenwijzerszin om de 

druk op de grond te verminderen of te vergroten.

De helling van de zijborstel kan geregeld worden door de 
schroefbout (2) te lossen en langs de opening te verplaatsen, 
en door hem daarna op de gewenste positie te blokkeren.

AANDACHT: draag voor deze werkzaamheden 
handschoenen ter bescherming van de handen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

2

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

1

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

1
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3. REGELING DRUK CENTRALE BORSTEL

De regeling van de middelste borstel dient om de druk op de grond 
af te stellen voor de aanpassing aan de vereisten van de reiniging 
en om de correcte druk te resetten die varieert met de slijtage.
1 Open het linker zijluik door op de sluitspil (1) te drukken en hem 

in tegenwijzerszin te draaien.
2 Draai de knop (2) in tegenwijzerszin om de druk te vergroten en 

in wijzerszin om de druk te verminderen. 
3 Sluit het luik door op de spil te drukken en hem te draaien.
  

AANDACHT: draag voor deze werkzaamheden 
handschoenen ter bescherming van de handen.

4. VERVANGING CENTRALE BORSTEL

1 Schakel de motor van de borstel uit door op de hendel voor 
het omhoog plaatsen van de borstel te handelen (raadpleeg 
hoofdstuk 8).

2 Schakel de machine uit door de sleutel in positie 0 te plaatsen, 
en schakel de parkeerrem in

3 Open het linker zijluikje door op de sluitspil te drukken en hem 
in tegenwijzerszin te draaien (raadpleeg hoofdstuk 12).

4 Draai de knop (1) los voor de versies 100-120, open de hendel 
(2) voor de versies 80-90-110, en verwijder de borstelsteun (3)

5 Trek de versleten borstel uit en breng de nieuwe borstel aan, let 
erop dat u hem juist plaatst.

AANDACHT: de borstels hebben puntige borstelharen, 
monteer ze dus in de correcte richting.
AANDACHT: draag voor deze werkzaamheden 
handschoenen ter bescherming van de handen.

5.   VERVANGING VAN HET RUBBER VAN DE FLAP VAN 
HET LUIK

1 Schroef de 4 bevestigingsbouten (1) los en trek het rubberlijstje 
(2) uit.

2 Verwijder het flexibele rubber (3) dat versleten is, en vervang 
met een nieuw zodat het de grond rakelings raakt.

 Het externe rubber, dat stijver is, moet zich op 15-20 mm van 
de grond bevinden

3 Monteer het lijstje en de bevestigingsschroeven terug.

AANDACHT: draag voor deze werkzaamheden 
handschoenen ter bescherming van de handen.

6.  VERVANGING VAN HET RUBBER VAN DE FLAP 
ACHTERAAN

1  Draai de twee schroefbouten los (1-2).
2  Verwijder het rubber compleet van de steunbasis.
3 Monteer het rubber compleet met steun via de openingen voor 

de regeling, en bevestig het met de schroefbouten (1-2).  De 
afstand tot de grond moet variëren van 1 tot 3 mm.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

100-120 B-D-Bifuel

22

80-90-110 B-D

1

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

1
2

3

100-120 B-D-Bifuel
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3

80-90-110 B-D
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2

100-120 B-D-Bifuel
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7. ONDERHOUD VAN DE HYDRAULISCHE TRANSMISSIE

Het peil van de hydraulische olie moet gecontroleerd worden 
wanneer de machine koud staat, en wanneer de afvalbak laag 
geplaatst is.
Vul de tank van de hydraulische transmissie, onder de achterkap, 
met hydraulische olie ARNICA 46 of gelijkwaardig wanneer het 
peil onder het minimum daalt dat zichtbaar is op de onderste 
transparante dop op de wand onder de stoel van de operator. 

AANDACHT: als de rode controlelamp op het dashboard 
oplicht, moet de machine onmiddellijk stilgelegd worden.
AANDACHT: draag gepaste beschermingsmiddelen die 
bestand zijn tegen de hydraulische olie.
AANDACHT: Voor alle andere 
onderhoudswerkzaamheden raden we aan om contact 
op te nemen met onze assistentiedienst die samenwerkt 
met onze dealers, daar deze werkzaamheden specifieke 
technische vaardigheden en geschikte gereedschappen 
vereisen.
AANDACHT: de olie moet elke 1000 uren vervangen 
worden, onafhankelijk van het peil.

8. VERVANGING VAN DE FILTER VAN DE HYDRAULI-
SCHE OLIE

Vervang de oliefilter ongeveer elke 300 uren of wanneer de 
controlelamp op het dashboard oplicht; ga als volgt te werk: 
1 Stop de machine, schakel de parkeerrem in (1), en draai de 

sleutel (2) in positie 0.
2 Wikkel kleefband rond de dop van het oliereservoir zodat de 

ontluchtingsopening afgesloten wordt.
3 Open het luikje op de rechter zijde van de machine door op 

de sluitspil te drukken en ze te draaien (raadpleeg paragraaf 
13); plaats een bakje onder de filter om eventuele lekken op 
te vangen.

4 Draai de filter (3) los, en vervang hem.
5 Sluit het luikje door op de spil te drukken en ze te draaien 

AANDACHT: Laat filters en verbruikte olie niet in het 
milieu achter.
AANDACHT: draag gepaste beschermingsmiddelen 
die bestand zijn tegen de hydraulische olie. 
AANDACHT: Voor alle andere 
onderhoudswerkzaamheden raden we aan om 
contact op te nemen met onze assistentiedienst 
die samenwerkt met onze dealers, daar deze 
werkzaamheden specifieke technische vaardigheden 
en geschikte gereedschappen vereisen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

80-90-110-100-120 B-D-Bifuel

80-90-110 B-D
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100-120 B-D-Bifuel
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9. CONTROLE VAN HET PEIL VAN DE MOTOROLIE (D-
BIFUEL)

De controle van het peil van de motorolie moet elke keer 
uitgevoerd worden voordat de machine wordt gebruikt.
1 Stop de machine op een vlakke ondergrond, en schakel de 

parkeerrem in.
2 Plaats de sleutel in positie 0 en verwijder hem.
3 Open de motorkap en ondersteun ze met de stang.
4 Controleer het oliepeil met het staafje (1) en herstel het peil.
5 Als het zich onder het MIN bevindt, moet de handleiding van 

de motor geraadpleegd worden.

AANDACHT: draag voor deze werkzaamheden 
handschoenen ter bescherming van de handen.
AANDACHT: raak de warme delen van de motor niet aan  

10. REINIGING VAN DE LUCHTFILTER VAN DE MOTOR

De motor wordt beschermd door drie filters voor de aanzuiglucht: 
- Voorfilter om de zwaarste delen te scheiden 
- Primaire patroonfilter voor stof
- Veiligheidspatroon voor de fijnste deeltjes 
Controleer dagelijks de voorfilter, verwijder vuil en afval indien 
noodzakelijk.
De primaire patroonfilter kan, indien noodzakelijk, vier tot zes 
maal gereinigd worden voordat hij moet vervangen worden; 
vervang hem minstens elk jaar.
Het veiligheidspatroon moet niet gereinigd worden, maar 
moet elke twee of drie reinigingsbeurten van de primaire filter 
vervangen worden.
Raadpleeg het bijgeleverde boekje van de motor voor meer 
informatie.

AANDACHT: draag voor deze werkzaamheden 
handschoenen ter bescherming van de handen.
AANDACHT: raak de warme delen van de motor niet aan.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

100-120 B-D-Bifuel

1

100-120 B-D-Bifuel

AANDACHT: maak de afvalbak leeg voordat eender welke handeling wordt 
uitgevoerd.

AANDACHT: wanneer de afvalbak hoog moet blijven staan, moet de 
veiligheidssteun (1) gebruikt worden die bij de machine wordt geleverd.

1
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1. BORSTEL IN POLYPROPYLEEN (PPL)

Wordt gebruikt op alle types van vloeren en is zeer bestand 
tegen slijtage. PPL is niet hygroscopisch en behoudt dus zijn 
eigenschappen als in het nat wordt gewerkt.

TABEL VOOR DE KEUZE VAN DE BORSTELS
Machine Borstels Code Type borstelhaar ø Borstelharen AFMETINGEN (mm) Opmerkingen

80 B/D

1
1
1

429189
429200
429021

PPL
PPL
PPL

1,1+0,7
0,7
1,4

320x800
320x800
320x800

Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm

1
1

429205
429206

PPL+STAAL
PPL

1,1+0,7
1,0 ø 450 Lateraal

Lateraal

90 B/D

1
1
1

429202
429203
429204

PPL
PPL
PPL

1,1+0,7
0,7
1,4

320x900
320x900
320x900

Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm

1
1

429205
429206

PPL+STAAL
PPL

1,1+0,7
1,0 ø 450 Lateraal

Lateraal

110 B/D

1
1
1

431115
431117
431116

PPL
PPL
PPL

1,1+0,7
0,7
1,4

320X1100
320X1100
320X1100

Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm

1
1

429205
429206

PPL+STAAL
PPL

1,1+0,7
1,0 ø 450 Lateraal

Lateraal

100 B/D

1
1
1

424902
424904
424906

PPL
PPL
PPL

1,1
0,7
1,4

380x1000
380x1000
380x1000

Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm

Lateraal
Lateraal

1
1

411695
424909

PPL+STAAL
PPL

1,1+0,7
1,5 ø 500

120 B/D/Bifuel

1
1
1

424903
424905
424907

PPL
PPL
PPL

1,1
0,7
1,4

380x1200
380x1200
380x1200

Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm
Middelste met V-vorm

1
1

411695
424909

PPL+STAAL
PPL

1,1+0,7
1,5 ø 500 Lateraal

Lateraal

KEUZE EN GEBRUIK VAN DE BORSTELS

AFMETINGEN VAN DE BATTERJHOUDERS (mm)

Machine A B C D E F Hoogte Capaciteit 
Ah/C5

80 B 595 295 515 80 80 215 450 320

90 B 620 420 500 120 210 210 450 480

110 B 620 420 500 120 210 210 450 480

100 B 800 420 640 160 210 210 460 640

120 B 800 420 640 160 210 210 460 640

Vervang de middelste borstel wanneer de hoogte van de borstelharen 15-20 mm bedraagt.

2. DIKTE VAN DE BORSTELHAREN

Dikke borstelharen zijn stijver en worden bijgevolg gebruikt 
op oppervlakken met vast en zwaar vuil (voorbeeld: fijn grind, 
blikjes, enz.).
Op oppervlakken met licht en stoffig vuil wordt aangeraden om 
zachter borstelhaar te gebruiken.
Houd er rekening mee dat wanneer de borstelharen versleten 
en dus te kort zijn, ze stijf worden en er niet meer in slagen om 
het vuil correct bij elkaar te vegen.
De middelste borstel is standaard voorzien van borstelharen van 
1,1 mm en van 0,7 mm om de twee kenmerken te combineren.

AFMETINGEN VAN DE BATTERIJHOUDERS
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AANBEVOLEN PERIODIEKE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

LEG
EN

D
E

B
 : B

atterij - D
: D

iesel - B
F: B

ifuel
(1) D

e eerste m
aal na 500 uren en na elke 1.000 uren.

(2) In geval van een gladde ondergrond elke 250 uren, inngeval van een ruw
e ondergrond elke 150 uren.

(3) In geval van een gladde ondergrond elke 175 uren, inngeval van een ruw
e ondergrond elke 100 uren.

(4) In geval van een gladde ondergrond elke 500 uren, inngeval van een ruw
e ondergrond elke 300 uren.

(5) Versies B
: respecteer de aanw

ijzingen van de fabrikant voor het onderhoud van de batterij.
(6) H

andelingen ten laste van de gebruiker (C
) of van de technische assistentiedienst (S

)

Versie
Procedure

B
ij de 

levering
D

agelijks 
onderhoud

N
a 

de eerste 
50 uren

Elke 
50 uren

Elke 
150 uren

Elke 
300 uren

Elke 
500 uren

Elke 
1000 uren

Elke 
2000 uren

Elke 
3000 uren

B
-D

-B
F

C
ontrole van het peil van de hydraulische olie

C
C

B
-D

-B
F

C
ontrole van de parkeerrem

C

B
-D

-B
F

R
einiging van de borstels

C

B
-D

-B
F

Vervanging van de centrale borstel 
S

 (2)
S

 (2)
S

 (2)

B
-D

-B
F

Vervanging van de zijborstel/s
S

 (3)
S

 (3)
S

 (3)
S

 (3)

B
-D

-B
F

E
xterne reiniging van de radiator van de 

hydraulische olie
C

B
-D

-B
F

C
ontrole van de registratie van de borstels

S
S

S
S

B
-D

-B
F

C
ontrole van de w

erking van de filterschudder
C

C

B
-D

-B
F

C
ontrole van de integriteit van de flap

C

B
-D

-B
F

Vervanging van de flap
S

 (4)
S

 (4)

B
-D

-B
F

C
ontrole van de integriteit van de pakkingen 

(olielekken)
S

S
S

S

B
-D

-B
F

Invetting van de lagers
S

S
S

S

B
-D

-B
F

Verversing van de hydraulische olie
S

 (1)
S

 (1)

B
-D

-B
F

Vervanging van de hydraulische oliefilter
S

S
S

D
-B

F
C

ontrole van lekken in het koelcircuit
C

C

D
-B

F
C

ontrole van het koelvloeistofpeil
C

C

D
-B

F
Verversing van de m

otorolie
S

S
S

D
-B

F
Vervanging van de filter van de m

otorolie
S

S
S

D
-B

F
R

einiging van de luchtfilter van de m
otor

C

D
-B

F
Vervanging van de luchtfilter van de m

otor
S

D
-B

F
C

ontrole van de riem
 van de alternator

C
C

D
-B

F
C

ontrole van het vloeistofpeil van de batterij
C

C
C

C
C

D
-B

F
E

xterne reiniging van de radiator van de m
otor

C

D
-B

F
Vervanging van de brandstoffilter

S
S

D
-B

F
Vervanging van de riem

 van de alternator van 
de m

otor
S

D
-B

F
S

luiting van de schroeven en de verbindingen van 
de brandstof

S
S

S

D
-B

F
C

ontrole van de speling van de m
otorkleppen

S

D
-B

F
Vervanging van de ontluchting van de m

otor
S

D
-B

F
C

ontrole van het rendem
ent van de injectoren

S
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Probleem Waarschijnlijke oorzaken Oplossing

De machine beweegt niet voort

Batterij los Sluit de batterij aan

Brandstof op Tanken

Beschermingszekeringen circuit Voer de reset de zekeringen uit

Parkeerrem ingeschakeld Uitschakelen

Schroef hydraulische deblokkering slecht 
geplaatst Correct draaien

De middelste borstel draait niet
Hendel in positie van middelste borstel hoog Plaats de middelste borstel omlaag met de 

hendel

Vuil rond de transmissie van de borstel Verwijder het vuil

Afvalbak niet helemaal laag geplaatst Plaats de afvalbak compleet laag

DE MIDDELSTE BORSTEL MAAKT NIET 
SCHOON

Middelste borstel versleten Vervang de borstel

Afvalbak vol Maak de afvalbak leeg

De borstel draait niet Contacteer het bevoegde assistentiecentrum

De borstel heeft niet voldoende druk Regel de druk met de daarvoor bestemde 
knop (raadpleeg hoofdstuk 12)

OVERMATIG OF VREEMD GELUID VAN DE 
MIDDELSTE BORSTEL Vuil rondom de borstel Verwijder het vuil

DE MACHINE DOET STOF OPSTUIVEN 
TIJDENS HET WERK

Afzuiginstallatie uitgeschakeld Schakel de afzuiginstallatie in met de 
schakelaar

Stoffilter verstopt Reinig de stoffilter

Afvalbak vol Maak de afvalbak leeg

Flap niet meer intact of slecht geregeld Controleer de integriteit en de correcte 
regeling van de flap (*)

Foute hoogte (tot de grond) van de middelste 
borstel Regel de hoogte van de borstel (tot de grond)

De zijborstel werkt niet
Hendel in positie van zijborstel hoog Plaats de zijborstel omlaag met de hendel

Vuil rond de transmissie van de borstel Verwijder het vuil

Afvalbak niet helemaal laag geplaatst Plaats de afvalbak compleet laag

Het luik voor het leegmaken van de 
afvalbak sluit niet Luik geblokkeerd door vuil Verwijder het vuil van de randen van de ruimte

De motor van de filterschudder werkt niet
De connector van de motor van de 
filterschudder is niet correct aangesloten Sluit hem correct aan

Beschermingszekering circuit Herstel de zekering

HERSTELLING VAN EVENTUELE DEFECTEN
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TECHNISCHE BESCHRIJVING U/M FS100 B FS100 D FS120 B FS120 D FS120 Bifuel

Werkbreedte van de middelste borstel mm 1000 1000 1200 1200 1200

Werkbreedte met één/twee zijborstels mm 1350/1700 1350/1700 1550/1850 1550/1850 1550/1850

Werkcapaciteit met 1 zijborstel m²/h 9450 11475 10850 13175 13175

Maximum overbrugbare helling % 10 15 10 15 15

Afmeting middelste borstel (øxL) mm 380x1000 380x1000 380x1200 380x1200 380x1200

Theoretisch/nuttig volume afvalbak I 570/400 570/400 600/420 600/420 600/420

Hoogte van afvoer mm 1500 1500 1500 1500 1500

Afzuiging luchtdebiet m³/h 250 250 250 250 250

Filteroppervlak m² 10 10 11 11 11

Type van voortbeweging - Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut.

Voortbewegingssnelheid Km/h 0÷7 0÷8,5 0÷7 0÷8,5 0÷8,5

Lengte machine mm 2330 2330 2330 2330 2330

Hoogte machine mm 1720 1720 1720 1720 1720

Hoogte machine met beschermend dakje mm 2171 2171 2171 2171 2171

Hoogte machine met cabine mm 2200 2200 2200 2200 2200

Breedte van machine mm 1380 1380 1510 1510 1510

Capaciteit brandstoftank l - 18 - 18 10

Spanning en capaciteit van batterijen V/Ah 36/640 - 36/640 - -

Spanning en vermogen van elektrische motor V / W 36/6000 - 36/6000 - -  

Motor Diesel PERKINS 403D-11 HP/Kw - 28/17,3 - 28/17,3 -

Motor Benzine/LPG KUBOTA DF 972 HP/Kw - - - - 28/17,5

Motor filterschudder V / W 12/110 12/110 12/110 12/110 12/110

Gewicht batterijen (max) Kg. 720 - 720 - -

Gewicht van de lege machine Kg. 960 1070 990 1100 1100

ACCESSOIRES 
Naast de standaard uitrusting kan de machine voorzien worden van de volgende 
accessoires, in functie van het gebruik.
- Tweede zijborstel LI

TECHNISCHE BESCHRIJVING U/M FS80 B FS80 D FS90 B FS90 D FS110 B FS110 D

Werkbreedte van de middelste borstel mm 800 800 900 900 1100 1100

Werkbreedte met één/twee zijborstels mm 1120/1440 1120/1440 1220/1540 1220/1540 1420/1740 1420/1740

Werkcapaciteit met 1 zijborstel m²/h 9520 10080 10370 10980 12070 12780

Maximum overbrugbare helling % 10 15 10 15 10 15

Afmeting middelste borstel (øxL) mm 320x800 320x800 320x900 320x900 320X1100 320X1100

Theoretisch/nuttig volume afvalbak I 370/190 370/190 400/220 400/220 485/270 485/270

Hoogte van afvoer mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Afzuiging luchtdebiet m³/h 160 160 160 160 160 160

Filteroppervlak m² 7 7 8 8 8 8

Type van voortbeweging - Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut. Hydraulisch aut.

Voortbewegingssnelheid Km/h 0÷8,5 0÷9 0÷8,5 0÷9 0 ÷8,5 0 ÷9

Lengte machine mm 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Hoogte machine mm 1430 1430 1430 1430 1430 1430

Hoogte machine met beschermend dakje mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Breedte van machine mm 1130 1130 1230 1230 1430 1430

Capaciteit brandstoftank l - 18 - 18 - 18

Spanning en capaciteit van batterijen V/Ah 36/320 - 36/480 - 36/480 -

Spanning en vermogen van elektrische motor V / W 36/5000 - 36/5000 - 36/500 -

Motor Diesel PERKINS HP/Kw - 14/8.2 - 20/12,2 - 20/12,2

Motor filterschudder V / W 12/110 12/110 12/110 12/110 12/110 12/110

Gewicht batterijen (max) Kg. 370 - 555 - 555 -

Gewicht van de lege machine Kg. 700 730 710 770 750 820

- Veiligheidsgordel
- Beschermend dakje
- Cabine
- Kit homologatie weggebruik 

TECHNISCHE GEGEVENS
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Het ondergetekende bedrijf:
Fimap S.p.A.

Via Invalidi del Lavoro, 1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR)

verklaart onder haar exclusieve aansprakelijkheid dat het product

VEEGMACHINE model 80 B - 80 D - 90 B - 90 D - 110 B - 110 D

conform de volgende richtlijnen is:
• 2006/42/EG: Machinerichtlijn.
• 2004/108/EG: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
• 2000/14/EG: Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 8 mei 2000. Geluidsemissie in het milieu door materieel 

voor gebruik buitenshuis.

Valt onder de categorie veegmachine volgens de definitie in bijlage I nr. 46 van de Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad en is bijgevolg alleen onderworpen aan de markering van het geluid.
De evaluatie van de conformiteit werd uitgevoerd volgens de uitleg in bijlage III.B.46 van dezelfde richtlijn.

EG CONFORMITEITSVERKLARING

MODEL LpA [dB(A)] LwA, gewaarborgd   
[dB(A)]

80 B 71 93
90 B 71 93
110 B 71 93
80 D 84 102

90 D 84 102

110 D 84 102

Bovendien is het product conform de volgende normen:
• EN 60335-1: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen - Veiligheid. Deel 1: Algemene normen.
• EN 60335-2-72: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen. Deel 2: Speciale normen voor automatische machines 

voor vloerbehandeling voor industrieel en commercieel gebruik.
• EN 12100-1: Veiligheid van de machine - Fundamentele concepten, hoofdzakelijke ontwerpprincipes – Deel 1: Basisterminologie 

en methodologie.
• EN 12100-2: Veiligheid van de machine - Fundamentele concepten, hoofdzakelijke ontwerpprincipes – Deel 2:  Technische principes.
• EN 61000-6-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen.
• EN 61000-6-3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissie voor residentiële, commerciële 

en licht industriële omgevingen.
• EN 62233: Apparaten voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Elektromagnetische velden – Methodes voor de berekening en 

de meting.

De bevoegde persoon voor de opmaak van het technische dossier:

Sig. Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del lavoro n. 1
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio 01/01/2011 Fimap S.p.A.
De wettelijke vertegenwoordiger

Giancarlo Ruffo
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Het ondergetekende bedrijf:
Fimap S.p.A.

Via Invalidi del Lavoro, 1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR)

verklaart onder haar exclusieve aansprakelijkheid dat het product

VEEGMACHINE model 100 B - 100 D - 120 B - 120 D - 120 Bifuel

conform de volgende richtlijnen is:
• 2006/42/EG: Machinerichtlijn.
• 2004/108/EG: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
• 2000/14/EG: Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 8 mei 2000. Geluidsemissie in het milieu door materieel 

voor gebruik buitenshuis.

Valt onder de categorie veegmachine volgens de definitie in bijlage I nr. 46 van de Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad en is bijgevolg alleen onderworpen aan de markering van het geluid.
De evaluatie van de conformiteit werd uitgevoerd volgens de uitleg in bijlage III.B.46 van dezelfde richtlijn.

EG CONFORMITEITSVERKLARING

MODEL LpA [dB(A)] LwA, gewaarborgd   
[dB(A)]

100 B 71 93
120 B 71 93
100 D 84 102

120 D/Bifuel 84 102

Bovendien is het product conform de volgende normen:
• EN 60335-1: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen - Veiligheid. Deel 1: Algemene normen.
• EN 60335-2-72: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen. Deel 2: Speciale normen voor automatische machines 

voor vloerbehandeling voor industrieel en commercieel gebruik.
• EN 12100-1: Veiligheid van de machine - Fundamentele concepten, hoofdzakelijke ontwerpprincipes – Deel 1: Basisterminologie 

en methodologie.
• EN 12100-2: Veiligheid van de machine - Fundamentele concepten, hoofdzakelijke ontwerpprincipes – Deel 2:  Technische principes.
• EN 61000-6-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen.
• EN 61000-6-3: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissie voor residentiële, commerciële 

en licht industriële omgevingen.
• EN 62233: Apparaten voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Elektromagnetische velden – Methodes voor de berekening en 

de meting.

De bevoegde persoon voor de opmaak van het technische dossier:

Sig. Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del lavoro n. 1
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio 01/01/2011 Fimap S.p.A.
De wettelijke vertegenwoordiger

Giancarlo Ruffo
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Fimap spa
Via Invalidi del Lavoro, 1 – 37050 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY

Tel. +39 045 6060411 – Fax +39 045 6060417 – E-mail: fimap@fimap.com - www.fimap.com


