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Motor kruiwagen  
 

Gebruiksaanwijzing 
Voor nadere informatie zie  

 www.matom.nl 
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Let op! 

Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing. 

Zorg ervoor dat U doormiddel van deze gebruiksaanwijzing vertrouwd raakt 

met de machine en het gebruik van de machine. 

 

 

De fabrikant van deze machine is volgens het product 

aansprakelijkheidsrecht niet verantwoordelijk voor schade, die aan of door 

deze machine ontstaat bij:  

-  oneigenlijk gebruik, 

- het niet gebruiken volgens de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing, 

- reparaties door derden c.q. niet geautoriseerde vakmensen, 

- het inbouwen of uitwisselen van niet originele onderdelen, 

- gebruik waarvoor de machine niet bestemd is, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door L.V.G. Hartham Gmbh zelf gemaakte grafieken, foto’s, teksten en lay-

outs zijn volgens het recht ook eigendom van L.V.G. Hartham. Het 

Kopiëren of gebruiken van betreffende grafieken, foto’s teksten of lay-outs 

in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke 

toestemming van L.V.G. Hartham Gmbh niet toegestaan.  

 

 
 
Type en modelveranderingen voorbehouden Specificaties. 
 



 

GEBRUIK DE MACHINE WAARVOOR HIJ GEMAAKT IS 

 

 

De machine is gemaakt voor bediening door 1 persoon.  

 

Veiligheidsvoorschriften 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Bij het gebruik van de motorkruiwagen zijn ter bescherming tegen brand of 

verwondinggevaar of schade in het algemeen de volgende fundamentele 

veiligheidsmaatregelen van groot belang. 

 

Lees al deze instructies voordat u dit apparaat gebruikt, en bewaar de 

veiligheidsvoorschriften nauwkeurig. De instructies voor uw persoonlijke veiligheid worden 

geaccentueerd door een waarschuwingssymbool, aanwijzingen met evt. alleen materiële 

schade hebben geen waarschuwingssymbool.  

 

 

GEVAAR 

Het niet in acht nemen van deze instructie is levensgevaarlijk c.q. levensbedreigend 

of kan voor levensgevaarlijke verwondingen zorgen.  

 

WAARSCHUWING 

Het niet in acht nemen van deze instructie is levensgevaarlijk c.q. levensbedreigend 

of kan voor levensgevaarlijke verwondingen zorgen.  

 

PAS OP! 

Het niet in acht nemen van deze instructie kan leiden tot middelzware of lichte 

verwondingen. 

 

AANWIJZING 

Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan leiden tot beschadiging van de motor of 

andere eigendommen. 

 

Bovendien bevat de gebruiksaanwijzing andere belangrijke tekstplaatsen, die door het 

woord PAS OP! gekenmerkt zijn. 

 

 

Operationele zekerheid 

 

WAARSCHUWING 

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen de machine niet bedienen. Jongeren 

vanaf 16 jaar mogen in het kader van een opleiding en onder toezicht van 

deskundigen c. q coach of mentor de machine wel gebruiken. Leest U de 

gebruiksaanwijzing en motorhandboek zorgvuldig door en maak u vertrouwd met 

alle bedieningsonderdelen van de machine. Een verkeerde bediening of het gebruik 

door onervaren personen kan gevaar opleveren. 

 



• NOOIT toestaan dat ongeschoold personeel evenals personen onder de 18 jaar de 

machine gebruiken. De gebruikers van deze machine moeten vertrouwd zijn met de 

machine en de risico’s kennen. 

•   NOOIT de motor of de uitlaat bij een lopende motor of kort na het uitzetten aanraken. 

Deze onderdelen worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken. 

•   ALTIJD originele accessoires/onderdelen gebruiken. Het gebruik van andere 

hulpmiddelen of accessoires en onderdelen kunnen tot onherstelbare schade van de 

machine leiden maar ook voor u een gevaar opleveren. 

•   NOOIT de machine zonder de beschermkap voor de aandrijfriem gebruiken. Vrij 

toegankelijke aandrijfriemen kunnen een groot gevaar voor de gebruiker en omstanders 

opleveren. 

•   NOOIT  de machine zonder toezicht laten draaien. 

• ALTIJD vaststellen dat de gebruiker van de machine bekend is met alle 

veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, en regels ter voorkoming van 

verwondingen of gezondheid schade 

.• ALTIJD persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (PBM).  

- Gehoorbescherming dragen om de risico’s van doofheid te beperken. 

- Mond en neus- beschermingsmiddelen ter vermindering van de risico’s bij het 

inademen van stofdeeltjes. 

- Ogen en gezichtsbescherming om de risico’s van o.a. oogletsel te beperken. 

- Altijd professionele (leren) handschoenen dragen bij het gebruik van de machine.  

- Veiligheidsschoenen c.q. veiligheidslaarzen voorzien van een zool voor uitstekende 

grip een stalenneus en beenbescherming beschermen U tegen verwondingen en 

zorgen ervoor dat u stabiel kunt staan/werken.  

- Werkkleding van stevig materiaal welke ook nog eens brandvertragende 

eigenschappen heeft. 

• ALTIJD bij het bedienen van de machine gehoorbescherming dragen. 

 

WAARSCHUWING: Lawaai kan slecht voor u gezondheid zijn. Wanneer het 

toegestane geluidsniveau van 85 dB(A) wordt overschreden, moet 

gehoorbescherming worden gedragen. 

 

• ALTIJD de brandstofkraan sluiten als u de machine niet gebruikt. 

• NOOIT de choke gebruiken om de motor te stoppen. 

• ALTIJD de machine netjes opbergen als hij niet gebruikt wordt. Kies voor een veilige 

opbergplaats zodat de machine niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld. 

Plaats de machine niet buiten of in vochtige ruimte.  

• ALTIJD voor het in gebruik nemen alle beschermhulpstukken en beschermonderdelen 

goed controleren zodat ze optimaal kunnen functioneren. 

- Controleer of beweegbare onderdelen probleemloos functioneren en niet klemmen en 

niet beschadigd zijn. Deze onderdelen moeten aan alle voorwaarden voldoen om een 

veilig en probleemloos gebruik van de machine te garanderen. 

- Beschadigde beschermkappen/hulpstukken moeten door een Lumag erkende 

reparatiedienst worden gerepareerd of vervangen worden, zover er niets anders over in 

de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. 

• ALTIJD voor in gebruik name de gebruiksaanwijzing lezen. Aanwijzingen m.b.t. gevaar, 

waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen moet u altijd in acht nemen om het risico 

van persoonlijke schade of schade in het algemeen of foutieve servicewerkzaamheden 

te minimaliseren.  



 

Veiligheid bij gebruik van verbrandingsmotoren 

 

GEVAAR 

Verbrandingsmotoren veroorzaken tijdens het gebruik en bij het tanken een 

gevaarlijke situatie. Let U goed op de waarschuwingen en daarmee samenhangend 

de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing. Als u deze waarschuwingen 

en veiligheidvoorschriften niet in acht neemt kan dit zware verwondingen en zelfs 

dodelijke ongelukken leiden. 

 

• Laat deze motormachine NIET binnen in een garage of afgesloten ruimte draaien. De 

afvoergassen van de motor bevatten het giftige koolmonoxide. Het zich begeven in een 

ruimte met koolmonoxide kan tot bewusteloosheid leiden en zelfs dodelijk zijn. 

 • Gebruik de machine NIET in de nabijheid van een open vlam/vuur. 

• Rookt u a.u.b. NIET in de nabijheid van de trilplaat. 

•  Controleer  ALTIJD benzineleidingen, tankafdichting, en de benzinetank op lekkage of     

 scheuren. De machine mag met  dergelijke mankementen niet in gebruik worden       

 genomen.  

•  Tank de machine NIET bij, terwijl de motor nog heet is of nog loopt. 

 •  Vul de brandstof tank ALTIJD bij in een goed geventileerde ruimte. 

•  Vul de tank NIET bij in de buurt van een open vlam/vuur. 

•  Rook NIET tijdens het tanken. 

•  Knoei GEEN brandstof tijdens het bijvullen. 

•  Let erop, dat U na het tanken ALTIJD de tankdop terugplaatst en goed vastdraait. 

 

Serviceveiligheid  

WAARSCHUWING 

Ondeskundig onderhoud of het niet signaleren van een probleem c.q. het niet 

oplossen van een probleem kan tijdens het trillen voor gevaarlijke situaties zorgen. 

Gebruikt u alleen een regelmatig en juist onderhouden machine. Alleen zo kunt u 

ervan uitgaan dat u uw machine veilig, deskundig en storingsvrij kunt gebruiken. En 

dat voor langere tijd. 

 

• De machine NIET in draaiende situatie schoonmaken, onderhouden, afstellen of 

repareren. Beweegbare onderdelen kunnen zware verwondingen veroorzaken. 

• Voor onderhoud en reparatie werkzaamheden ALTIJD de ontstekingskap en de bougie 

verwijderen. Het plotseling starten van de machine wordt hiermee voorkomen.  

• GEEN Benzine of andere ontvlambare oplosmiddelen voor het reinigen van de machine 

gebruiken. Benzine- en oplosmiddel dampen kunnen explosies veroorzaken. 

• In de nabijheid van de uitlaat GEEN papier, karton of gelijkwaardig materiaal 

neerleggen. Door de heet geworden uitlaat kan een brandhaard ontstaan. 

• Beschadigde of te vervangen machine onderdelen ALTIJD door originele onderdelen 

 vervangen.  

• ALTIJD de tankdop regelmatig op dichtheid controleren. 

• De stickers op de machine waarschuwen voor gevaren. De machine ALTIJD schoon 

houden en beschadigde waarschuwingsstickers vervangen.  

 

Speciale veiligheidsvoorschriften  



 •  Let op de waarschuwingsstickers op de machine, deze mag u nooit 

verwijderen. 

• De veiligheidsvoorzieningen mogen niet gedemonteerd of onbruikbaar 

gemaakt worden.  

• Controleer voordat u begint met de werkzaamheden of veiligheidssysteem 

goed werkt evenals het correct functioneren van de tweehand bediening.  

• De machine is zo ontworpen dat hij door 1 persoon bediend moet worden. 

Laat geen andere personen het te kloven houtstuk vasthouden.  

• Voor het gebruik de motorkruiwagen op een vlakke en stabiele ondergrond 

opstellen. Zorg voor voldoende bewegingsvrijheid.  

• Bij werkzaamheden in een afgesloten ruimte altijd vooraf vaststellen dat de 

ruimte vrij is van gassen, rookgassen of ontvlambare stoffen.  

• Controleer voordat u begint met breken de machinekabel en de eventuele 

verlengkabels op beschadigingen. 

• Controleer of beweegbare onderdelen vrij kunnen functioneren en niet 

klemmen of dat er beschadigingen aan zijn. Betreffende onderdelen moeten 

correct zijn gemonteerd en aan alle eisen voldoen om een veilig en 

doeltreffend gebruik van de machine te kunnen garanderen. 

• Ga nooit op de machine staan.  

• Belast de machine niet zo zwaar dat hij tot stilstand komt.  

• Draag altijd persoonlijke beschermmiddelen (PBM).  

> Gehoorbescherming voor het verminderen van risico’s op doofheid/ 

gehoorbeschadiging. 

Let op! Lawaai kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Wanneer de 

geluidsdruk boven de 80 dB(A) komt, moeten gehoorbeschermers 

gedragen worden. 

> Mond en neus bescherming om risico’s te verminderen van het in ademen 

van gevaarlijke stofdeeltjes.  

> Oogbescherming om de risico’s te verminderen op oogletsel. 

> Veiligheid schoenen met stalen neuzen. 

> Werk handschoenen  

• Deze machine mag alleen gebruikt worden door personen, die met het gebruik 

van hout kloofmachines vertrouwd zijn. Personen onder 18 jaar mogen alleen 

in het kader van een beroepsopleiding onder toezicht van een leraar/ coach of 

mentor de machine gebruiken. Personen onder de 16 jaar mogen de machine 

niet gebruiken.  

• Fouten/ storingen aan de machine maar ook beschadiging van 

beschermkappen of veiligheidshulpstukken moeten direct nadat ze opgemerkt 

zijn worden doorgegeven aan de verantwoordelijke personen.  

• Laat de machine niet zonder toezicht c.q. niet te lang onbelast draaien.  

• De beschermkappen of veiligheidshulpstukken moeten na het beëindigen van 

het onderhoud of reparatie direct weer gemonteerd worden.  

• Bij het verlaten van de werkplek de motor uitschakelen. 



 

Overige risico‘s 

Ook bij gebruik van de machine waarvoor hij gemaakt is kunnen nog de volgende 

risico’s optreden:  

 

- Verwondinggevaar voor vingers en handen doordat niet volgens de 

aanwijzingen plaatsen of begeleiden van het houtstuk.  

- Verwondinggevaar door wegslingerende materiaalresten door een niet juiste 

werkhouding of door het foutief invoeren van het materiaal. 

- Verwondingen door het aanraken van onder spanning staande onderdelen bij 

geopende of defecte elektrische onderdelen  

- Brand- en uitglijd gevaar door weggelopen hydraulische olie.  

- Beschadiging van het gehoor door langere tijd zonder gehoorbescherming te 

werken. 

Overige risico’s kunnen geminimaliseerd worden door de machine te gebruiken 

waarvoor hij is en de veiligheidsvoorschriften te hanteren waarbij ook de 

volledige gebruiksaanwijzing gelezen dient te worden.  

 

WAARSCHUWING 

Het buitenwerking stellen, veranderen, blokkeren, aanbouwen, ombouwen, 

verwijderen van onderdelen van de veiligheidsinrichting op de machine is 

ten strengste verboden en kan tot ernstige verwondingen c.q. 

levensgevaarlijke situaties leiden. 

 

INGEBRUIKNAME 

 

AANBEVOLEN BRANDSTOF 

Voor deze motor is alleen loodvrije normaal benzine (met een research –octaangehalte van 

91 of hoger) geschikt. Gebruik alleen verse, schone brandstof. Water of vuil in de benzine 

beschadigt het brandstofsysteem. 

 

Tank alleen in een goed ventileerde ruimte en met een niet draaiende motor. Als de motor 

nog warm is moet u deze voor het tanken eerst laten afkoelen. Tank nooit in een gebouw 

waar de benzinedampen vlammen of vuurvonken kunnen bereiken. 

 

WAARSCHUWING 

Benzine is uiterst brandbaar en explosief. Er kunnen door het gebruik van 

brandstoffen verbrandingen, brandwonden of andere verwondingen ontstaan. 

Motor uitschakelen en verwijdert houden van vlammen, vonken of hittebronnen. 

Alleen in de buitenlucht tanken. 

Gemorste benzine direct verwijderen. 

 

VOOR INGEBRUIKNAME 

 

AANWIJZING 



Bij de eerste ingebruikname moet meestal Motorolie worden bijgevuld! Check dit goed!! 

Indien u geen of te weinig olie gebruikt kan dit tot onherstelbare schade van de motor 

leiden. In dit geval zijn zowel de verkoper als de fabrikant niet aansprakelijk voor garantie 

claims. 

 

• In de handel verkrijgbare motorolie gebruiken met de specificaties10W-30. 

• Olieschroefdop uit de motor verwijderen. 

 

Controleert u voor het starten van de motor: 

• de motorolie stand 

• de brandstofhoeveelheid stand – de tank moet minstens halfvol zijn 

• de toestand van het luchtfilter 

• de toestand van de brandstofleidingen 

• de van buitenaf zichtbare schroef/bout verbindingen. Kijk of alles goed vast zit! 

 

ONDERHOUD 

WAARSCHUWING 

Onderhoudswerkzaamheden alleen met een niet draaiende motor uitvoeren. 

 

Voor het werken met en verwijderen van oude olie, filters en reinigingsmiddelen zijn 

de wettelijke voorschriften in acht te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEILIG GEBRUIK 

-Graag vooraf deze handleiding door lezen voor gebruik 
-Vooraf altijd bouten, moeren en wielmoeren controleren of deze vast zitten 
-oppassen op hellingen of gladde oppervlakten 
-wees er zeker van dat u zich niet in gevaarlijke omstandigheden begeeft 
-LET OP! U mag alleen schakelen als de motorkruiwagen stilstaat 
DENK VOOR EN TIJDENS GEBRUIK GOED NA!!!!! 

 
 
WAAR MOET U OP LETTEN BIJ GEBRUIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARTEN 

-vul de tank (H) met benzine (euro loodvrij). Max. 2 liter benzine 
-zet de machine vlak om het oliepijl (I) op de juiste manier te controleren. De 
maximale hoeveelheid olie is 0,65 liter. Bij voorkeur SAE10W-30/ SAE10W-40. 
-draai de benzinekraan (G) naar boven in de stand open (ON).  
- de machine is voorzien van een “dodemans hendel B”. Zo gauw u deze loslaat 
gaat de motor ogenblikkelijk uit. Dit voor uw en de veiligheid van uw omgeving. 
Deze hendel moet u dus altijd in geknepen houden. Bij het starten, bij het rijden 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-zet het gashendel (F) op choke, trek 2/3 maal tot de machine start (NOOIT 
VAKER DAN 3 KEER OP DE CHOKE AANTREKKEN, ZO KAN DE MOTOR 
NOOIT VERZUIPEN) 

A B 

C 

D 

E F 

G 

I H 

B 



-haal de gashendel langzaam van choke tot de motor goed loopt 
 
 
VOORWAARTS RIJDEN 

-selecteer een versnelling (A) voor de door u gewenste rijsnelheid 
-druk de rode handremhendel (E) in. 
-knijp nu de koppelingshendel (D) in en u gaat rijden 
 
ACHTERWAARTS RIJDEN 

-schakel met de hendel naar R (reversible) 
-druk de rode handremhendel (E) in 
-knijp nu de koppelingshendel (D)  in en u gaat rijden 
 
STOPPEN 

-beide hendels (E en B)  loslaten, de machine stopt 
-gashendel terugstellen naar stationair 
 
KIEPEN 

-stop met rijden en knijp de rechtse hendel (C) volledig in. De bak wordt 
ontgrendeld.  
-U kunt de machine iets optillen waardoor de bak kantelt. 
-handmatig de bak terughalen tot deze goed in de vergrendeling valt 
  
ALLEEN RIJDEN ALS DE BAK GOED VERGRENDELD IS 
 

 
AANWIJZINGEN VOOR MILIEUBESCHERMING 

 

 

Oude elektrische en gemotoriseerde  apparaten gooit u niet in de 

vuilbak maar zijn recyclebaar! Levert u daarom aan het einde 

van de levensduur van uw machine deze in bij een inname 

station bij u in de gemeente.  

 

 

De aangegeven waarden zijn emissiewaarden en zijn daarmee niet 

meteen ook gelijkwaardig aan de werkwaarden. Hoewel er een 

correlatie is tussen Emissie- en Imissie waarden, kan daaruit niet 

direct afgeleidt worden of er extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk 

zijn. Factoren die de actuele Immissie waarden op de werkplek 

beïnvloeden, zijn de opbouw van de werkruimte, andere 

geluidsbronnen bijv. het aantal machines, en andere 

omgevingsfactoren. De toegelaten werkpleknormeringen kunnen 

uiteraard ook per land verschillen. Dit moet echter de gebruiker 

achterhalen om betere inschatting van risico’s en gevaar te kunnen 

bepalen. 

 



GARANTIE / KLANTENSERVICE 

 

Garantie 

De wettelijke garantie termijn bedraagt 2 jaar na de aankoopdatum. In geval er 

gebreken aan het product zijn neemt u dan direct contact op met onze 

servicedienst. Voor dit doel adviseren wij het aankoopbewijs goed te bewaren. 

De garantietermijn betekent dat niet functionerende of defecte onderdelen door 

ons worden vervangen of gerepareerd, tenzij deze op de juiste wijze zijn 

gebruikt. Vervangen onderdelen blijven eigendom van Lumag. Door de 

vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn van de machine niet 

aangepast. Voor nieuw geplaatste onderdelen is geen aparte garantieregeling. 

Voor schade aan de machine of onderdelen die is ontstaan door overbelasting, 

foutief gebruik of slecht onderhoud vervallen de garantie voorwaarden. U kunt 

dan geen aanspraak maken op uw garantie! Dat geldt ook als u de voorschriften 

in de gebruiksaanwijzing niet hanteert of geen originele onderdelen en/of 

accessoires gebruikt. Bij reparaties of veranderingen aan de machine door 

personen die hiervoor geen goedkeuring hebben van Lumag vervalt ook de 

garantie. 

 

Klantenservice 

Bij technische vragen, informatie over onze producten en bestellingen van 

onderdelen staat onze klantenservice altijd voor U ter beschikking: 

 

Service bereikbaar:  maandag tot vrijdag van 8.30 

tot 17.30 uur.  

Telefoon:  0031 / (0)487-511227 

Fax: 0031 / (0)487-511463 

E-Mail:  info@matom.nl 

 

Ongeveer 90% van de problemen hebben met gebruikers fouten te maken. 

Daarom verzoeken wij U altijd voordat u de machine naar uw handelaar 

terugbrengt eerst contact met onze servicedienst op te nemen. We willen ervoor 

zorgen dat u zo snel mogelijk weer met uw machine aan de slag kunt. 

 

Belangrijke aanwijzing: Stuurt u alstublieft nooit uw machine rechtstreeks naar 

ons op! Als wij de machine niet hebben afgehaald zijn de kosten voor 

beschadiging of diefstal voor uw eigen rekening. We hebben het recht de 

machine die zonder toestemming naar ons toegestuurd wordt te weigeren c.q. op 

zijn kosten terug te sturen. 
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