
 
 
Originele gebruikershandleiding 

 

WALS TRILROL, handbediende VW300PRO 

 

 

                     ___________________________ 

Kunst. Nr.: VW300PRO                                     www.lumag-

maschinen.de 

                   

                     

Model: VW300PROSerienummer  : __ 

 

Zowel het modelnummer als het serienummer zijn te vinden op het typeplaatje van de trilrol. U moet beide nummers 

veilig bewaren, zodat u ze in de toekomst kunt blijven gebruiken. In deze handleiding worden de functies en 

toepassingen van de machine uitgelegd. 

 

Lees de gebruiksaanwijzing voor inbedrijfstelling, veiligheids- en waarschuwingsinstructies moeten in acht worden 

genomen! 

 

________ Vanaf 08/2018v1 ______ 

 

AANDACHT! De machine wordt geleverd zonder motorolie. 

 Vul de motorolie volgens de instructies voordat u deze in gebruik neemt! 
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1.1.INFORMATIE OVER DE INSTRUCTIES  

Deze gebruiksaanwijzing geeft belangrijke informatie over hoe om te gaan met de VW300PROtrilrol. Een voorwaarde 

voor veilig werken is de correcte naleving van alle gespecificeerde veiligheidsinstructies en -instructies. Bovendien 

moeten de lokale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en algemene veiligheidsvoorschriften die van toepassing 

zijn op het toepassingsgebied van de machine worden nageleefd. 

 

De gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden gelezen voor aanvang van de eerste inbedrijfstelling! Het is een 

productcomponent en moet in de directe omgeving van de machine worden bewaard en te allen tijde toegankelijk zijn 

voor alle gebruikers. Als de machine wordt doorgegeven aan derden, geef dan ook de gebruiksaanwijzing op. 

 

De term machine vervangt de handelsnaam van het artikel waarnaar deze handleiding - zie voorblad - verwijst. 

 

 

1.2 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

Wij hebben ons ingespannen om u zo volledig mogelijk te informeren over ongevallenpreventie tijdens het gebruik van 

de machine, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onvolledige informatie over vermelde gevarenpunten en 

bronnen. 

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van: 

− Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing 

− Oneigenlijk gebruik van de machine 

− Onjuiste montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van de machine 

− Werking van een machine in geval van defecte veiligheidsvoorzieningen of veiligheids- en 

beveiligingsinrichtingen die niet goed zijn gemonteerd of niet functioneel zijn 

− Het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing met betrekking tot transport, opslag, functie, 

bediening, onderhoud en verzorging van de machine 

− Ongeautoriseerde structurele wijzigingen aan de machine 

− Onvoldoende controle van machineonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage 

− Onjuist uitgevoerde reparaties 

− Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen en overmacht 

 

 

1.3KOPIEERRECHTBESCHERMING  

Alle documenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Een overdracht en duplicatie van documenten, zelfs uittreksels, 

evenals kennisgevingen van de inhoud aan derden zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegezegd. 

 

 

1.4RESERVATIES 

Informatie over technische gegevens, afmetingen en illustraties van de machine en wijzigingen in veiligheidsnormen 

zijn onderhevig aan verdere ontwikkeling en zijn daarom niet altijd bindend voor levering. 

Druk- en formuleringsfouten uitgezonderd. 

 

 

1. ALGEMEEN 

2. BEOOGD GEBRUIK 
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De handbediende trilrol VW300PRO met één wiel wordt gebruikt voor verdichtingswerkzaamheden in de weg- en 

tuinbouw, voor kleine bouwplaatsen, zowel voor bodemverdichting als, indien uitgerust met een watersproeisysteem, 

voor asfaltverdichting. 

 

De wals wordt aangedreven door een LONCIN benzinemotor met handmatige start. De motor drijft de  

veerwegaandrijving aan via een V-snaar en een ketting. Tegelijkertijd wordt de excitatie voor de trilling aangedreven 

door een andere V-snaar.  De trilling leidt tot afvlakking en verdichting van het werkoppervlak terwijl de machine 

beweegt. De gebruiker regelt de snelheid en richting van de machine met de bedieningselementen op de geleidingstrek.  

 

De machine is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het hier beschreven beoogde doel. Het gebruik van de machine 

voor enig ander doel kan de machine permanent beschadigen of ernstig letsel veroorzaken bij de bediener of andere 

mensen in de omgeving. 

 

Bij gebruik van de machine op de openbare weg moeten de bepalingen van de geldende nationale verkeersregels 

(reflectoren, verlichting, enz.) worden nageleefd. 

 

Het in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsinstructies en het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 

evenals de naleving van de onderhoudsintervallen maken deel uit van het beoogde gebruik. 

 

Personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing, kinderen, adolescenten en personen 

onder invloed van alcohol, drugs en medicatie mogen de machine niet bedienen.   

 

De wals trilrol mag niet  

− worden gebruikt als ladder, steun of werkoppervlak. 

− worden gebruikt in afgesloten ruimtes, zoals bv. hallen of stallen. 

− worden gebruikt voor het sproeien van andere vloeistoffen dan water (bv. brandstof op asfalt). 

 

Mogelijk misbruik 

− Veiligheidsvoorzieningen mogen niet worden gedemonteerd of overbrugd. 

− Gebruik van niet-uitgebrachte accessoires. 

− De machine mag niet in commercieel gebruik worden gebruikt. 

 

 

LET OP – risico op letsel! 

Veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen mogen niet worden opgeheven! 

 

 

 

 

 

 

Controleer na het uitpakken de inhoud van de doos of transportdoos op 

− Volledigheid  

− mogelijke transportschade 

 

3. OMVANG VAN DE LEVERING 
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Breng de dealer of fabrikant onmiddellijk op de hoogte van eventuele klachten. Latere klachten worden niet in 

behandeling genomen. 

 

De machine wordt altijd geassembleerd geleverd. Alleen de bijgeleverde watertank hoort stevig in de watertankhouder 

gedrukt te worden. 

Als u vragen of problemen heeft met de machine, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken per e-mail: 

info@lumag-maschinen.de of telefonisch op +49 8571/92 556-0. 

  

A Machine-eenheid met benzinemotor 

B Watertank  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watertank bevestigen  

Plaats het waterreservoir op de watertankhouder en houder en druk de tank stevig in de houder. 

                             

 

 

Model VW-300PRO 

  

Rijden 4-takt OHV benzinemotor LONCIN G200F 

Kubieke capaciteit 196 cm³ 

Nominaal vermogen      4,1 kW* bij 3.600 tpm 

4. SPECIFICATIES 

mailto:info@lumag-maschinen.de
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Startapparaat Reversierstarter 

Brandstof Loodvrije benzine ROZ 95 

Brandstofinhoud 3,6 liter 

Motorolie SAE 10W-30 of 10W-40 

Motorinhoud ~ 0,6 liter 

Werkend 600 mm 

Rijsnelheid 0 – 2,1 max. 

0 – 1,4 max. 

voorwaarts 

achteruit 

Klimkracht 20% max. 

Tractie aandrijving Hydrostatisch 

Type aandrijving van het 

excitatiesysteem 

Werktuiglijk 

Frequentie 72 Hz 

Amplitude 0,6 mm 

Centrifugale kracht 13,5 kN 

Watertankvolume 16 liter 

Hydrauliekolietank CF-4 20W/50 / ~ 50 ml 

Statische Lijnbelasting 4,4 kg/cm 

Klaar. Geluidsprestaties Gel LWA  108 dB(A) 

Hand-, armtrillingen  3,9 m/s2 

4,7 m/s2 

Verwijzigingen 

Rechts 

Gewicht ca. 266 kg 

* De werkelijke prestaties bij continu bedrijf zijn waarschijnlijk lager als gevolg van bedrijfsbeperkingen en 

omgevingsinvloeden. 

Specificaties zijn van kracht op het drukmoment en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

                

 

 

De VW300PRO trilwals bestaat uit een frame waarop een 4-takt KOPKLEPPER benzinemotor, een hydraulische tank, 

een watertank en een hydrostatische aandrijving zijn gemonteerd. Onder het frame bevindt zich  een stalen verband, 

een bekrachtiger en een geleidingstrek. 

 

5. TECHNISCHE BESCHRIJVING 
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De wals wordt hydrostatisch aangedreven via een V-snaar en een ketting (travel drive). De vibrator bevindt zich buiten 

de rol en wordt mechanisch aangedreven door de centrifugaalkoppeling en een V-snaar. De schrapers bevrijden de rol 

van hechtingsmateriaal. Een waterbesprenkeling met een grote watertank voorkomt aanhechting aan asfalt. 

 

Het hydraulische systeem bestaat uit een gesloten circuit met hydraulische pomp en hydraulische motor, evenals een 

hydraulische tank. 

 

Deze machine wordt gebruikt voor het verdichten van zand, grind, aarde en asfalt voor fietspaden en trottoirs, 

parkeerplaatsen, reparatiewerkzaamheden van kleine asfaltpaden, enz. 

 

 

Functionerend 

De wals moet worden gestart met een handmatig startapparaat. De rol wordt gestuurd met de handgrepen op de 

geleidingstrek. Op de geleidingstrekbalk bevindt zich de gashendel voor snelheidsregeling / compressiekracht, evenals 

de bedieningshendel waarmee de rijrichting oneindig wordt geregeld.  Met de vergrendelingshendel kan de 

geleidingstrektang tijdens werkonderbrekingen en tijdens transport in verticale positie worden bevestigd. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Recycle afval en gooi het niet weg als afval.  

Alle gereedschappen, slangen en verpakkingen moeten worden gesorteerd, naar het plaatselijke 

recyclingcentrum worden gebracht en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. 

 

De plaats van gebruik moet worden beschermd tegen verontreiniging met lekkende bedrijfsvloeistoffen. Gebruikte of 

resterende materialen moeten worden gerecycled in overeenstemming met de milieubeschermingsvoorschriften die van 

toepassing zijn op de plaats van gebruik.  

 

 

Vraag uw gemeentelijke afvalverwerkingsinstantie naar de mogelijkheden van milieuvriendelijke 

en geschikte verwijdering. 

 

 

 

Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten, voor een adequate bescherming van 

de gebruiker en voor een veilige en probleemloze werking. 

 

Het niet opvolgen van de instructies en veiligheidsinstructies in deze handleiding kan tot aanzienlijke gevaren leiden. 

 

 

6. MILIEU 

7.  VEILIGHEID 
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7.1 WARMTEINDICATIES 

Waarschuwingen worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met symbolen, waarbij de veiligheidsinstructies 

gemarkeerd door een gevarendriehoek staan voor uw persoonlijke veiligheid, notities zonder gevarendriehoek hebben 

betrekking op de enige schade aan eigendommen. 

 

De instructies moeten strikt worden nageleefd om ongevallen, persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. 

 

Het niet naleven van deze instructie vormt het grootste risico voor het leven of het risico op levensbedreigende 

verwondingen. 

 

Het niet naleven van deze instructie brengt levensgevaar of ernstig letsel in gevaar. 

 

Als deze instructie niet wordt opgevolgd, is er een licht tot matig risico op letsel. 

 

Het niet naleven van deze instructie riskeert schade toe te brengen aan de motor of andere materiële activa. 

 

Bovendien bevatten de gebruiksaanwijzingen andere belangrijke passages die worden aangegeven met het woord LET 

OP . 

 

 

7.2OPERATIONELE VEILIGHEID  

 

Maak uzelf vertrouwd met de machine. Een goede training is een voorwaarde voor veilig werken met deze 

machine. Onjuiste bediening of bediening door ongetrainde personen kan een gevaar vormen.  

 

Lees de gebruiksaanwijzing van deze machine zorgvuldig door en let op de etiketten op de machine. Maak uzelf 

vertrouwd met de toepassing en de beperkingen, evenals de specifieke, potentiële gevaren die ermee gepaard gaan. 

 

Maak uzelf bovendien vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik ervan. Leer hoe u het apparaat kunt 

stoppen en snel kunt uitschakelen. Onervaren bedieners moeten worden geïnstrueerd door personeel dat bekend is met 

de machine. Alleen dan mogen ze de machine bedienen. 

 

Naast de arbeidsveiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzingen moeten de veiligheids-, ongevallenpreventie- en 

milieubeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op het toepassingsgebied van de machine en de verkeersregels 

worden nageleefd. 

 

Naast de arbeidsveiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzingen moeten de veiligheids-, ongevallenpreventie- en 

milieubeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op het toepassingsgebied van de machine en de verkeersregels 

worden nageleefd. 
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Verantwoordelijkheid van de exploitant 

De bediener moet de bedieningsinstructies ter beschikking van de bediener stellen en ervoor zorgen dat de bediener 

deze heeft gelezen en begrepen. De gebruiksaanwijzing moet worden overhandigd. Bovendien moet hij het personeel op 

regelmatige tijdstippen trainen en informeren over de gevaren van het hanteren van de machine. 

 

Bovendien is de gebruiker ervoor verantwoordelijk dat de machine altijd in technisch perfecte staat verkeert. 

 

 

Verantwoordelijkheid van de exploitant 

Alleen getrainde personen mogen de machine starten, bedienen en uitschakelen. De bediener moet zijn opgeleid in de 

juiste werking van de machine en vertrouwd zijn met de nodige veiligheidsvoorzieningen. Onvoldoende geïnformeerde 

exploitanten kunnen zichzelf en anderen in gevaar brengen door oneigenlijk gebruik. 

 

Nieuwe gebruikers moeten door de verkoper worden geïnstrueerd om zich vertrouwd te maken met de kenmerken van 

de motoraangedreven machine, het beoogde gebruik en de nodige veiligheidsvoorzieningen. 

 

 

Personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing, kinderen, jongeren onder de 18 jaar en personen 

onder invloed van alcohol, drugs en medicatie mogen de machine niet bedienen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen 

de machine gebruiken als onderdeel van een training en onder toezicht van een getraind persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften 

Oneigenlijk en oneigenlijk gebruik van de machine moet worden vermeden (zie "Beoogd gebruik"). 

 

De machine moet vóór elke inbedrijfstelling worden gecontroleerd op verkeers- en bedrijfsveiligheid. 

 

Het werken met de machine vraagt veel aandacht. Let op de omgevingscondities op de werkplek. 

− Obstakels op het gebied van werk en verkeer (elektrische leidingen, leidingen, gas, water of communicatielijnen en 

dergelijke). 

− Draagkracht van de bodem. 

− Noodzakelijke bescherming van de bouwplaats, met name voor de openbaarvervoersector. 

− Noodzakelijke bescherming van muren en plafonds. 

− Mogelijkheden van bijstand bij ongevallen. 

 

Zorg voor voldoende lichtomstandigheden in de werk- en omgevingsruimtes. Bedien de machine nooit bij slecht zicht.  

 

Passende beschermende kleding vereist.  Bij het hanteren van de machine is het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM)  absoluut noodzakelijk om elk risico voor de gebruiker te minimaliseren. De volgende 

beschermende maatregelen moeten in acht worden genomen: 
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− Nauwsluitende werkkleding die beweging niet belemmert. Het wordt voornamelijk gebruikt om 

geluidsisolerende middelen zoals bv. gehoorbescherming, capsules, etc. te beschermen tegen gehoorschade. 

− vóór detectie door bewegende delen. 

 

AANDACHT! Lawaai kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Als het toegestane geluidsniveau 

van 80 dB(A) wordt overschreden, moet gehoorbescherming worden gedragen. 

 

− Mondbeschermer ter bescherming tegen aandoeningen van de luchtwegen om fijnstof of deeltjes vast te houden. 

− Bril met zijdelingse bescherming om de ogen te beschermen tegen stof of splinters. 

−  Werkhandschoenen gemaakt van massief leer ter bescherming tegen scherpe randen, splinters of overmatige 

trillingen. 

− Veiligheidsschoenen of laarzen met stalen doppen ter bescherming tegen ongelijke oppervlakken met scherpe 

randen of vallende voorwerpen. Het veiligheidsschoeisel zorgt ook voor een veilige standaard. 

− Veiligheidshelm om het hoofd te beschermen tegen vallende delen en oscillerende belastingen. Het kan ook 

beschermen tegen verwondingen in krappe situaties. 

 

Gebruik alleen dragende laadkleppen voor het laden. 

 

Schakel voor vervoer op motorvoertuigen of aanhangwagens en voor elke verandering van locatie de aandrijving uit en 

wacht tot het uitrustingsstuk stopt. Koppel vervolgens de bougie los en sluit de brandstofkraan (indien aanwezig).  

 

Transporteer de machine alleen rechtop. 

 

De effectiviteit van de bedieningselementen mag niet onnodig worden beïnvloed of teniet worden gedaan. 

 

Het in bedrijf stellen van de machine met een hogere snelheid dan aanbevolen in de "Technische gegevens" kan leiden 

tot motorschade.  Een hoge snelheid verhoogt de kans op ongelukken! 

 

Maak de roltrommels niet schoon terwijl de rol draait. 

 

Voer onderhouds- en operationele werkzaamheden uit, b.v bijvullen en bijvullen van water, alleen wanneer de rol 

stilstaat en tegen walsen is beveiligd. 

 

Vermijd onbedoeld starten – schakel de schijf uit in de volgende situaties:   

− bij het verlaten van de machine 

− voor het tanken 

− bij het vervoeren, heffen of kantelen van de machine 

 

Schakel de aandrijving uit, verwijder de bougie en schroef de bougie los: 

− vóór inspectie, reiniging of bij het werken aan de machine 

− na contact met vreemde voorwerpen. Controleer het apparaat op eventuele schade. Herstel schade voordat het 

apparaat opnieuw wordt opgestart.  

− in geval van storingen of ongewone trillingen. 

 

 

Werk en explosiegevaarlijke omgeving 
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De exploitant is aansprakelijk voor alle schade aan derden en hun eigendommen. 

 

 

risico op letsel als gevolg van bewegende machineonderdelen of bewegende motorapparatuur; Personen kunnen 

gewond raken door kantelen en omrollen, vooral wanneer de rollen worden omgekeerd. 

 

In de gevarenzone van de machine blijven is verboden, terwijl het werkgebied moet worden beveiligd. Alvorens in 

gebruik te nemen, moet erop worden toegezien dat niet-betrokken personen, met name kinderen en dieren, zich op een 

passende veiligheidsafstand bevinden. 

 

Controleer voordat u met het werk begint altijd de bodemgesteldheid van het te verwerken gebied. Veranderende 

oppervlakteomstandigheden, oneffen terrein, hellingen of zacht, grof materiaal vereisen speciale zorg. 

 

Pas de werksnelheid aan de juiste omgevingsomstandigheden aan. Leid de machine altijd stapvoets. 

 

Leid de machine zo dat u uzelf beschermt tegen blauwe plekken tussen de machine en het obstakel.  

 

Loop bij het achteruitrijden vanwege het risico op verplettering naast het uiteinde van de dissel.   

 

Gebruik en bedien de machine op zo'n manier dat de stabiliteit gegarandeerd is. De stabiliteit is vooral in gevaar aan de 

randen van kuilen, tailingspalen en taluds, garageranden en hakken. Houd daarom afstand van hellingsranden en randen, 

zodat er geen risico is op vallen of botsen. 

 

Leid de machine niet over hellend terrein met een helling in de rij- en dwarsrichting die buiten het toegestane bereik van 

de machine ligt. De toepassing in een hellende positie mag de maximale helling van 20% niet overschrijden. Rij niet 

diagonaal naar de helling, maar in de vallijn. Als het wordt genegeerd, bestaat het risico dat het omvalt! 

 

 

Op hellingen en afdalingen verminderen vochtige en losse oppervlakken de grip van de rol 

aanzienlijk. Verhoogd risico op ongelukken! 

 

Verlaag de snelheid bij het rijden over hobbels, hellingen en hielen om te voorkomen dat u de dissel optilt. 

 

Werk alleen in goede fysieke conditie. Vermoeidheid leidt ook tot onvoorzichtigheid. Bijzonder veel aandacht is vereist 

aan het einde van de werkuren. Voer al het werk rustig en voorzichtig uit. 

 

Neem tijdig pauzes van het werk. Trillingen of herhaalde operaties kunnen schade aan de handen of armen veroorzaken. 

 

 

Als mensen met stoornissen in de bloedsomloop te vaak worden blootgesteld aan trillingen, kan schade aan 

bloedvaten of het zenuwstelsel optreden. De volgende symptomen kunnen optreden als gevolg van trillingen op 

vingers, handen of polsen: in slaap vallen van de lichaamsdelen, kietelen, pijn, steken, verandering in huidskleur 

of huid. Als deze symptomen worden gedetecteerd, raadpleeg dan een arts.  
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Geschikte handschoenen en regelmatige pauzes kunnen de gebruiksduur verlengen. Houd er echter rekening 

mee dat de persoonlijke aanleg voor een slechte bloedcirculatie en/of hoge grijpkrachten tijdens het werken de 

gebruiksduur verkorten. 

 

Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Uw gezichtsvermogen, reactievermogen en 

beoordelingsvermogen kunnen worden aangetast. 

 

Bedien de machine alleen als alle beveiligingsinrichtingen en spatborden zijn bevestigd en goed functioneren. 

− Beveiligingsinrichtingen en -delen mogen niet worden gewijzigd of opgeheven. 

− Beschadigde beschermingsmiddelen en onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen zoals bedoeld door 

een erkende gespecialiseerde werkplaats, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing.   

 

 

 

Beginnen 

Trillingsrollen produceren giftige uitlaatgassen zodra de motor draait. Deze gassen kunnen geurloos en onzichtbaar zijn. 

Werk nooit met het motorapparaat in afgesloten of slecht geventileerde ruimtes. Werk alleen buiten met de machine.  

 

Stel bij het starten van de motor de rijhendel in op nul (horizontale positie), zodat onbedoeld starten van de rol wordt 

uitgesloten.  

 

Er mogen geen medewerkers in het rijgedeelte van rollen zijn. 

 

 

Gebruik 

Leid de machine altijd met beide handen en laat de bedieningspositie achter de machine niet staan. Gebruik een 

instructeur voor beperkte zichtbaarheid.  

 

Stel de geleidingstrek tijdens het gebruik nooit af – risico op ongelukken! motor altijd stilzetten. 

 

In het geval van storingen aan de geleidingstrek, stop de machine onmiddellijk en stop de aandrijving. Laat de fout 

direct verhelpen. 

 

Bedien de machine nooit zonder riem/kettingkast. Open aandrijfriemen en kettingen zijn een bron van gevaar en kunnen 

ernstige verwondingen veroorzaken. 

 

Let bij het verdichten op stevig contact met de grond om een veilige besturing en bewaking van de machine te 

garanderen. 

 

Als de machine in contact komt met een vreemd lichaam, schakelt u de motor uit en verwijdert u de bougie. Controleer 

het apparaat op eventuele schade. Laat de schade herstellen voordat u de machine opnieuw opstart en verder werkt. 

 

Draag goed zichtbare kleding in en direct naast het openbaar vervoer. 

 

 

Einde werk 
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Laat de machine niet onbeheerd draaien terwijl de motor draait. 

 

Schakel bij het verlaten van de machine (zelfs bij korte onderbrekingen) de motor uit en beveilig de machine tegen 

ongeoorloofd gebruik. Bij modelversies met een contactsleutel moet deze eruit getrokken worden, anders moet de 

bougieplug eruit. 

 

De machine moet zodanig zijn opgesteld dat hij niet kan kantelen, vallen of wegglijden. 

 

Bewaar het apparaat op de juiste manier wanneer het niet in gebruik is. Bewaar de gekoelde machine na gebruik op een 

afgesloten, schone, vorstbestendige en droge plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. 

 

7.3VEILIG OMGAAN MET BEDRIJFSVLOEISTOFFEN/TANKEN  

 

Verbrandingsmotoren vormen een bijzonder gevaar tijdens het gebruik en het tanken. Lees en neem altijd de 

waarschuwingen en parallel daaraan de aanvullende veiligheidsinstructies verderop in deze handleiding in acht. 

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige of zelfs dodelijke verwondingen. 

 

Start of laat de motor niet binnenshuis, garages of afgesloten ruimtes draaien. De uitlaatgassen van de motor bevatten 

giftig koolmonoxide. Een verblijf in een koolmonoxide-omgeving kan leiden tot bewustzijnsverlies en de dood.  

Zet voor het tanken de motor uit en laat hem afkoelen. 

 

Roken en open vuur is niet toegestaan. 

 

Brandstoffen kunnen oplosmiddelachtige stoffen bevatten. Vermijd huid- en oogcontact met 

aardolieproducten. Draag handschoenen bij het tanken. 

 

Mors geen brandstof of olie, mocht dit gebeuren, dan moet de machine onmiddellijk worden gereinigd. Vervang 

indien nodig vuile kleding onmiddellijk en behandel deze in overeenstemming met de milieuvoorschriften.  

 

Zorg ervoor dat er geen brandstof of olie in de grond komt (milieubescherming!) .  Gebruik de 

juiste ondervloer. 

 

Maak de tankdop voorzichtig los, zodat de bestaande druk in de tank langzaam kan verdwijnen. 

Controleer brandstofleidingen, tankdop en tank op lekken of scheuren. De machine mag niet met dergelijke schade in 

werking worden gesteld. 

 

Sluit de tankdop na het tanken weer goed af. 

 

Om de machine te starten, verandert u van locatie, op ten minste 3 meter afstand van de tanklocatie. 

 

Brandstoffen kunnen niet onbeperkt worden opgeslagen. Koop alleen zoveel als je wilt consumeren in een paar 

maanden. Gebruik geen oude brandstof! 

 

Vervoer en bewaar brandstof en olie alleen in goedgekeurde en gemarkeerde bussen.  
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Vervoer en bewaar geen brandstof en olie in de buurt van ontvlambare of licht ontvlambare stoffen, vonken of open 

vuur. 

 

Gebruik nooit een machine met een beschadigde contactkabel en kaarsstekker. Gevaar voor vonken! 

 

Brandstoffen en oliën moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden in overeenstemming met de 

veiligheidsvoorschriften. 

 

7.4SERVICE - BEVEILIGING 

 

Onjuist onderhoud of niet-naleving of niet-oplossing van een probleem kan een bron van gevaar worden tijdens 

het gebruik. Gebruik alleen regelmatig en goed onderhouden machines. Dit is de enige manier om aan te nemen 

dat u uw machine veilig, economisch en probleemloos zult bedienen. En dat voor een lange tijd.     

 

Reinig, onderhoud of pas het apparaat niet aan tijdens gebruik. Gedraaide onderdelen kunnen ernstige verwondingen 

veroorzaken.  

 

Op machines met benzinemotoren voor onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden, trek bougies uit en draai 

bougies uit om onbedoeld starten te voorkomen. 

 

Laat de machine niet draaien zonder luchtfilter.  

 

Controleer moeren en schroeven regelmatig op een stevige pasvorm en draai ze indien nodig vast.  

 

Indien beschermende voorzieningen en werkstukken aan slijtage onderhevig zijn, moeten deze regelmatig worden 

gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.  

 

De machine moet worden bediend met lage geluids- en uitlaatemissies. Laat de motor alleen draaien volgens de 

specificaties die zijn gespecificeerd in de "Technische gegevens".  

 

Gebruik geen brandstoffen of andere ontvlambare oplosmiddelen om machineonderdelen te reinigen. Explosiegevaar!  

 

Gebruik geen hogedrukreiniger om de machine schoon te maken. Doordringend water kan de machine beschadigen.  

 

Houd vocht uit de buurt van delen onder spanning. Dit kan leiden tot kortsluiting. 

 

Houd de machine altijd schoon en maak deze na elk gebruik schoon. Houd de bedieningselementen van de machine te 

allen tijde droog en vrij van hars, olie en vet. Besturingselementen, zoals bv. Aan/uit-schakelaars, gashendels, enz. 

mogen niet onjuist worden vergrendeld, gemanipuleerd of gewijzigd.  

 

Stapel brandbaar materiaal niet in de buurt van de motorbehuizing. De hete machinebehuizing kan een bron van brand 

veroorzaken. 

 

Kantel de machine niet om te reinigen. 
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Reinig de koelvinnen van de motor van vuil. 

 

Controleer de tankdop regelmatig op dichtheid. 

 

Koppel hydraulische leidingen niet los en maak hydraulische verbindingen niet los terwijl de motor draait. Hydraulische 

vloeistof, wanneer onder druk, kan de huid binnendringen, brandwonden of blindheid of andere gevaren veroorzaken. 

Stel alle bedieningselementen in op "Neutral" en schakel de motor uit voordat u de hydraulische verbindingen losmaakt. 

 

Zorg ervoor dat de slangen opnieuw zijn aangesloten op de juiste poort. Anders kunnen er verwondingen en/of schade 

aan de roller ontstaan.  

 

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in de mate zoals beschreven in deze 

gebruiksaanwijzing. Alle verdere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde werkplaats of 

LUMAG-servicewerkplaats. 

 

Werkzaamheden aan het elektrische systeem kunnen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. 

 

Voordat u de machine inschakelt en in bedrijf stelt, moet u ervoor zorgen dat alle gereedschappen zijn verwijderd. 

 

Gebruik alleen originele LUMAG onderdelen en accessoires. Het gebruik van andere reserveonderdelen en accessoires 

zal naar verwachting het risico op ongevallen verhogen. Enige aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade 

is niet van toepassing. 

 

De stickers op de machine waarschuwen voor gevaren. De machine moet altijd schoon worden gehouden, eventuele 

beschadigde stickers en markeringen moeten onmiddellijk worden vervangen. 

 

Bevestig na reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden beveiligingsinrichtingen en spatborden opnieuw aan 

de machine. 

 

 

7.5ELEKTRISCH SYSTEEM 

 Dragers van een pacemaker mogen de delen van het ontstekingssysteem onder spanning niet aanraken terwijl de motor 

draait. 

 

 

7.6 OVERIGE RISICO’S EN BESCHERMENDE MAATREGELEN  

Mechanische Risico’s 

Intrekken, vangen 

Roterende onderdelen zoals bv. delen van de motor of rol kunnen brede kleding naar binnen trekken en vangen. 

→ Draag altijd nauwsluitende beschermende kleding. Draag geen sjaals, sjaals en dergelijke.    

Drukken  

Onvoorzichtig rijden van de machine kan leiden tot ernstige verwondingen. 

→ In de buurt van onbeschermde boorgaten of graafputten, op bouwplaatsen, moet speciale aandacht worden besteed. 

Let altijd op de omgevingscondities op de werkvloer.    
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Verwaarlozing van ergonomische principes 

Nalatig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Onzorgvuldig gebruik of weglaten van persoonlijke beschermingsmiddelen kan leiden tot ernstig letsel.  

→ Draag voorgeschreven beschermingsmiddelen.  

Slechte lokale verlichting 

→ Zorg altijd voor voldoende lichtomstandigheden voor alle werkzaamheden.   

Menselijk gedrag, wangedrag 

→ Wees altijd volledig geconcentreerd in al het werk.   

Restgevaar - Kan nooit worden uitgesloten.  

 

Resterende elektrische gevaren 

Elektrisch contact 

Bij het aanraken van de bougie kan een elektrische schok optreden terwijl de motor draait. 

→ Raak nooit de kaarsplug of bougie aan terwijl de motor draait.  

 

Resterende thermische gevaren 

Brandwonden, bevriezing 

Het aanraken van de uitlaat/behuizing kan brandwonden veroorzaken. 

 → Laat motor afkoelen.  

 

Blootstelling aan lawaai 

Gehörschädigungen 

Langdurig, onbeschermd werken met de machine kan leiden tot gehoorschade. 

→ Draag altijd gehoorbescherming.  

 

Gevaar van materialen en andere stoffen 

Contact, inademing 

De uitlaatgassen van de machine kunnen leiden tot schade aan de gezondheid. 

→ motorapparaat alleen buiten en neem regelmatig pauzes.  

Brand, Explosie 

Brandstof is brandgevaarlijk. 

→ Tijdens het werken en tanken is roken en open vuur verboden.  

 

Trillingsgevaar 

Volledige lichaamsvibratie 

Langdurig werken met de machine kan leiden tot fysieke beperkingen als gevolg van trillingen.  

→ Neem regelmatig pauzes.  

 

Andere gevaren 

Uitglijden, struikelen of vallen van mensen 

Op onstabiele oppervlakken kunt u schade oplopen door te struikelen. 

→ Pas op voor obstakels op de werkplek. Zorg altijd voor een veilige standaard en draag veiligheidsschoenen.  
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7.7. GEDRAG IN GEVAL VAN NOOD 

In het geval van een mogelijk ongeval, initieer de nodige eerstehulpmaatregelen en vraag zo snel mogelijk 

gekwalificeerde medische hulp.  

Geef bij het aanvragen van hulp de volgende informatie op: 

- waar het gebeurde - wat gebeurde er - hoeveel gewonden - welk type letsel - wachten op vragen 

 

 

7.8 SYMBOOLUITLEG  

Symbolen zijn bevestigd aan de machine. Deze vertegenwoordigen belangrijke informatie over het product of de 

gebruiksaanwijzing. 

 

 

Gezondheids- en explosiegevaar door verbrandingsmotor 

 

Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging!  

Start of laat de motor niet binnenshuis draaien, zelfs niet als de deuren en ramen open zijn. 

 

Benzine en olie zijn zeer licht ontvlambaar en explosief! 

Zet voor het tanken de motor uit en laat hem afkoelen. Houd de motor uit de buurt van hitte, 

vonken en vlammen. Rook niet in de buurt van de machine!  

 

Gebruik loodvrije brandstof ROZ 95. 

Voorzichtigheid! 

Gebruik alleen schone brandstof. 

 

Controleer motorolie! 

Controleer het oliepeil voor elk gebruik en na ten minste 8 uur gebruik (BTS). Vul indien nodig 

olie bij. 

 

Waarschuwing!  Speciale zorg en aandacht. De machine kan ernstige verwondingen 

veroorzaken! 

 

Lees en neem de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies in acht voordat u ze in gebruik 

neemt. Anders neemt het risico op letsel voor exploitanten en andere personen toe. 

 

Draag oog- en gehoorbescherming. Helm vereist om te beschermen tegen vliegende onderdelen. 

 

 

Draag beschermende handschoenen. 

 

 

Draag veiligheidsschoenen met een gripvaste zool en stalen dop. 
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Waarschuwing voor hete oppervlakken. Risico op brandwonden! 

Raak geen hete motoronderdelen aan. Deze blijven voor korte tijd heet, zelfs na het uitschakelen 

van de machine. 

 

Een verstrikking in de roterende riem veroorzaakt een handblessure. 

Doe altijd riembescherming aan. 

 

 

Houd omstanders uit de buurt. 

 

Schakel voor reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de motor uit en verwijder de 

bougieplug. 

 

 

 

Gashendel 

Turtle betekent TRAAG of NEUTRAAL 

Konijn betekent VOL GAS of HOGE SNELHEID 

 

 

 

Rijhendel 

Voorwaarts 

Achteruit 

 

 

 

Watertank 16l        

 

 

 

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau in dB(A) 

 

 

Hydrauliekolietank-volledige buis  

 

Centrifugale kracht 

 

 

 

LET OP – Hefpunt  

LET OP – Vast sjorpunt 

 

NAAMBORD 

Voorzien van modelnaam, bouwjaar en serienummer. Voor bestellingen van 

reserveonderdelen of service-informatie, gelieve altijd deze gegevens te verstrekken. 



                                                                                        

Kant 19 Van 47 
 

 

 

Laat de motor van de machine afkoelen voor transport of voordat u binnen parkeert om brandwonden te 

voorkomen en het risico op brand te elimineren. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat personen niet in 

gevaar worden gebracht door het kantelen of laten glijden van de machine en door het op- of neerklappen van 

machineonderdelen. 

 

− Het gewicht van de machine wordt vermeld onder "TECHNISCHE GEGEVENS". 

− Zet de machine uit en laat de motor afkoelen. 

− Sluit de brandstofkraan, d.w.z. zet deze op OFF/AUS en lijn de machine horizontaal uit om brandstof- of 

olielekkage te voorkomen.  

− Voor transport moet de machine met een kraan op een geschikt vervoermiddel (vrachtwagen, trailer) worden 

gehesen. 

 

 

8.1 LADEN MET EEN KRAAN  

Zorg er voor het heffen voordat u gaat tillen of de hefinrichting in staat is om het gewicht van de machine – afmetingen 

en gewicht zie rubriek 4. TECHNISCHE GEGEVENS – zonder gevaar te heffen. Het vervoermiddel moet het gewicht 

van de machine kunnen dragen. 

− De machine buiten bedrijf stellen zoals beschreven in punt 12.6 STOP MACHINE . 

− Plaats de geleidingstrekbalk rechtop en vergrendel met de vergrendelingshendel. 

 

Risico op verbrijzeling en risico op machineschade. Onjuiste heftechniek kan ervoor zorgen dat de machine 

omvalt.  Til de machine nooit op de geleidetrek of kranen. De machine kan omdraaien! 

 

Heffen 

− Bevestig een sling of ketting aan het hijsoog met een geschikte haak of beugel. 

− Gebruik alleen stalen kabels of kettingen voor het tillen. Het touw of de ketting moet over de juiste hefcapaciteit 

beschikken. Gebruik geen geïmproviseerde touwen of kettingen. 

− Wanneer de machine wordt opgetild of verplaatst, plaats deze dan niet onder en probeer er niet op te klimmen. 

 

Gebruik alleen hefinrichting en kraan met voldoende laadvermogen. 

Stap nooit onder zware belasting. 

 

Vervoer 

Zet de machine vast op het vervoermiddel tegen rollen, uitglijden of kantelen. 

− Er bevonden zich blokken voor en achter de roltrommel.  

− Gebruik de voorste en achterste sjorogen om de machine aan de aanhanger te bevestigen. 

 

 

8.  MACHINEVERVOER 

9.  COMPONENTEN 
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9.1TRILWALS 

                
 

1Hijsoog 

2Brandstofdeksel 

3Brandstof tank 

4Reversiestarter 

5Vuldop van de watertank 

6Watertank 

7Vastbindpunt  (4 in totaal) 

8 Beschermplaat  

9Wals 

10 Volgroller 

11Vergrendelingshendel   

12 Geleidedissel 

13Benzinemotor 

14Luchtfilters 

15Handvat 

16Bedieningshendels vooraan  

17Bedieningshendels achteraan  

18Gashendel  

19Hydraulische vulhals met markering  

20Dekking bovenkant(Hydrauliek en bescherming tegen 

tandwielen)  

21Dekking aan de zijkant 

(Riem - en kettingkasten) 

22Waterventiel 

23 Schraperstang (2 in totaal) 

 

 

9.2 BENZINEMOTOR 

    
 

Motorschakelaar 
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Als in gevaarlijke situaties een snelle uitschakeling nodig is, breng dan de bedieningshendel in 0-positie (horizontaal) en 

draai de motorschakelaar OFF/AUS. De motor is uitgeschakeld (ontsteking kortgesloten). 

 

Reversierstarter/Starttouw  

De starter is ontworpen als een magneto-ontsteking met veerreset. Een verkeerde behandeling van de achteruitrijstarter 

kan de starter beschadigen. Wikkel de kabellift van de omkeerstarter nooit om je hand. 

 

Chokehendel 

De choke-hendel opent en sluit de chokeklep van de carburateur. De choke-hendel wordt alleen gebruikt om een koude 

motor te starten.   

 

Brandstofkraan 

De brandstofkraan opent en sluit de verbinding tussen de tank en de carburateur. 

 

Luchtfilter 

Het luchtfilter bestaat uit een schuimvoorfilter en een papierfilterinzetstuk. Het bevindt zich onder de afdekking. Een 

vuil luchtfilter is merkbaar door onrein draaien van de motor en zwarte rook. 

 

Uitlaatdemper  

De uitlaat van de motor wordt warm als de motor draait. Raak de uitlaatdemper niet aan als deze heet is. Let op 

brandwondenrisico! 

 

Gashendel 

Het gas kan worden verminderd met de hendel op de motor of een geleidingstrek, zodat de motor stationair draait en de 

roltrommel stopt. 

 

Bougie, bougie pluggen 

De bougie van de motor bevindt zich onder de bougieplug. Haal tijdens afstel- en onderhoudswerkzaamheden altijd de 

bougieplug uit de bougie.  

 

Olievulschroef met meetstang 

De motorolie wordt gevuld in de houder voor de oliepeilstok. Om het oliepeil te controleren, mag de meetlat NIET 

worden vastgeschroefd. 

 

Olieaftapplug 

De olieaftapplug bevindt zich aan de achterkant van de motor.  

 

Brandstoftank  

Onder de tank bevindt zich een brandstofkraan. 

 

Centrifugale koppeling 

De motor heeft een centrifugaalkoppeling gekoppeld aan de krukas. Wanneer het motortoerental toeneemt, wordt de 

aandrijving van de roltrommel automatisch gekoppeld.  

 

 

10.  Eerste gebruik 
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De machine voorbereiden voor het eerste gebruik 

1. Zorg ervoor dat al het losse verpakkingsmateriaal uit de machine is verwijderd. 

2. Controleer het apparaat en de onderdelen op schade. In geval van zichtbare schade, bedien de machine niet. Breng 

de dealer of fabrikant onmiddellijk op de hoogte van eventuele klachten. 

3. Controleer of alle onderdelen van de machine zijn geleverd en of alle losse onderdelen en bevestigingsmiddelen 

aanwezig zijn. 

4. Bevestig componenten die nu nog niet zijn bevestigd. 

5. Controleer het niveau van de brandstof, motorolie en hydraulische olie, vul indien nodig indien nodig bij. 

6. Breng de machine naar de plaats van gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

Controleer de hele machine op duidelijke schade (visuele inspectie!) 

Controleer alle schroefverbindingen op een stevige pasvorm, draai ze indien nodig vast. 

Brandstof controleren, indien nodig bijvullen (zie rubriek 11.2 TANKEN) 

Controleer het motoroliepeil, vul indien nodig bij (zie rubriek 11.2 TANKEN) 

Controleer het hydraulische oliepeil (zie punt 11.2 TANKEN) 

Controleer het waterniveau, vul schoon water indien nodig bij 

 

 

11.1MOTOR 

Lees de meegeleverde handleiding van de motor en de onderstaande instructies zorgvuldig door voordat u de motor in 

gebruik stelt. Alleen naleving van deze gebruiksaanwijzing garandeert u een lange levensduur van de motor en 

handhaaft uw garantieclaim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2TANK 

Voordat u de machine in bedrijf stelt, moet u de machine bijtanken. 

 

11.  ACTIVITEIT VOOR AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN 



 

Kant 23 Van 47 

 

Benzine en olie zijn licht ontvlambaar. LET OP brandgevaar! 

 

 

Hulpbron 

 

 Brandstof Motorolie Hydraulische olie 

Soort Loodvrije kwaliteit benzine ROZ 

95  

SAE 10W-30 of 10W-40 CF-4 20W/50  

Capaciteit ca. 3,6 liter ca. 0,6 liter ca. 50 ml 

 

 

Start of laat de motor nooit binnenshuis draaien. LET OP Risico op vergiftiging! 

− Bewaar benzine en olie alleen in aangewezen containers. 

− Vul en leeg benzine en olie alleen buiten als de motor koud is. 

− Vul geen benzine of olie af terwijl de motor draait. 

− Tank niet overvullen (benzine zet uit). 

− Rook niet tijdens het tanken. 

− Open de tankdop niet terwijl de motor draait of heet is. 

− Vervang de beschadigde tank of tankdop. 

− Sluit de tankdop altijd goed af 

− Als de benzine is overgelopen, mag er geen poging worden gedaan om de motor te starten. De machine moet 

van het met benzine verontreinigde oppervlak worden verwijderd. Elke ontstekingspoging moet worden 

vermeden totdat de benzinedampen zijn verdampt. 

− Als er motorolie is gelekt, mag de motor niet worden gestart. Absorbeer gemorste motorolie met oliebinder of 

doek en gooi deze op de juiste manier weg. Maak het apparaat schoon. 

− Doe geen afgewerkte olie in het afval, giet het in het riool, de afvoer of op de aarde. We raden aan om 

afgewerkte olie in een gesloten container in te leveren bij het recyclingcentrum of een klantenservicecentrum. 

 

 

Brandstof bijvullen 

 

 

De machine is uitgerust met een viertaktmotor. Zorg ervoor dat er voldoende olie in de olietank zit.  

 

Tank uitsluitend met loodvrije kwaliteitsbenzine ROZ 95. In geen geval mag de machine worden bijgetankt met 

een 2-taktmengsel, diesel of niet-goedgekeurde brandstoffen. 

 

1. Schroef de tankdop los, bewaar op een schone plaats. 

2. Vul benzine met een trechter. 

3. Sluit de opening van de tankvulling goed en maak schoon. 

 

Motorolie bijvullen 

De olietank is leeg bij aflevering. Vul de olietank langzaam met olie. De motorolie moet na 10 uur gebruik voor het 

eerst worden ververst.  
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Voor elke inbedrijfstelling moet een oliepeilcontrole worden uitgevoerd, indien nodig motorolie tanken! Een te laag 

oliepeil kan leiden tot ernstige motorschade. In dit geval distantiëren verkopers en fabrikanten zich van 

garantieservices. 

 

 

Gebruik in de handel verkrijgbare motorolie met de specificatie 10W-30 of 10W-40. Gebruik nooit olie voor 

tweetaktmotoren. 

 

1. Schroef het deksel van de olievuller los, bewaar de dop op een schone plaats. 

2. Giet olie met een trechter. 

3. Sluit de opening van de olievulling goed en maak schoon. 

 

Bij het controleren van het oliepeil moet de machine zich op een vlakke ondergrond bevinden. Controleer het oliepeil 

met de meetlat op de olievuldop. Schroef het deksel van de olievuller los, maak de oliepeilstok in het deksel schoon en 

doe het deksel er weer op zonder het aan te draaien. Controleer het oliepeil op de oliepeilstok. Als het oliepeil laag is, 

vul dan met motorolie tot aan de bovenste markering op de peilstok. 

 

 

Testen van hydraulische olie 

Controleer indien nodig de hoeveelheid hydraulische vulhals (19) – volgens de markering. Hydraulische olie bijvullen 

CF-4 20W/50. 

 

− Controleer het oliepeil wanneer de machine zich op een vlakke ondergrond bevindt. 

− Het oliepeil moet zich in het midden tussen de twee markeringen op de vulhals bevinden. 

  

                            

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Werking 
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Voordat u de machine in gebruik neemt, moet u de instructies en de afzonderlijk meegeleverde motorhandleiding 

hebben gelezen en begrepen. De motor moet worden gecoat met olie en benzine zoals beschreven. Zie ook de rubriek 

TANKEN, punt 11.2 van de gebruiksaanwijzing. 

 

Bereid de locatie voor 

− Bevrijd de bouwplaats van alles wat het werkproces zou kunnen belemmeren. 

− Zorg voor voldoende verlichting op het punt van gebruik. 

− Zorg ervoor dat u voldoende zicht heeft op het werkgebied en op elk moment bij alle benodigde 

bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen kunt komen.  

− Zorg ervoor dat er geen onbevoegden in het werkgebied zijn. 

 

Voordat u begint 

Controleer voordat u het apparaat inschakelt: 

− Motoroliestand 

− Brandstofniveau 

− Hydrauliekoliestand 

− Toestand van het luchtfilter 

− Toestand van de brandstofleidingen 

− Watertankstand 

− Bedienerspecifieke Handvathoogte 

 

 

12.1POSITIE VAN BEDIENERS 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de machine. De machine kan alleen correct worden 

aangestuurd als de gebruiker altijd in de juiste werkpositie staat.  

− Stel de geleidingstrekbalk met de vergrendelingshendel in een comfortabele hoek voor de machinist. (Het 

losmaken en aandraaien van de hendel aan het gewricht) 

− Tijdens het gebruik moet de bediener achter de machine staan of lopen, naar voren kijken en het handvat voor 

het lichaam.  

− Houd het handvat met beide handen vast tijdens het gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.2START MACHINE  
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Start of laat de motor nooit binnenshuis draaien! Gevaar voor vergiftiging! 

 

− Gebruik GEEN  choke bij het starten van de warme motor. 

− De instellingen van de controller op de motor mogen niet worden gewijzigd. 

− Lijn de bedieningshendel altijd horizontaal uit. 

− Zorg voor een voldoende afstand van de voeten tot het rolverband.  

− Ga altijd achter de machine staan bij het starten. De veiligheidsafstand die door de geleide-dissel wordt 

aangegeven, moet altijd in acht worden genomen.  

 

Opstarten 

 

 

1.               2.               3. + 7.           4.             5. + .8           6.    

 

 

1. Lijn de bedieningshendel horizontaal uit (0 stand) (x). 

2. Schuif de hendel naar rechts om de brandstofkraan te openen (a1)...  

3. Activeer choke – Als het koud is, plaats je de choke-hendel in de gesloten positie (b1). 

Als de motor nog warm is van eerdere bediening, is het gebruik van de choke-hendel meestal niet vereist - als 

het warm is,  plaatst u de choke-hendel in de open positie (b2). 

4. Zet de motorschakelaar op AAN/AAN (c1 ). 

5. Zet het gaspedaal op stationair (d1 ). 

AANDACHT! Start de motor met het gaspedaal stationair. Als de motor wordt gestart wanneer de 

gashendel niet stationair draait, kan het gebeuren dat de roltrommel van de machine onverwacht begint 

te draaien en verwondingen veroorzaakt. Bij het starten moet de bedieningshendel altijd horizontaal 

worden uitgelijnd. 

6. Trek aan het starttouw (v) iets totdat de weerstand wordt gevoeld. Trek het touw er dan voorzichtig en snel uit 

en laat het langzaam weer teruglopen. Herhaal dit totdat de motor start. 

7. Open choke hendels (b2) zodra de motor is opgewarmd. 

8. Open gashendel (d2) om de machine te bedienen. Pas de snelheid of snelheid van de roltrommel met de 

gashendel aan de gegeven omstandigheden aan. 

 

 

12.3SNELHEID VAN DE MOTOR 

Bedien de motor op vol gas tijdens bedrijf. Als gevolg hiervan worden de hoogste excitatiesnelheden en de beste 

verdichtingsresultaten bereikt. 

 

12.4RICHTING EN SNELHEIDSREGELING  
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Houd het handvat van de geleidingstrek  met beide handen vast tijdens het gebruik. Het handvat kan tijdens 

het gebruik plotseling kantelen of oprollen, waardoor verwondingen ontstaan. 

 

Richtingsregeling 

De richting wordt geregeld met de beweegbare bedieningshendel (x) op de geleidingstrek.  

 

Stand                      Vooruitrijden               Achteruitrijden    

   

Trek aan de bedieningshendel in de gewenste rijrichting  

Vooruitgaan: De rechter bedieningshendel (x1) wordt vanuit de 0-positie (horizontale positie) naar de machinist 

getrokken om vooruit te gaan.  

Achteruitrijden: De linker bedieningshendel (x2) wordt vanuit de 0-positie (horizontale positie) naar de machinist 

getrokken om achteruit te rijden.  

Standaard: Schuif de bedieningshendel in 0-positie (horizontale positie). 

AANDACHT! De machine stopt onmiddellijk zodra de bedieningshendel horizontaal is, in een 0-positie . 

 

Snelheidsregeling 

De snelheid wordt gevarieerd door de beweging van de gashendel. Hoe meer de gashendel wordt geopend, hoe sneller 

de roltrommel in de betreffende richting beweegt. 

 

AANDACHT!  Een snel bewegende machine loopt het risico om te kantelen of om te vallen als deze door een 

bocht wordt bewogen of de richting wordt veranderd. 

− Verlaag altijd de rijsnelheid voor het nemen van bochten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5COMPRESSIE 
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Houd het handvat van de geleidingstrek met beide handen vast tijdens het gebruik. Het handvat kan tijdens het 

gebruik plotseling kantelen of oprollen, waardoor verwondingen ontstaan. 

 

1. Lijn de bedieningshendel horizontaal uit (stationairstand). 

2. Start de motor en laat de roltrommel trillen door het motortoerental geleidelijk te verhogen.  

3. Trek de bedieningshendel in de gewenste rijrichting. 

4. Pas de snelheid aan de werkomstandigheden aan met de gashendel op de geleidingstrek. 

5. De machine wordt aangestuurd met lichte druk op de geleidingstrek. 

6. Laat na voltooiing van het werk de motor één tot twee minuten afkoelen tijdens het stationair draaien.  

 

Let altijd op de oppervlakteomstandigheden tijdens de werking van de machine. Pas indien nodig de snelheid en 

rijrichting aan om een veilige werking te garanderen. 

− Bij het werken op oneffen of ruw terrein, op beton of verdicht asfalt of natte of losjes verdichte oppervlakken 

kan de stabiliteit van de machine ernstig worden aangetast. 

− De machine kan plotseling omvallen, zinken of omvallen wanneer deze wordt verplaatst naar een oppervlak 

dat vers gevuld is met aarde. 

 

De machine kan plotseling kantelen als meer dan de helft van de roltrommel buiten de rand van het verhoogde 

oppervlak uitsteekt. 

− Wanneer u langs de rand van een verhoogd oppervlak werkt, verlaagt u de rijsnelheid en let u goed op de 

positie van de roltrommel. 

− Het grootst mogelijke gebied van het verband moet zich op het verhoogde oppervlak bevinden. 

 

Verander de rijrichting in de tijd! Zorg er bij obstakels, bv. muren, sloten, muren en dergelijke voor dat er geen 

mensen vast komen te zitten of de machine wegglijdt.   

 

 

12.6SPRINKLERINSTALLATIE 

De machine is uitgerust met een waterregelklep waarmee de rol nat of droog kan worden gebruikt. Met de regelklep 

(y2) open – verticaal = OPEN – wordt het water naar de rol geleid. 

                                            

12.7 WERKING OP HELLINGEN  

 

Bedien de machine nooit horizontaal op hellingen. Hij kan zelfs op stabiele grond kantelen. 

 



 

Kant 29 Van 47 

Bij gebruik op hellingen of heuvels moet bijzondere aandacht worden besteed aan het minimaliseren van het risico op 

letsel voor de bediener en het risico van schade aan de machine. 

− Beweeg de machine altijd omhoog of omlaag, nooit zijwaarts.  

− Voor een veilige werking en om de motor te beschermen, moet de continue werking worden beperkt tot een 

helling van 20%. 

 

                  

 

 

12.8 STOP MACHINE 

Voor de werkonderbrekingen en aan het einde van het werk moet de machine op dragend en, indien mogelijk, 

horizontaal terrein worden geparkeerd.  

 

 

1.                 2.                3.                 4.                  5. 

 

1. Schuif de bedieningshendel (x) in de 0-positie (horizontale positie). 

2. Sluit de waterregelklep. Om dit te doen, stelt u de hendel horizontaal in (y1). 

3. Verlaag het motortoerental tot stationair toerental. Om dit te doen, stelt u de gashendel in op stationair (d1 ). 

4. Zet de motorschakelaar op OFF/AUS (c2 ). 

5. Sluit de brandstofkraan. Om dit te doen, duwt u de hendel naar links (a2)... 

6. Voordat u de machine opbergt, reinigt u de schraapstangen. 

 

 

 

Als de motor ooit uit de hand loopt en niet kan worden uitgeschakeld door op het gaspedaal te drukken, zet dan de 

motorschakelaar op OFF/AUS om de motor op deze manier uit te schakelen.  

 

 

 

 

13.  ONDERHOUD 
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Onjuist onderhoud of niet-naleving of niet-oplossing van een probleem kan een bron van gevaar worden tijdens 

het gebruik. Gebruik alleen regelmatig en goed onderhouden machines. Goed onderhoud en smering helpen de 

machine in perfecte staat te houden. 

 

Alle personen die onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren, moeten technisch gekwalificeerd en naar 

behoren opgeleid zijn. U moet alle gevaren en risico's kennen die aan de machine zijn verbonden. Verder werk dat niet 

in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde gespecialiseerde 

werkplaats. 

 

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de aandrijving stilstaat. 

Hiervan mag alleen worden afgeweken als deze werkzaamheden niet zonder voortstuwing 

kunnen worden uitgevoerd. Bovendien moet de machine worden beveiligd tegen wegglijden. 

 

Voordat aan onbeveiligde onderdelen wordt gewerkt, moet de motor worden beveiligd tegen 

onbedoeld starten. Verwijder de bougieplug, zet de bougie uit met een geschikte sleutel. 

 

Voer geen werk uit in de buurt van open vuur. Brandgevaar!  

 

Afgetapte bedrijfsvloeistoffen moeten worden verzameld en opgeslagen in geschikte 

containers. Ze moeten worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke 

milieubeschermingsvoorschriften. 

 

 

Na onderhoudswerkzaamheden moeten de beveiligingsinrichtingen op de juiste manier 

opnieuw worden bevestigd. 

 

 

Wijzigingen en conversies 

Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de machine zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. Elke 

aansprakelijkheid van de fabrikant is uitgesloten voor schade veroorzaakt door wijzigingen of aanpassingen aan de 

machine. Om een veilige en betrouwbare werking te garanderen, mogen alleen originele LUMAG-reserveonderdelen 

worden gebruikt. 

 

De onderhoudswerkzaamheden voor de motor staan vermeld in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. 

 

 

13.1ONDERHOUD 

1. Schakel de machine uit en beveilig deze tegen reactivering.  

2. Verwijder vuil.  

− Gebruik geen agressieve wasmiddelen. 

− Er mag geen water in de motor komen. Binnendringend water kan storingen van het 

ontstekingssysteem/carburateur veroorzaken.  

Wees voorzichtig bij het gebruik van hogedrukreinigers! 

− Om een optimale koeling te garanderen, moeten de koelribben van de cilinder en de openingen van de 

beschermende roosters vrij zijn van afzettingen. 
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− Controleer de verontreinigingsstatus van het luchtfilterelement. Als er onderhoud nodig is, verwijdert u de 

filterbehuizing en vervangt u de luchtfilterinzetstukken. 

3. Controleer het brandstofsysteem en de tankdop op dichtheid en stevige pasvorm. 

4. Schroeven en moeren.  

− De machine wordt tijdens werkuren blootgesteld aan rotaties. Controleer na een paar uur altijd alle 

schroefverbindingen op een stevige pasvorm en draai indien nodig schroeven en moeren vast. 

− Vervang verloren schroeven en moeren. 

5. Gebruik commerciële multifunctionele olie om gemakkelijk alle bewegende delen te oliën. 

6. Veiligheidsinstructies 

− Werk nooit zonder een beveiligingsapparaat. Na onderhoudswerkzaamheden installeert u alle 

beveiligingsapparaten opnieuw. 

− Gebruik alleen originele LUMAG reserveonderdelen. Andere onderdelen kunnen onvoorspelbare schade en 

letsel veroorzaken. 

− Werkzaamheden aan de elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door elektriciens. 

 

Onderhoudsplanning 

Hieronder worden de onderhoudswerkzaamheden beschreven die nodig zijn voor een optimale en probleemloze 

werking. De onderhoudsintervallen moeten in acht worden genomen. 

Als tijdens de regelmatige inspecties verhoogde slijtage aan afzonderlijke componenten wordt gedetecteerd, moeten de 

vereiste onderhoudsintervallen door de gebruiker worden verkort op basis van de werkelijke tekenen van slijtage. 

 

Activiteit 
Voor  
Operatie 

Na de 
eerste 20 BTS* 

Om de 2 weken 
of 50 BTS* 

Elke maand of 
alle 
100 BTS* 

Elk jaar of alle 
300 BTS* 

Controleer het brandstofniveau X     

Controleer het motoroliepeil X     

Controle van het hydraulische oliepeil X     

Controleer schroefverbindingen X     

schraperstangen controleren & schoon X     

Smeerlagers van de sleeprol X     

Luftfilterelement 

controleren, 

vervangen indien 

nodig 

X     

schoon   x1   

ruilen     X 

Motorolie verversen  x2  X  

Activiteit 
Voor  

Operatie 

Na de 

eerste 20 BTS* 

Om de 2 weken 

of 50 BTS* 

Elke maand of 

alle 

100 BTS* 

Elk jaar of alle 

300 BTS* 

Controle van aandrijfriemen   X   

Maak de hielcup schoon    X  
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Bougie 

controle en 

reiniging 
   X  

ruilen     X 

* BTS = bedrijfsuren 

1 Wacht vaker bij gebruik in stoffige omgevingen 

2 Na initiële inbedrijfstelling 

 

 

13.2MOTOROLIE VERVANGEN 

Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en schakel de motor uit. Giet de olie af terwijl de motor nog warm is om 

een snelle en volledige aftaping te garanderen. 

 

1. Zorg ervoor dat de tankdop goed op zijn plaats is geschroefd. 

2. Verwijder vuil in het gebied van de olievulschroef (13) en de olieafvoerschroef (12). 

3. Plaats een voldoende grote container onder de olieafvoerschroef om de afgewerkte olie op te vangen.  

4. Verwijder de olievullerschroef en olieaftapplug. 

5. Om de olie af te tappen, kantelt u de motor in de richting van de olieaftapplug.  

6. Bevestig de olieaftapplug opnieuw en schroef deze op zijn plaats. 

7. Vul de aanbevolen motorolie in met de motor horizontaal liggend en controleer het oliepeil, zie punt 9.3. 

TANKEN. Oliehoeveelheid en olietyp zijn te vinden in de TECHNISCHE GEGEVENS. 

8. Plaats de olievulschroef opnieuw en schroef deze goed op zijn plaats. 

9. Veeg gemorste olie volledig schoon. 

10. Was na het hanteren van afgewerkte olie de handen met water en zeep. 

 

Olie verversen 

 

AANDACHT!   Gebruikte motorolie moet op een milieuvriendelijke manier worden 

afgevoerd. We raden aan om afgewerkte olie in een verzegelde container af te geven aan 

een recyclingcentrum of een inzamelpunt voor afgewerkte olie. Giet geen afgewerkte olie 

in de vuilnisbak, noch in de riolen, in een afvoer of giet het in de grond.   

 

 

13.3LUCHTFILTER 

Het luchtfilter is voorzien van twee luchtfilter inzetstukken. Frequente reiniging van het luchtfilter voorkomt storingen 

in de carburateur. 

 

Reinig luchtfilters en vervang luchtfilterinzetstukken 
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1. Schroef de vleugelmoer los, verwijder het luchtfilterdeksel en controleer op gaten of scheuren. Vervang een 

beschadigd artikel. 

2. Veeg vuil van de binnenkant van de filterbehuizing af met een schone, vochtige doek. 

3. Schroef de binnenste vleugelmoer los en verwijder luchtfilterelementen. 

4. Verwijder de schuimfilterinzet voorzichtig van de papierfilterinzet. Controleer beide onderdelen op schade. 

Vervang beschadigde inzetstukken. 

5. Reinig de schuimfilterinzet in warm water en milde zeepoplossing. Spoel grondig af met helder water en laat goed 

drogen. 

6. Klop de papierfilterinzet op een hard oppervlak om het vuil te verwijderen. Borstel nooit vuil af, want dit zal het in 

de vezels duwen. 

7. Plaats de schuimfilterinzet op de papierfilterinzet en installeer het luchtfilterelement opnieuw met de afdichting. 

  

Luchtfilter 

 

 

Gebruik NOOIT benzine of reinigingsoplossingen met een laag vlampunt om de luchtfilterinzet te reinigen. Een 

brand of explosie kan het gevolg zijn. 

 

Laat de motor nooit draaien zonder of met een beschadigd luchtfilterinzetstuk. Er komt dus vuil in de motor, wat 

ernstige motorschade kan veroorzaken. In dit geval distantiëren verkopers en fabrikanten zich van garantieservices. 

 

 

 

 

13.4HET REINIGEN VAN DE HIELBREKER 

1. Draai de brandstofkraan dicht. 

2. Schroef de hielbreker en radiale afdichtring los en laat deze grondig drogen in niet-ontvlambaar oplosmiddel. 

3. Schroef beide onderdelen er weer op. 

4. Draai de brandstofkraan open en controleer op lekken. 
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Afzetkopje 

 

 

13.5 ONDERHOUD BOUGIE 

 

De uitlaat wordt erg heet tijdens bedrijf en blijft een tijdje warm, zelfs na het uitschakelen van de motor. Raak 

de hete motor NOOIT aan. 

 

Reinig of vervang de bougie indien nodig. Zie motorhandleiding. 

 

De bougie testen, schoonmaken en vervangen  

1. Verwijder de bougieplug en verwijder vuil in het bougiegebied. 

2. Draai de bougie uit met de bougiesleutel en controleer. 

3. Controleer de isolator. Vervang bij schade zoals bv. scheuren of splinters, bougie. 

4. Reinig bougie-elektroden met een draadborstel. 

5. Controleer en pas de elektrodeafstand aan.  

6. Schroef de bougie erin en draai deze vast met de bougiesleutel. 

7. Plaats de bougieplug op de bougie. 

 

Bougie 

 

Een losse bougie kan oververhit raken en de motor beschadigen. En het te veel aandraaien van de bougie kan de draad 

in de cilinderkop beschadigen. 

 

13.6DRIVE RIEM / KETTING 

Aandrijfriemen worden na verloop van tijd broos en verliezen elasticiteit. Daarom moeten aandrijfriemen met 

regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd of vervangen - na ongeveer 50 uur gebruik - of zoals vereist.  De 

aandrijfketting is onderhoudsvrij. 

 



 

Kant 35 Van 47 

− Achter de zijklep (21) bevindt zich de aandrijfriem (Mod.  A-40)  voor de trilling, evenals de 

aandrijfketting. 

− Onder de bovenklep (20) bevindt zich de aandrijfriem (Mod.  A-20) voor de 

hydrauliek/reisversnellingskasten. 

 

 

Aandrijfriemen vervangen voor trillingen 

1. Leeg het waterreservoir (6), verwijder de vuldop van het waterreservoir (5) en maak de slangklem onder de 

waterregelklep los  (22).  Verwijder de slang van de klep.  Haal de lege tank uit de houder en zet apart. 

2. Verwijder de  beschermkap aan de zijkant (21). Maak de 6 schroeven M8x20 los en verwijder de 

riem/kettingkast. 

3. Laat de spanrol los om de spanning van de riem te verwijderen. 

4. Draai langzaam aan de riem en koppelingspoelie en trek eenvoudig de riem eraf. 

AANDACHT! Riem en koppelingspoelie worden in de fabriek afgesteld, geen van de twee delen wordt 

verwijderd tijdens de riemwissel. 

5. Plaats riemen op de katrollen. Het is essentieel om op te merken dat de riem op alle katrollen in de juiste positie 

rust en in de vlucht is. Anders bestaat het risico op verhoogde slijtage of een dreigend scheuren van de nieuwe V-

snaar. 

6. Bevestig de beschermkap opnieuw met de 6 schroeven (schroefkop, veerring en ring). Draai de schroeven goed 

aan.  

7. Monteer het waterreservoir. 

                                               

Verwijder de    beschermkap aan de zijkantWissel aandrijfriem, smeer aandrijfketting 

 

 

Smeren van de aandrijfketting 

De aandrijfketting is onderhoudsvrij, smeer de ketting naar behoefte. 

 

Wisselen van aandrijfriemen voor de hydrauliek en de reisversnellingsbak 

1. Leeg het waterreservoir (6), verwijder de vuldop van het waterreservoir (5) en maak de slangklem onder de 

waterregelklep los  (22).  Verwijder de slang van de klep.  Haal de lege tank uit de houder en zet apart. 

2. Verwijder de bovenste beschermkap (20). Maak de 3 schroeven M8x20 en de 3 schroeven M8x25 los  en  

verwijder het deksel. 

3. Maak de madenschroef los. 
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4. Draai de motorschroeven (4 stuks) los en schuif het motorblok voorzichtig naar links en trek eenvoudig de riem 

eraf. 

5. Plaats nieuwe riemen op de katrollen. 

6. Bevestig de beschermkap opnieuw met de 6 schroeven (schroefkop, veerring en ring). Draai de schroeven goed 

aan. 

7. Monteer het waterreservoir. 

 

   

Verwijder de bovenste beschermkap               Verander aandrijfriem, aandrijfsketting smeren 

 

 

13.7 SMERING VAN LAGERS 

 Gebruik altijd een hoogwaardig multifunctioneel vet op lithiumbasis om de machine te smeren. Druk er zoveel 

mogelijk glijmiddel in totdat overtollig smeermiddel ontsnapt.  

 

− De volgende punten op de machine moeten regelmatig worden gesmeerd (voor inbedrijfstelling): 

    

Lagerpunten links en rechts van de sleeprol (zie fig.) 

De lagers van de roltrommel zijn onderhoudsvrij. 

 

 

 

13.8SCHRAAPSTANGEN 

Inspecteer de twee schraapstangen op slijtage. Vervang de schraperstaven indien nodig. 

 

− De schraapstangen moeten na elk gebruik worden gereinigd of zo vaak als nodig is om ophoping van vuil, 

modder of teer te voorkomen. 

− Gebruik een hogedrukwatermondstuk en, indien nodig, een vaste borstel. 
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13.9HYDRAULIEKOLIESTAND 

Een markering voor het hydraulische oliepeil bevindt zich op het vulmondstuk (19) en is zichtbaar door twee groeven 

op het mondstuk. 

 

− Controleer het oliepeil wanneer de machine zich op een vlakke ondergrond bevindt. 

− Het oliepeil moet zich in het midden tussen de twee markeringen op de vulhals bevinden.    

− Als de standaard te laag is, zet u de afdekking aan en vult u de hydraulische olie.   

 

 

Hydraulische olievuller hals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaar de machine met brandstof niet in een ongeventileerde ruimte waar brandstofdampen in contact kunnen 

komen met vlammen, vonken, richtingaanwijzers of andere ontstekingsbronnen. 

 

14.  OPSLAG 
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Als het apparaat langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt, moeten de volgende opslagstappen worden genomen. 

 

1. Maak de brandstoftank helemaal leeg. Brandstof die ethanol of MTBE bevat, kan verouderen gedurende een 

opslagperiode van 30 dagen. Oude brandstof heeft een hoog rubbergehalte en kan de carburateur verstoppen en de 

brandstofstroom belemmeren. 

2. Start en laat de motor draaien totdat deze tot stilstand komt. Dit zorgt ervoor dat er geen brandstof in de 

carburateur achterblijft. Op deze manier worden rubberafzettingen in de carburateur en mogelijke motorschade 

voorkomen. 

3. Zolang de motor nog warm is, tap je de olie uit de motor af. Vul verse motorolie bij in de  kwaliteitsklasse die 

wordt aanbevolen  in de handleiding van de motor. 

4. Reinig de buitenkant van de machine met een schone doek en houd de ventilatiesleuven vuilvrij. 

VOORZICHTIGHEID!  Een sproeien met een sterke waterstraal (bv. hogedrukreiniger) moet worden 

vermeden, omdat water in het ontstekings- en brandstofsysteem kan komen en tot storingen kan leiden. 

5. Behandel alle bewegende delen met een milieuvriendelijke olie (gebruik geen vet! ) en zet de machine kort in 

bedrijf (1-2 minuten laten draaien). 

6. Reinig het luchtfilter en vervang het in geval van zware vervuiling of schade. 

7. Controleer de machine op losse of beschadigde onderdelen. Herstel of vervang beschadigde onderdelen en draai 

losse schroeven of borgmoeren vast. 

8. Koppel de bougie los. 

9. Bedek de machine en motor en bewaar op een schone, droge plaats - ontoegankelijk voor kinderen en 

onbevoegden . 

 

 

Gebruik geen agressieve wasmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van aardolie om plastic onderdelen te reinigen. 

Dergelijke chemicaliën kunnen plastic onderdelen beschadigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat u problemen oplost 

▪ Schakel het apparaat uit 

▪ Wacht tot de roltrommel stopt 

▪ Koppel de bougie los 

 

Storing Oorzaak Remedie  

15.  PROBLEEMOPLOSSING 
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Motor kan niet worden gestart 

Brandstofdefect Brandstof bijvullen 

Achteruitrijstarter defect Achteruitrijstarters repareren/vernieuwen 

Geen motorolie Motorolie bijvullen 

Bougie ontbrandt niet De bougie reinigen of vervangen 

Choke is UIT wanneer de motor koud is Stel choke in op positie AAN 

Motor is moeilijk te starten of loopt 

slecht 

Te vet brandstofmengsel Zet choke in UIT-positie 

Carburateur verkeerd ingesteld  Laat een gespecialiseerde dealer de 

aanpassungn doen doen 

Defecte bougie, vuil of verkeerd afgesteld 
Bougie schoonmaken, nieuwe aanpassen 

of vervangen 

Motor wordt te warm 

Te weinig motorolie Motorolie bijvullen 

Koelluchtsysteem beperkt 
Schone luchtroosters, schone interne 

koelribben 

Luchtfilter verontreinigd Schone luchtfilters 

Carburateur niet correct afgesteld. 
Carburateurs laten afstellen door 

gespecialiseerde dealers 

Motor te weinig vermogen 

Luchtfilter verontreinigd Schone luchtfilters 

Cilinderkop los of afdichting beschadigd 
Cilinderkop aandraaien, afdichting 

vernieuwen 

Te weinig compressie Laat de motor testen door 

gespecialiseerde dealers 

 

 Motor loopt, maar de trillende rol  

werkt slecht 

Aandrijfriemen kunnen verkeerd zijn 

uitgelijnd, versleten of beschadigd 

Controleer aandrijfriemen en vervang ze 

indien nodig 

Te veel vuil op de rol- of schraapstangen 
Verwijder vuil van bewegende delen en 

schraapstangen  

 

Als deze maatregelen de fout niet elimineren of als er fouten optreden die hier niet worden vermeld, laat uw 

machine dan controleren door een specialist. 

 

 

16. 1  GARANTIE 

Het apparaat krijgt de wettelijke garantieperiode. Eventuele gebreken waarvan kan worden aangetoond dat ze te wijten 

zijn aan materiaal- of montagefouten moeten onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld. Bewijs van de aankoop van 

het apparaat moet worden verstrekt bij het gebruik van de garantie door het tonen van de factuur en het 

ontvangstbewijs. 

 

16.  GARANTIE / GARANTIE / KLANTENSERVICE 
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De garantie is uitgesloten met betrekking tot de onderdelen indien defecten zijn ontstaan als gevolg van natuurlijke 

slijtage, temperatuur, weersinvloeden alsmede defecten als gevolg van nalatige montage, defecte aansluiting, onjuist 

brandstof/brandstofmengsel, installatie, bediening, onderhoud, smering of kracht. 

 

Verder wordt geen garantie gegeven voor schade veroorzaakt door ongeschikt misbruik van de machine, zoals ebv. 

ondeugdelijke wijzigingen of onafhankelijke reparatiewerkzaamheden door de eigenaar of derden, maar ook in geval 

van opzettelijke overbelasting van de machine. 

 

Slijtdelen met een beperkte levensduur (bv. V-snaren, koppeling, gaskabeltrek, bougie, luchtfilter, accu, bladen, 

slangen, wielen, gereedschap en andere hulpmiddelen) alsmede alle afstel- en afstelwerkzaamheden zijn uitgesloten van 

de garantie. 

 

 

16.2GARANTIE  

LUMAG GmbH garandeert een onberispelijke kwaliteit en aanvaardt, onverminderd de wettelijke garantie, een garantie 

in geval van materiaal- of fabricagefouten. De garantie voor LUMAG-producten is 24 maanden voor uitsluitend 

privégebruik, voor commercieel of professioneel gebruik of gebruik of voor verhuur; 12 maanden vanaf de datum van 

levering. 

 

Garantieclaims dienen door de koper altijd te worden bewezen door middel van een origineel aankoopbewijs. Een kopie 

hiervan moet bij de garantieclaim worden gevoegd. Het adres en het machinetype van de koper moeten duidelijk 

herkenbaar zijn voor professioneel of commercieel gebruik. Zonder het originele aankoopbewijs kunnen wij de 

reparatie alleen tegen berekening uitvoeren. 

 

Stuur geen apparaten naar ons terug zonder een SERVICENUMMER dat u van onze serviceafdeling hebt ontvangen. 

Als we ongevraagde apparaten ontvangen, kunnen we deze niet accepteren en verwerken. Om een 

SERVICENUMMER aan te vragen, kunt u contact opnemen met ons serviceteam via: info@lumag-maschinen.de  

 

Label de verzenddoos duidelijk met het SERVICENUMMER om een snelle toewijzing te garanderen. 

 

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door onze LUMAG-servicewerkplaats. Gebreken die zich 

binnen de garantieperiode voordoen als gevolg van materiaal- of fabricagefouten moeten worden verholpen door 

rectificatie, op voorwaarde dat ze zijn ontstaan ondanks de juiste werking en verzorging van het apparaat. Daarbij 

behouden wij ons het recht voor om tweemaal te corrigeren, in het geval van dezelfde fout. Als een reparatie mislukt of 

onmogelijk is, kan het apparaat worden omgeruild voor een gelijkwaardig apparaat. Als de uitwisseling ook niet 

succesvol of onmogelijk is, is er de mogelijkheid van conversie. 

  

Normale slijtage, natuurlijke veroudering, onjuist gebruik en reinigings-, verzorgings- en afstelwerkzaamheden vallen 

over het algemeen niet onder de garantie (bv. snijapparaat, lucht- en brandstoffilter, bougie en achteruitrijstarter, 

aandrijfriem en dergelijke). Door de werking en het gebruik zijn sommige componenten onderhevig aan normale 

slijtage, zelfs wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld, en moeten ze mogelijk tijdig worden vervangen. 

 

 

16.3 KLANTENSERVICE  

Voor technische vragen, informatie over onze producten en voor bestellingen van reserveonderdelen staat 

ons serviceteam als volgt tot uw beschikking: 
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Servicetijd: maandag tot donderdag van 7.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur    

  Vrijdag van 7.30 - 12.30 uur 

 

Telefoon: +49 8571 / 92 556-0  

Fax:+49 8571 / 92 556-19 

E-Mail:info@lumag-maschinen.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In overeenstemming met de bepalingen van de EG-richtlijnen 

Machinerichtlijn 2006/42/EG 

EMC-richtlijn 2014/30/EU 

Outdoor Richtlijn 2000/14/EG 

 

legt het bedrijf uit 

LUMAG GmbH 

Rudolf-Diesel-Straat 1a, D-84375 Kirchdorf a.Inn 

Telefoon: +49 8571 / 92 556-0 

telefax: +49 8571 / 92 556-19 

17.  EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
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Dat het product 

Aanduiding:Wals trilrol, in de hand gehouden   

Type aanduiding: VW-300PRO  

     

voldoet aan de essentiële beschermingseisen van de bovengenoemde EG-richtlijnen. Conformiteit is gebaseerd op de volgende 

normen: 

 

NL 500-1:2006+A1:2009 

Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 1: Gemeenschappelijke eisen 

IN 500-4:2011 

Verplaatsbare wegenbouwmachines - Veiligheid - Deel 4: Bijzondere eisen voor verdichtingsmachines 

 

NL 55012:2007+A1 

Voertuigen, boten en uitrusting aangedreven door verbrandingsmotoren - Radiostoringskarakteristieken - Grenswaarden en 

meetmethoden voor de bescherming van externe ontvangers 

IN 61000-6-1:2007 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Generieke normen - Immuniteit tegen interferentie voor residentiële, 

commerciële en kleine bedrijven 

 

NL ISO 3744:1995 

Akoestiek - Bepaling van geluidsvermogen en geluidsenergieniveaus van geluidsbronnen uit geluidsdrukmetingen - 

Envelopoppervlakmethode van nauwkeurigheidsklasse 2 voor een in wezen vrij geluidsveld over een reflecterend vlak 

EN500-4 rev. 1:1998 

geluidsemissies van materieel dat bestemd is voor gebruik buitenshuis; Testen onder belasting 

 

Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: Gabriele Denk 

De verklaring van overeenstemming heeft alleen betrekking op de machine in de staat waarin zij in de handel is gebracht; Onderdelen 

die later door de eindgebruiker zijn bevestigd en/of latere interventies worden niet in aanmerking genomen. 

 

Kirchdorf, 10.08.2018201 2   Christopher Weißenhorner, algemeen directeur 

____________________________________________________________________________________________ 

Plaats/datum Distributeur, geautoriseerde handtekening                                                   

  

 

 

Wals trilrol, deel A 

18.  ONDERDELEN VAN DE MACHINE 
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Wals Trilrol, Deel B 

 

 

 

 

 

 

Wals Trilrol, Deel C 
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Wals trilrol, deel D 

 

 

 

Montage, klemrol 
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Montage, aandrijfas voor reisaandrijving 

 
Montage, roltrommel  
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Montage, reductor  

 

Montage, aandrijfas voor centrifugaalkoppeling 

 

Overbrengingsmechanisme 
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LUMAG GmbH 

Rudolf-Diesel-Straat 1 bis 

D-84375 Kirchdorf a.Inn, Duitsland 

Telefoon:+49 8571/92556-0 

fax: +49 8571/92556-19 

E-mail: info@lumag-maschinen.de 

Internet: www.lumag-maschinen.de 

 

 

mailto:info@lumag-maschinen.de
http://www.lumag-maschinen.de/

