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Bedieningspaneel:  

 
 
 

1) Sleutelcontact 
2) Rijbediening 
3) Joystick bediening draaien/korte arm 
4) Joystick bak/lange arm 
5) Toerentalregeling motor 
6) Bediening duwblad 
7) Draaien arm 
8) Verstellen van breedte rupsen 
9) Vergrendeling bedieningen 
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Bedieningsprocedure: 
 

1) Draai het contactslot eerst 5-10sec naar links om te gloeien. (30Sec tijdens winterperiode) 
2) Draai dan het contactslot over naar rechts tot de motor start. 
3) Indien vergrendeling opstaat zet u deze af (naar u toe) 
4) Door grendel 5 te bedienen kan u de snelheid van uw toestel regelen. Wij raden aan om deze 

altijd op hoge toeren te laten draaien aangezien dit veel efficienter zal werken. 
 

RIJDEN: 
1) Haal eerst het duuwblad van de grond door middel van bediening hendel 6.  
2) Door de hendels (2) naar voor te duwen zal het toestel vooruit bewegen. 
3) Trek deze naar u toe om achteruit te bewegen 
 
!!Let op. Indien u 180 graden gedraaid bent zal de bediening omgekeert zijn! Controller telkens 
welke richting u gedraaid staat alvorens een rijbeweging te doen!! 

 
STUREN: 

1) Om te keren dient u de hendels (2) los van elkaar te bewegen. (linkse hensel voor linkse rups 
rechtse hendel voor rechtst rups. 

 
REGELEN RUPSBREEDTE: 
 

Voor het verbreden of versmallen van uw rupsen gaat u als volgt te werk: 
1) Draai uw arm naar de tegenovergestelde richting van uw duuwblad. (180° van elkaar weg) 
2) Duuw  met uw arm uw achterkant van de grond door middel van bediening van de joystick’s 

3 en 4. 
3) Duuw nu uw voorkant van de grond met het duuwblad door hendel 6 te bedienen. 
4) Als het toestel volledig opgelift is kan u met hendel 8 de rupsen in of uit schuiven. 

 
GRAVEN: 
 

1) Alvorens u begint zet u uw toestel op een veilige manier naast de plaats waar u wilt werken. 
2) Plaats uw duuwblad op de grond met joystick 6 voor meer stabiliteit van het toestel. 
3) Voor het bedienen van de korte (onder) arm dient u de joystick 3 te gebruiken. Door deze 

naar voor te duwen zal u de arm een neerwaardse beweging laten maken. Naar u toe is 
opwaards.  

4) Dezelfde joystick (3) zal u ook gebruiken om de volledige cabine van uw toestel te draaien. 
Resp. llinks en rechts. 

5) Voor het bedienen van de lange arm dient u joystick 4 naar voor of achter te bewegen. Naar 
voor zal de arm omlaag brengen naar achter zal de arm omhoog brengen. 

6) Het scheppen met de bak gebeurt ook met joystick 4. Door de joystick naar links of rechts te 
bewegen zal uw bak een graaf beweging maken.  

7) Met voetbediening 7 kan u uw arm t.o.v de cabine kantelen om zo langszij een obstakel te 
werken.  
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WISSELEN VAN GRAAFBAK: 
 

 
 

Voor het lossen van de bak dient u volgende handelingen te volgen: 
1) Plaats de bak in een rust positie zodat het meeste gewicht van de arm is. 
2) Plooi de nagels/splitpen open die door de as zit.  
3) Klop de 2 assen er zachtjes uit. Indien dit knelt zal de bak niet volledig in rust zijn. 
 
Voor het terug bevestigen van een bak : 
1) Beweeg de arm naar u andere bak en plaats deze zo dat u gemakkelijk de eerste pen (die 

door de arm zit) kan plaatsen zonder uzelf veel te hoeven belasten.  
2) Vergrendel deze door de nagel/splitpen terug te plaatsen en om te plooien. 
3) Beweeg nu de joystick 4 zodat de voorkant op zijn plaats komt tussen de 2 openingen in 

de bak.  
4) Steek hier de as terug door en vergrendel op zelfde manier. 
 

 

BIJ PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN 
09/326.76.60 


