Instructies Orec grasmaaier
Dit instructievel hoort bij de Orec grasmaaier van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Veiligheid
Draag altijd stevige (veiligheids)schoenen/laarzen met
stalen neus en de meegeleverde gehoorbescherming.
Zorg ervoor dat een EHBO-doos ter plaatse is.
Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde
voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het gebied dat u
gaat maaien.
Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen, holen op
het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in
een omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg de brandstof toe voordat u de machine start. Verwijder nooit de
dop van de brandstoftank en voeg nooit benzine toe wanneer de machine nog loopt.
Werk alleen in daglicht.
Starten

CHOKE

Let op dat voor het starten van de
machine alle hendels in de neutrale stand staan.
Draai de benzinekraan open door
hendeltje naar achteren/rechts te
verdraaien.
Zet de transporthendel in de choke
positie.
Plaats uw voet tegen de zijkant van
de maaier en start de motor d.m.v.
een gelijkmatige trekbeweging aan
het koord.
Zodra de motor start schakelt de
choke automatisch uit.
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Rijden
Met de snelheidshendel (zie
foto rechts) kunt u de gewenste versnelling inschakelen. De
machine biedt 3 voorwaartse
snelheden (1, 2 en 3) en 1
achterwaartse snelheid (R).
(N) is neutraal
Trek de grijze transportkoppeling (zie foto rechtsonder)
richting de handgreep om de
machine in gang te brengen.
Laat u de zwengel los dan
staat de machine stil.
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Maaien
Stel de juiste maaihoogte
in. Gebruik daartoe de
draaizwengel (zie foto).
Geef vol gas voordat de
messen worden ingeschakeld.
Om de messen in te
schakelen dient u de veiligheidspal opzij te drukken om vervolgens de rode maaikoppeling (links)
voorzichtig naar de handgreep te trekken
(zie foto).
Het kan handig zijn, bijvoorbeeld bij het maaien
van lange rechte stukken
of op ongelijk terrein het
differentieel slot van de
achterwielen in te schakelen (zie foto onder).
Het is niet mogelijk de machine te draaien
wanneer het differentieel slot is ingeschakeld! Wilt u de bocht om dan dient het differentieelslot eerst ontgrendeld te worden.
Het differentieelslot alleen in– of uitschakelen
wanneer de maaier stil staat.

Algemene werkinstuctie
Hellingen maaien
De maaimachine is geschikt
voor het maaien van hellingen.
Maai daarbij altijd recht naar beneden of recht naar boven.
Toeren
Maaiwerkzaamheden met de Orec dienen altijd
met een maximaal toerental uitgevoerd
te worden.
De aard van de te maaien grasmat bepaald welke versnelling (1, 2 of 3) het
meest geschikt is.
Tanken
De maaimachine wordt altijd met een volle tank
geleverd. Mocht het nodig zijn tijdens de uitleenperiode te tanken, gebruik dan altijd de meegeleverde benzine, Euro95.
Onderhoud
Indien u de maaimachine het gehele seizoen in
bruikleen heeft dient u regelmatig de machine na
te kijken. Controleer regelmatig het oliepeil en vul
indien nodig de olie bij. Maak daarbij altijd gebruik
van de meegeleverde olie.
Controleer en reinig regelmatig het luchtfilter.
Klop deze schoon of gebruik (indien beschikbaar)
een luchtcompressor. Blaas dan altijd de lucht in
tegengestelde richting (van binnen naar buiten)
door het filter.
Mocht blijken dat er tijdens de controle (of tijdens
de maaiwerkzaamheden) gebreken aan het licht
komen, neem dan altijd eerst contact op met SLG
voordat u verder gaat met maaien.

Klaar met maaien
Zorg ervoor dat de benzinekraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
Na de maaiwerkzaamheden dient de machine schoon en droog op een veilige plaats gestald te
worden.
Laat de machine niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
De machine kan zonder afspraak iedere donderdag ochtend worden teruggebracht naar Landschapsbeheer Gelderland. Wilt u de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan
tijdig door via gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl.
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