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1 Belangrijke basisinformatie  
 

We zijn blij dat u voor een machine van de firma Cramer GmbH uit 
Duitsland hebt gekozen. 

Lees voordat u de machine in gebruik neemt, de 
gebruiksaanwijzing door en volg de aanwijzingen en 
veiligheidsvoorschriften op. 

Colofon 

Cramer GmbH 

Reimersstr. 36 

26789 Leer 
Duitsland 

 

Tel.: +49491/60950 

Fax: +49491/6095200 

Info@cramer.eu  

 

Kantongerecht Aurich HRB 110877 

Btw-nummer: DE 814 305 398 

1.1 Algemeen 

Informatie over deze gebruiksaanwijzing 

• Wanneer de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing worden 
opgevolgd, kan de machine zonder gevaar en efficiënt worden 
gebruikt. 

• Het personeel dat de machine bedient moet vóór aanvang van de 
werkzaamheden deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en de 
inhoud begrijpen. 

• Het is van essentieel belang om de machine zonder gevaar te 
gebruiken, dat alle aanwijzingen aangaande de veiligheid 
opgevolgd worden. 

Gebruiksaanwijzing bewaren 

• De gebruiksaanwijzing hoort onlosmakelijk bij de machine en moet 
in de onmiddellijke nabijheid van de machine worden bewaard. 

• Het bedienend personeel moet te allen tijde toegang hebben tot 
de gebruiksaanwijzing. 

Verkeersregels 

• Bij gebruik van de openbare weg moeten de geldende 
verkeersregels worden opgevolgd. 

Voorschriften voor vermijden van ongelukken 

• Bovendien moeten de algemene voorschriften voor veiligheid en 
vermijden van ongelukken worden opgevolgd. 

• De nationale wettelijke maatregelen ter bescherming van de 
werknemer moeten worden opgevolgd. 

Overige documentatie 

Montagehandleiding, conformiteitsverklaring. 

 

1.2 Verklaring van de symbolen 

 
GEVAAR! 

Met dit symbool wordt gewaarschuwd voor 

een direct bedreigende situatie die tot ernstig 

of dodelijk letsel kan leiden als de situatie niet 

vermeden wordt. 

 

 
WAARSCHUWING! 

Met dit symbool wordt gewaarschuwd voor 

een mogelijk gevaar dat tot ernstig of dodelijk 

letsel kan leiden als dit gevaar niet vermeden 

wordt. 

 

 
VOORZICHTIG! 

Met dit symbool wordt gewezen op een 

mogelijk gevaar dat tot licht letsel kan leiden 

als dit gevaar niet vermeden wordt. 

 

OPMERKING! 

Met dit symbool wordt gewaarschuwd voor een mogelijk 

gevaar dat schade aan voorwerpen of lichte 

verwondingen kan veroorzaken. 

1.3 Beperking van de aansprakelijkheid 

In de volgende situaties is de fabrikant niet aansprakelijk: 

• Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. 

• Niet-beoogd gebruik van de machine. 

• Gebruik door personeel dat niet opgeleid is. 

• Gebruik van niet-toegelaten hulpstukken. Er mogen uitsluitend 
originele onderdelen worden gebruikt. 

• Aanpassen van de machine zonder toestemming van de fabrikant. 

1.4 Auteursrecht 

© Cramer GmbH 

De gebruiksaanwijzing mag uitsluitend worden vermenigvuldigd voor 
opleidingsdoeleinden binnen het bedrijf. 

1.5 Vrijwaring 

In elk land gelden de door ons uitgegeven algemene voorwaarden. 
Defecten tijdens de wettelijke garantieperiode worden door ons gratis 
verholpen, voor zover deze het gevolg zijn van materiaal- of 
constructiefouten waar wij verantwoordelijk voor zijn. Bij defecten 
moet u contact opnemen met het bedrijf waar u de machine gekocht 
hebt en een aankoopbewijs overleggen. 
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2 Veiligheid  

2.1 Beoogd gebruik 

De machine is bedoeld als verticuteermachine voor h et 
verbeteren van de grondkwaliteit van grasvelden. 

Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik. De  fabrikant is 
niet verantwoordelijk voor schade die uit zulk niet -beoogd 
gebruik voortvloeit. De gebruiker is volledig veran twoordelijk 
voor dergelijke schade. 

Tot het beoogd gebruik behoort ook het opvolgen van de door de 
fabrikant voorgeschreven voorwaarden voor gebruik en onderhoud. 

2.2 Mogelijke verkeerde toepassingen 

• Wijzig de werkdiepte alleen als de motor uit staat. Verwijder eerst 
de bougie. 

• Bij het verticuteren langs struiken en hellingen moet extra worden 
opgelet. 

• Gebruik de verticuteermachine niet als de afdekklep achter 
verwijderd is of omhoog is geklapt. 

• Koppel de messenrol niet aan als de messen niet vrij kunnen 
draaien.  

• Als de werkdiepte te diep staat ingesteld, moet de machine direct 
worden uitgezet. 

2.3 Algemene bronnen van gevaar 

2.3.1 Gebruik en bediening 

• Controleer vóór het gebruik of de machine in de juiste toestand is 
voor een veilig gebruik. 

• De machine mag alleen voor het beoogde gebruik worden gebruikt. 
• De machine mag niet in afgesloten ruimtes worden gebruikt. 
• De machine mag alleen op de in deze gebruiksaanwijzing 

vermelde ondergrond worden gebruikt. 
• De machine mag alleen gebruikt worden door personen die 

getraind zijn in het gebruik of hebben laten zien te weten hoe de 
machine moet worden gebruikt en expliciet opdracht hebben 
gekregen de machine te gebruiken. 

• Bij het starten van de motor mogen zich geen andere personen in 
de buurt van de machine bevinden.  

• Alle veiligheidsvoorzieningen moeten juist aangebracht zijn en 
functioneren. 

• De machine mag nooit onbewaakt worden gelaten. 
• Bij het verlaten van de machine moet de motor uit worden gezet en 

moet ervoor worden gezorgd dat de machine niet door 
onbevoegden in beweging kan worden gezet. 

• De persoon die de machine bedient, is verantwoordelijk voor 
ongelukken met derden of hun eigendommen.    

2.3.2 Gevaren specifiek voor het product  

• Blijf uit de buurt van de messenrol. Levensgevaarlijk! 
• Steek nooit een hand of voet onder de verticuteermachine. 

2.3.3 Gevaar door gebruik van een motor  

• Raak de onderdelen van de motor tijdens en kort na gebruik niet 
aan. Groot gevaar op verbranding door hete oppervlakken.  

• Zet de motor uit en laat deze afkoelen voordat werkzaamheden, 
inclusief onderhoud, reiniging en reparatie, worden uitgevoerd. 

2.3.4 Gevaar door draaiende snijwerktuigen 

• Lichaamsdelen die in de messenrol raken, kunnen worden 
afgerukt. 

• Houd tijdens gebruik de afdekkingen van de machine gesloten. 

2.3.5 Gevaar voor kinderen, oudere personen en huis dieren  

• De persoon die de machine bedient moet op de plaatselijke 
omstandigheden letten, zoals het effect van geluid op personen en 
dieren. 

• De machine mag nooit op een helling uit worden gezet. 
• Kinderen, oudere personen en huisdieren of vee mogen zich niet in 

de nabijheid van de machine bevinden. 
• Kinderen mogen niet met de machine spelen. 

2.4 Onderhoud 

• Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en werkzaamheden 
voor het oplossen van problemen mogen uitsluitend bij 
uitgeschakelde aandrijving en stilstaande motor worden uitgevoerd. 
Verwijder eventueel de bougies. 

• De machine mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd 
(gevaar op kortsluiting en andere beschadigingen). 

• Volg de plaatselijke regelgeving op voor het bedrijfsmatig gebruik 
van mobiele apparaten. 

• Gebruik bij werkzaamheden aan de machine altijd het juiste 
gereedschap. 

• Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant. 

2.5 Bekwaamheid van personeel en gebruikers 

• Personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens of 
personen die niet goed kunnen zien of horen of onvoldoende 
ervaring of kennis hebben, mogen de machine niet gebruiken, 
tenzij zij bij het gebruik en de opleiding onder toezicht staan van 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

• Jongeren die nog geen 16 jaar oud zijn mogen de machine niet 
bedienen. 

• Het reactievermogen van de gebruiker mag niet beïnvloed zijn door 
bijvoorbeeld drugs, alcohol of medicijnen. 

• Personen die de machine bedienen moeten geoefend zijn in het 
gebruik van de machine. 

• Personen die de machine bedienen moeten de gebruiksaanwijzing 
goed kennen.  

2.6 Veiligheidskenmerken  

Deze waarschuwingsstickers op de machine wijzen op mogelijke 
gevaren en helpen hiermee ernstig letsel of schade aan eigendommen 
te voorkomen. Als er stickers verdwenen zijn of onleesbaar geworden 
zijn, kunt u contact opnemen met uw Cramer-dealer voor vervangende 
stickers. 

 

Lees de gebruiksaanwijzing en de 
veiligheidsaanwijzingen goed door vóór de machine in 
gebruik te nemen. 

 

Gevaar door weggeslingerde voorwerpen bij draaiende 
motor. Houd een veilige afstand van 3 meter aan. 

 

Zet de motor uit en verwijder de bougie voordat u de 
machine repareert, onderhoudt of schoon maakt. 

 

Beveiligingsvoorzieningen mogen niet worden geopend 
of verwijderd als de motor aan staat. 
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Houd tijdens gebruik voldoende afstand tot de 
verticuteermachine. 

 

Werk altijd met gehoorbescherming.  

2.7 Vereiste veiligheidsvoorzieningen tijdens het b edienen 

• Stevig schoeisel 
• Strak zittende kleding 
• Gehoorbescherming  
• Veiligheidshandschoenen 

Volg verder de algemene voorschriften voor het vermijden van 
ongelukken op. 

2.8 Veiligheidsinstallaties 

• Verwijder tijdens het bedrijf geen afdekplaten. 
• Repareer beschadigingen aan veiligheidsinstallaties direct.  

2.9 Hoe te handelen bij gevaar 

1. Stop onmiddellijk met werken 
2. Zet de motor uit 
3. Verhelp de gevaarlijke situatie 

2.10 Milieubescherming 

• Oliën, brandstof, vetten en filters moeten volgens de wettelijke 
voorschriften gescheiden worden afgevoerd. Zorg dat deze 
materialen niet in het milieu komen. 

• Verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt. Breng 
verpakkingsmateriaal naar een recyclingbedrijf. 

• Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die na recycling 
hergebruikt kunnen worden. Deze kunnen via een geschikt 
recyclingbedrijf worden afgevoerd. 

 

3 Technische gegevens 
 

Model CARA 38 CARA 47 CARA 60 Cara 60 T 

Gegevens van het apparaat  

Hulpstukken nee nee nee 
Gereedschapsdrager 

TOURNO 

Motor Honda GP 160 Honda GP 160 Honda GP 160 Honda GP 160 

Cilinderinhoud 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 

Netto vermogen bij 3600 tpm 3,6 kW / 4,8 pk  3,6 kW / 4,8 pk 3,6 kW / 4,8 pk 3,6 kW / 4,8 pk 

Tankinhoud 3,1 liter 3,1 liter 3,1 liter 3,1 liter 

Inhoud carter 0,6 liter 0,6 liter 0,6 liter 0,6 liter 

Aantal messen 27 33 42 42 

Afmetingen (L/B/H) 1300/600/1000 mm 1300/680/1000 mm 1300/820/1000 mm 1940/820/1000 mm 

Werkbreedte 33 cm 41 cm 53 cm 53 cm 

Gewicht 48 kg 55 kg 59 kg 65 kg 

Bouwjaar Zie typeplaatje op de machine en gebruiksaanwijzing 

Banden  

Plaatstalen wielen voor 

                             achter 

200 

260 

Geluidsemissie  
Gegarandeerd 
geluidsemissieniveau 94 dB(A) 96 dB(A) 98 dB(A) 98 dB(A) 

Geluidsdrukniveau 81 dB(A)  83 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A) 
Trilling hand/arm 3,2 m/s² 2,9 m/s² 3,5 m/s² 3,5 m/s² 
Uitsluiting van 
verantwoordelijkheid voor 
onderdelen           

 

Motor (BA) 

Omgevingscondities  

Ondergrond Effen grasvelden en groengebieden 

Te gebruiken voor Normaal gebruik in de land- en bosbouw, voor onderhoud van terreinen en groengebieden 

Temperatuur (°C) Zie motorgegevens Honda 

3.1 Werkplek en gevaarlijk gebied 

Werkplek:  

Bij de machine 

Gevaarlijk gebied:  

• Werkbereik voor en onder de machine 
• Gebied rond de uitblaasopening 

3.2 Accessoires en reserveonderdelen 

Originele onderdelen 

Er mogen uitsluitend originele onderdelen en originele hulpstukken worden gebruikt. 
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4 Constructie en functies 

4.1 Korte beschrijving 

De verticuteermachine beschikt over een benzinemotor. De messen zijn vervaardigd uit een bijzondere staallegering en zijn speciaal gehard zodat 
ze uitermate slijt- en breukvast zijn. Ze zijn beweeglijk geplaatst waardoor ze zelfreinigend zijn en door de middelpuntvliedende kracht automatisch 
gecentreerd worden. Hierdoor kunnen ze ook bij hindernissen zoals trottoirbanden opzij schuiven. De stuurbeugel kan eenvoudig worden ingeklapt 
zodat de machine minder ruimte inneemt. 

4.2 Overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bedieningselementen en functies  

Werkdiepte instellen 

1 = Draaiknop 
2 = Contramoer 

De werkdiepte van de verticuteermachine is met de draaiknop continu instelbaar. De werkdiepte kan 
op de schaalverdeling aan de zijkant worden afgelezen. Stand 0 is ongeveer op grondniveau, van 
stand 0 tot 4 wordt de werkdiepte steeds groter. 
 
Om de werkdiepte te kunnen instellen moet de contramoer eerst worden losgedraaid. Vervolgens 
kan de draaiknop naar links of rechts worden gedraaid. Door de draaiknop naar links te draaien, 
worden de messen op een grotere werkdiepte ingesteld. Om de hoofdwortels van het gras te 
beschermen, geldt als aanbevolen werkdiepte 2 - 3 mm. 
 

 
Belangrijk! 
Als u geluid van messen tegen steen hoort of als de  machine 
blokkeert, moet de machine direct worden uitgezet e n moet de 
werkdiepte opnieuw worden ingesteld. Herhaal dit ev entueel tot de 
optimale instelling is bereikt. 
 

 
 

 
Let op!  
Als de machine gedurende langere tijd wordt gebruikt, slijten de messen waardoor de werkdiepte 
opnieuw moet worden ingesteld. 

Toestand van het grasveld Aanbevolen werkwijze 

a) Verzorgd grasveld met 
zachte bodem zonder 
stenen 

b) Bodem met stenen 

c) Grasveld met veel mos 

a) Laat de messen maximaal 5 mm in de grond doordringen. 

b) Laat de messen niet in de grond doordringen. Stel bij 
contact met stenen de werkdiepte opnieuw in. 

c) Verticuteer meerdere keren kruislings. Begin met een 
geringe werkdiepte, zorg dat de machine niet overbelast 
raakt. Als de motor blokkeert, moet de werkdiepte hoger 
worden ingesteld. 

 

1 Stuurbeugel  

2 Handbeugel 

3 Schaalverdeling, geeft werkdiepte aan 

4 Instelling werkdiepte 

5 Wiel 

6 Gripmoer  

7 Vergrendeling 

Schaalverdeling  
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Motor 

1 = Choke 
2 = Brandstofkraan 
3 = Staalkabel 
4 - Gashendel 

Motor starten: 

1. Plaats de choke-hendel naar links (CLOSED = gesloten). 
Bij een koude start moet u altijd de choke gebruiken. 

2. Draai de brandstofkraan open (ON). 

3. Zet het contact aan (ON). 

4. Zet de gashendel voor 1/3 open. 

Stand 1:  Vol gas 
Stand 2:  Stationair 

 
5. Trek aan de startkabel tot u weerstand voelt en trek dan met een ferme ruk door. 

Laat de startkabel voorzichtig terug komen. 
6. Regel het motortoerental met de gashendel. 

7. Zet de choke-hendel naar rechts (OPEN). 

Motor uitzetten: 

1. Zet het contact uit (OFF). 
2. Draai de brandstofkraan dicht. 

(zet de hendel naar links). 

Bevestigingspunt opvangzak 

 

Aan de haken achterop de verticuteermachine kan een opvangzak worden opgehangen. 
Til de klep ter bescherming tegen stenen op en bevestig de opvangzak. 
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Handbeugel en vergrendeling (messenrol aankoppelen) 

1 = 
Vergrendeling 
vrijgeven 

2 = Handbeugel 
aantrekken  

Op de machine bevindt zich een sticker met aanwijzingen voor de uit te voeren handelingen om de 
verticuteermachine in gebruik te nemen. 

Stap 1 = Zet de motor aan (ON) en stel de choke en gashendel in. 
Stap 2 = Trek aan de startkabel om de motor te starten. 
Stap 3 = Duw de stuurbeugel omlaag tot de voorkant van de verticuteermachine omhoog komt. 
Stap 4 = Houd de machine in deze stand, zet de vergrendeling vrij en trek aan de handbeugel. De  

messenrol  wordt aangekoppeld.  
Als de handbeugel wordt losgelaten, wordt de messenrol weer losgekoppeld. 

Stap 5 = Rijd de verticuteermachine met aangetrokken handbeugel over het te behandelen   
                 oppervlak.  

 

Stuurbeugel instellen of inklappen 

 
Stuurbeugel inklappen 

Om tijdens opslag of transport ruimte te besparen kan de stuurbeugel van de verticuteermachine 
worden ingeklapt. Hiervoor moeten de in totaal vier gripmoeren (aan elke kant twee) iets los worden 
gedraaid.  

 
 
Draai de onderste gripmoeren iets los en draai 
de vergrendeling aan de binnenzijde bij het 
uitende van de stuurbeugel opzij. 

Draai de gripmoeren iets los. 

Als alle gripmoeren los zitten, kan de beugel worden ingeklapt (zie afbeelding). 
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4.4 CARA 60 ombouwen tot Cara 60 T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  =  Onderzijde stuurbeugel 
2  =  Dissel 
3  =  Aansluiting voor dissel 
 

De Cara 60 kan met de ombouwset eenvoudig tot Cara 60 T worden omgebouwd. Hij kan dan als 
aanhanger aan de grasmaaier Tourno worden gebruikt. Om de Cara aan de Tourno te koppelen moet 
de bovenste helft van de stuurbeugel worden gedemonteerd en moet de dissel op de Cara 60 worden 
gemonteerd.  

1 = Staalkabel 
2 = Aansluiting aan de Cara 60 
3 =  Disselverlengstuk 
 
 
De afgebeelde dissel wordt bij de Cara 60 als ombouwset 
meegeleverd. 

 

 

1. Verwijder de afdekking van de V-snaar. 

 

Maak de aan de Cara bevestigde staalkabel volgens de 
afbeelding op de twee plaatsen los. 

2. Draai de moer onder punt 1 van de schroefdraad los. 

3. Draai de schroefnippel bij punt 2 los en trek de staalkabel 
uit de beugels. 

4. Draai beide gripmoeren helemaal los en verwijder de 
bovenste helft van de stuurbeugel met de staalkabel. 

1 = Borgmoer 
2 = Onderlegring klein 
3 = Buslager lang 
4 = Disselaansluiting 
5 = Buslager kort 
6 = Onderlegring groot  
7 = Bout 
8 = Wiel 
9 = Frame van de Cara 

5. Draai de borgmoeren van de aansluiting los en verwijder 
de bout en de onderlegringen.  

6. Lijn de gaten van de aansluiting uit met de gaten op de 
Cara. 

7. Plaats een onderlegring op een bout en steek deze door 
de gaten. 

8. Bevestig de bout met een onderlegring en moer. 

9. Eventueel moeten vóór de montage van de dissel de 
voorwielen worden verwijderd. 
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10. Bevestig de staalkabel van de dissel op dezelfde plaatsen 
als de oorspronkelijke staalkabel. 

11. Voer de staalkabel langs de V-snaar en de poelies (zie 
afbeelding). Let op dat de staalkabel deze onderdelen 
tijdens bedrijf niet mag raken. 

 

12. Maak de beide bouten op het koppelstuk los, draai de 
metalen plaat en zet deze weer met de bouten vast. 

13. Het uiteinde van het koppelstuk kan achterop de 
TOURNO worden bevestigd. 

 

5 Transport, opslag 

5.1 Informatie over het transport 

Transport zonder verpakking 

• Zet de machine uit. 
• Klap de stuurbeugel voor transport in. 
• Zet de machine met spanbanden vast. 

5.2 Opslag (korte tijd) 

• Sla de machine niet in de open lucht op. 
• Stel de machine niet aan agressieve materialen bloot 
• Reinig de machine vóór opslag met een zachte borstel. 

5.3 Opslag (langdurig) 

Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, gaat uw Cramer-machine 
lang mee: 

1. Reinig de machine, belangrijk! Reinig ook het gebied rond de 
uitblaasopening (zie Onderhoud, Reinigen) 

2. Controleer of de machine slijtagesporen vertoont, herstel 
beschadigingen aan de lak. 

3. Sla de machine op een droge plaats op. 

Zie voor het onderhoud van de motor de bijgesloten 
gebruiksaanwijzing van de motor! 
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6 Bedienen 

Lees, voordat u de machine in gebruik neemt, de 
veiligheidsinformatie op pagina 4 en 5 en de werkzaamheden vóór 
het gebruik op pagina 11 door. 

6.1 Veiligheid 

Onbevoegd aanzetten 

• Het is verboden de machine aan te zetten wanneer een andere 
persoon aan de machine werkt. 

Gevaren door ontbreken van veiligheidsinstallaties 
 

WAARSCHUWING! 

Gevaar op letsel door ontbrekende 
veiligheidskappen! 

Wanneer de kappen verwijderd zijn, kunnen weggeslingerde 
materialen letsel veroorzaken.  

� Open of verwijder de afdekkappen niet. 

Gevaren door vuile machine 

• Reinig de machine regelmatig. 
• Controleer de machine op voorwerpen die de machine kunnen 

blokkeren. 

Eisen aan de opslagplaats 

• Zet de machine uitsluitend op een vlakke en stevige ondergrond. 

6.2 Vóór het gebruik 

Controleer, in het belang van uw eigen veiligheid en een lange 
levensduur van de machine, de volgende punten voordat u de 
machine aanzet: 

• Volg altijd de veiligheidsaanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing 
op.  

• Controleer of de machine uit staat met de ontsteking op  OFF 
(uit). 

• Controleer of de messen vrij van vreemde voorwerpen  zijn. 

• Controleer op beschadigingen en herstel deze. 

• Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn. De 
machine mag alleen worden gestart als alle 
veiligheidsvoorzieningen aanwezig en in goede staat zijn. 

• Verwijder eventuele obstakels op het te bewerken oppervlak. 

• Vul brandstof en motorolie bij. 
 

WAARSCHUWING! 

Uitlaatgassen bevatten giftige 
koolmonoxide! 

De machine mag nooit gestart of gebruikt worden in een (deels) 
gesloten ruimte waar zich mensen kunnen bevinden.  

� Gebruik de machine uitsluitend buiten. 

 
6.3 Machine aan en uit zetten 

Aanzetten 

Bij koude benzinemotor Bij warme benzinemotor 

1. Zet de choke-hendel naar 

links 

2. Zet de brandstofkraan 

aan (ON) 

3. Zet de gashendel voor 1/3 

open 

4. Zet het contact aan (ON) 

5. Trek aan de startkabel / 

de motor loopt 

1. Zet de brandstofkraan 

aan (ON) 

2. Zet de gashendel op vol 

gas 

3. Zet het contact aan (ON) 

4. Trek aan de startkabel / 

de motor loopt 

6. Zet de choke dicht (naar 

rechts) 

7. Stel het toerental in met 

de gashendel 

Uitzetten 

1. Zet het contact uit (OFF) 

2. Sluit de brandstofkraan. 

In noodgeval uitzetten 

1. Zet de machine direct uit 

2. Verlaat de machine. 

Weer aanzetten na een noodstop  

Benzinemotor 

1. Zet de machine uit (OFF) 

2. Verwijder eventuele voorwerpen die de motor of rotor 

blokkeren.  

3. Zet de motor aan 

6.4 Normaal gebruik 

1. Basisinstelling: 

• Plaats de machine op een vlakke ondergrond. 
• Vul brandstof en motorolie bij. 
• Werkdiepte instellen 

2. Zet de machine aan.  

� gebruik eventueel de choke. 
� Zet de vergrendeling vrij en trek de handbeugel tegen de 

stuurbeugel aan.  

Als alles naar behoren werkt, kunt u de machine gebruiken. 

3. Rijd de machine over het te bewerken oppervlak 

• Controleer op het bewerkte gedeelte regelmatig de 
werkdiepte en pas deze eventueel aan.  

4. Zet de machine uit 

� Sla de machine op een droge plaats op. 

6.5 Werkzaamheden na gebruik 

Zet de machine na gebruik uit en sluit de brandstofkraan. Zet de 
machine schoon en droog weg. 

6.6 Tips bij het verticuteren 

Door de invloed op het grasveld van regen, onkruid enz. wordt de 
bodem harder zodat water en zuurstof niet meer tot de wortels 
kunnen doordringen. Na enige tijd leidt dit tot mos, bruin worden van 
het gras, zwakke wortels en onkruid in het grasveld. Door 
verticuteren wordt de vorming van een viltlaag voorkomen en wordt 
de bodem open gemaakt. In het bewerkte grasveld kan gras sneller 
en sterker groeien.  

Hier volgen nog enkele tips voor goed verticuteren. 

• Maai het grasveld als het droog is tot een lengte van 30 tot 40 
mm. 

• Aanbevolen wordt van april tot september te verticuteren. 

• Door in het voorjaar te verticuteren kan het grasveld zich sneller 
herstellen. 

• Door aan het eind van de zomer te verticuteren heeft onkruid 
minder kans om wortel te schieten. 
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8 Onderhoud 

8.1 Veiligheid tijdens het onderhoud 

Het is voor een veilig, economisch en storingsvrij gebruik van de 
machine van doorslaggevend belang dat regelmatig vakkundig 
onderhoud uit wordt gevoerd. 

De volgende paragrafen geven aanwijzingen hoe u de machine op 
de juiste wijze verzorgt. Eenvoudig routinematig onderhoud kunt u 
met elementair handgereedschap uitvoeren. Voor moeilijkere 
onderhoudswerkzaamheden waar speciale gereedschap voor nodig 
is, moet u aan vaklieden overlaten, bijv. uw Cramer-dealer of 
gekwalificeerd monteur. 

Het vak hieronder bevat enkele van de belangrijkste veiligheidstips 
en gevaren. Het is helaas niet mogelijk alle mogelijke gevaren te 
vermelden die tijdens onderhoud op kunnen treden, evenmin als alle 
voorzorgsmaatregelen daartegen. U bepaalt zelf welke 
onderhoudswerkzaamheden u zelf uit kunt voeren. 

8.2 Onderhoudswerkzaamheden 
 

VOORZICHTIG! 

Gevaar op letsel door motoren 

Reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen nooit met 
draaiende motor worden uitgevoerd, ook niet tijdens stationair 
draaien, omdat anders letsel door verbranding of snijden kan 
voorkomen. Let op! De messenrol draait nadat de machine is 
uitgezet nog een paar seconden door. 

� Zet de machine en de motor uit en laat de motor afkoelen. 

� Trek de bougieplug los. 

8.2.1 Veiligheidsinstallaties controleren 

De veiligheidsinstallaties bestaan uit: 

- Klep ter bescherming tegen stenen 
- Afdekking van de V-snaar 

Als de machine in bedrijf is, mag de afdekking geen beschadigingen 
vertonen en mag deze niet gedemonteerd worden. Vervang de 
afdekkingen door originele onderdelen wanneer deze beschadigd 
zijn of ontbreken. De machine mag zonder de veiligheidsinstallaties 
niet gebruikt worden.  
 

8.3 Reinigen 

De machine moet regelmatig gereinigd worden om eventuele 
schade aan de lak of kunststof onderdelen te kunnen zien. Volg bij 
het reinigen de aanwijzingen op om schade aan de elektronica van 
de motor te voorkomen. 

8.3.1 Machine reinigen 

Reinig de buitenkant van de machine na ieder gebruik en controleer 
op beschadigingen. 

1. Plaats de machine vóór het reinigen op een vlakke ondergrond. 
2. Zet de machine uit en laat deze afkoelen. 
3. Reinig de machine met een zachte borstel. 
4. Reinig de machine vervolgens eventueel met een vochtige doek. 

OPMERKING! 

Schade aan voorwerpen! 
De machine mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd. 

 

GEVAAR! 

Gevaar op letsel door ondeskundig 
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden! 

Verkeerd gebruik kan tot ernstig letsel en zware schade aan 
voorwerpen leiden. 
� Zorg voor voldoende ruimte voor de montage. 
� Leg de onderdelen los van elkaar neer. 
� Plaats alle onderdelen terug. 
� Monteer alle veiligheidsafdekkingen weer. 
� Houd iedereen bij de werkplek weg 
� Vanwege de draaiende messen mag de machine niet op grind 

worden gebruikt (wegspattende voorwerpen). 
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8.4 Onderhoudsschema 

Onderhoud Vóór elk gebruik Intervallen (bedrijfsuren) 

  30 40 100 200 

Reinigen X    (punt 8.3)     

Veiligheidsinstallaties controleren X    (punt 8.2.1)     

Controleren of alle bouten en schroeven vast zitten O     

De messen op slijtage controleren  O    

Messenrol demonteren en controleren, de messen kunnen in de 
as zijn ingesleten   O   F   

De lagers van de messenrol op goede werking controleren   O   

Motoroliepeil controleren B     

Luchtfilter controleren B     

Machine op beschadigingen of roest controleren en dit 
eventueel herstellen O     

Controleren op eventuele lekkage van brandstof of olie O     

Bougies vervangen    B  

X = In deze gebruiksaanwijzing onder het vermelde punt beschreven. 
O = Niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven, eventueel bij uw dealer informeren 
B = In de bijgesloten gebruiksaanwijzing voor de motor beschreven. 
F = Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een monteur die hiervoor is opgeleid. 

9 Problemen oplossen 

9.1 Veiligheid                  

Handelwijze bij storingen en ongevallen 
1.     Begin de noodprocedure (verlaat de werkplek) 
2.     Zet de machine uit 
3.     Zoek de oorzaak van de storing op 
4.     Los de storing op of neem contact op met een dealer  

 
VOORZICHTIG! 

Zet de machine bij het verhelpen van storingen niet op 
een harde ondergrond. De messenrol draait nadat de 
machine is uitgezet nog een paar seconden door. 

9.2 Adressen voor service 

Bij storingen, problemen of voor andere informatie kunt u contact 
opnemen met uw dealer. Vermeld bij vragen altijd het serienummer 
van de machine. (Zie het typeplaatje op de machine of op de omslag 
van de gebruiksaanwijzing.) 

9.3 Eerste stappen bij het oplossen van storingen 

Storing/foutmelding Mogelijke oorzaak: Remedie 

Hevig trillen 
 

- Messenrol sterk verontreinigd 
- Bevestiging van de lagers van de 

messenrol is los geraakt 
- Messen zijn beschadigd 

- Messenrol reinigen 
- Alle bouten vastdraaien 

 
- Beschadigde messen laten vervangen 

Ongewoon hard geluid 
- Schroeven of bouten kunnen los zijn 

geraakt 
- Contoleer alle schroeven en bouten en draai ze 

vast 

Prestaties onvoldoende - Messen kunnen versleten zijn 
- Laat de messen door uw Cramer-dealer 

vervangen 

Motor slaat niet aan of loopt 
onregelmatig 

- Onvoldoende brandstof 
- Onvoldoende olie (zeer hete motor) 
- Verkeerde stand van de handbeugel 
- Luchtfilter van de motor verstopt 
- Bougie defect 

- Benzine en olie controleren en eventueel 
bijvullen 
 

- Wijzig de positie van de handbeugel 
- Reinig of vervang het filter 
- Controleer de bougie, vervang deze eventueel 

(BA motor) 
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10 Ingebruikname (afleveringsinspectie)  

De montage en ingebruikname moeten door een Cramer-dealer uit 
worden gevoerd. 

10.1 Veiligheid 

Lees vóór de ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig dfoor 
om uzelf met de machine vertrouwd te maken. 

10.2 Ingebruikname en werkingstest 

Controleer vóór de ingebruikname of alle veiligheidsvoorzieningen 
gemonteerd zijn. Voer dan pas de hieronder beschreven bedrijfstest 
uit. Na een uur in bedrijf te zijn geweest, moeten alle bouten waar de 
messen en de messchijf mee bevestigd, nagetrokken worden. 

 
Functionele test/machine starten 

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond. 
2. Vul benzine bij 
3. Plaats de veiligheidsinstallaties 
4. Zet de machine aan  
 
Als alles naar behoren werkt, kunt u de machine gebruiken. 
 
Neem contact op met uw Cramer-dealer als de machine niet naar 
behoren functioneert. 
 

11 Conformiteitsverklaring 

 
EG-conformiteitsverklaring volgens machinerichtlijn  2006/42/EG Sectie II 1.A 

De in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde 

Cramer GmbH 
Reimersstr. 36 
26789 Leer 
Duitsland 

verklaart bij deze, dat het volgende product 

Fabrikant: Cramer GmbH 
Reimersstr. 36 
26789 Leer 
Duitsland 

Productnaam: Verticuteermachine 
Fabricaat: Cramer GmbH 
Serienummer: zie typeplaatje op de omslag 
Typeaanduiding: Cara 38, Cara 47, Cara 60 
 
voldoet aan alle voorwaarden volgens de bovengenoemde richtlijn en verdere van toepassing zijnde richtlijnen, met inbegrip van de ten tijde van de 
verklaring geldige wijzigingen. 

De volgende geharmoniseerde standaards zijn toegepa st: 

EN 953:1997+A1:2009  

EN ISO 12100:2010 

EN ISO 3744:2010 

DIN EN ISO 5349-2:2001-12 

EN 13684:2004+A3:2009  

Naam en adres van de persoon die gemachtigd is de technische documentatie samen te stellen: 
Andre Schwarzkopf 
Cramer GmbH 
Reimersstraße 36 
26789 Leer 
Duitsland 
 
Plaats: Leer 
Datum: 16-11-2014 
 

A. Bruns                                                            A. Schwarzkopf 
Bedrijfsleider                                             CE-gevolmachtigde 
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12 Montage van de Cara 

Levering, verpakking, montage 
 

 

  VOORZICHTIG! 

Gevaar op beklemming tijdens de 
montage! 

Bij het aanbrengen van de onderdelen kunnen 
lichaamsdelen beklemd raken. 

� Draag tijdens de montage nauwsluitende kleding en 
veiligheidshandschoenen. 

Gevaren door hoog gewicht van de machine 
• Haal de onderdelen stuk voor stuk uit de verpakking. 
Transportinspectie uitvoeren 
• Controleer na levering of alles compleet en onbeschadigd is. 
• De machine wordt gedeeltelijk gemonteerd aan de dealer geleverd. 
• De montage en ingebruikname moeten door een dealer of expert op dit 

gebied worden uitgevoerd. 
Verpakking 
• Verwijder folie, kabelbinders en polyester band. 

• Voer de verpakkingsmaterialen gescheiden af. 

Achterwielen monteren 

 
 
Monteer de achterwielen volgens de 
afbeeldingen. 

Het bevestigingsmateriaal is aan de 
onderdelen bevestigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1 
 
Buitenzijde achterwiel 
 
Plaats een kleine onderlegring op een 
bout en steek deze door de naaf van het 
achterwiel. 
 
Let op! 
Let op dat u de achterwielen met de 
juiste zijde naar buiten monteert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2 
 
Binnenzijde achterwiel 
 
 
 
Plaats een kleine onderlegring op de 
bout en draai hier een moer op vast. 
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Stap 3 
 
Plaats een grote onderlegring op de 
bout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4 
 
Schuif de bout van het achterwiel nu 
door het gat in het frame en bevestig 
deze met een grote onderlegring en een 
borgmoer. 

 
 
 
 

 

Afdekking van de V-snaar monteren 

 
Plaats de afdekking op de tapgaten en 
bevestig met de drie inbusbouten. 

 
 
 
 
 
 
 

Inbusbouten met onderlegringen.  
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