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1 Belangrijke basisinformatie  

We zijn blij dat u voor een accessoire van de firma Cramer GmbH uit 
Duitsland hebt gekozen. 
Lees voordat u de accessoire 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 accessoire 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 accessoire zonder gevaar te 
gebruiken, dat alle aanwijzingen aangaande de veiligheid 
opgevolgd worden. 

Gebruiksaanwijzing bewaren 

• De gebruiksaanwijzing hoort onlosmakelijk bij de accessoire en 
moet in de onmiddellijke nabijheid van de accessoire 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 accessoire. 
• Gebruik door personeel dat niet opgeleid is. 
• Gebruik van niet-toegelaten hulpstukken. Er mogen uitsluitend 

originele onderdelen worden gebruikt. 
• Aanpassen van de accessoire 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 storingen 
moet u contact opnemen met het bedrijf waar u de machine hebt 
gekocht en een aankoopbewijs overleggen. 
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2 Veiligheid  
 
2.1 Beoogd gebruik 

Het aanbouwapparaat is bedoeld als maaimachine voor  het 
maaien en mulchen van gras. 

Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik. De  fabrikant 
is niet verantwoordelijk voor schade die uit zulk n iet-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 

Met name is het verboden: 
• de maaier voor het mulchen van hopen bladeren te gebruiken 

omdat door eventuele tussen de bladeren liggende voorwerpen 
de machine beschadigd kan raken. (Gevaar voor schade aan de 
maaier!) 

2.3 Algemene bronnen van gevaar 
 

2.3.1 Gebruik en bediening 

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

• De accessoire mag alleen voor het beoogde gebruik worden 
gebruikt. 

• De machine mag niet in afgesloten ruimtes worden gebruikt. 
• Het aanbouwapparaat mag alleen op de in de gebruiksaanwijzing 

vermelde ondergrond worden gebruikt. 
• De Cramer-producten mogen 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. 

• Alle veiligheidsvoorzieningen moeten juist aangebracht zijn en 
functioneren. 

• De accessoire mag nooit zonder toezicht worden gelaten. 
• De persoon die de machine bedient is verantwoordelijk voor 

ongelukken met derden of hun eigendommen.    

2.3.2 Gevaren specifiek voor het product  

• Rijd niet over ontvlambare of hete voorwerpen heen (bijvoorbeeld 
gloeiende kooltjes) (levensgevaar als gevolg van verbranding!). 

2.3.3 Gevaar bij rijden 

• Met gebruik van aanbouwapparaten mag op hellingen van 
maximaal 10 ° worden gereden. 

• Neem bij het rijden met aanbouwapparaten op hellingen de 
gegevens van de gereedschapsdrager TOURNO in acht. 

2.3.4 Gevaar door draaiende snijwerktuigen 

• Lichaamsdelen die onder de maaier komen, kunnen in de maaier 
worden getrokken of worden afgerukt (levensgevaar!). 

• Open de afdekkappen tijdens gebruik niet. 
 

2.3.5 Gevaar voor kinderen en huisdieren  

• De persoon die de machine bedient moet op de plaatselijke 
omstandigheden letten 

• Het aanbouwapparaat mag nooit op een helling worden uitgezet. 
Kinderen en huisdieren of vee mogen zich niet in de onmiddellijke 
nabijheid van aanbouwapparaten bevinden. 

• Kinderen mogen niet met aanbouwapparaten spelen. 

2.4 Onderhoud 

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

• Gebruik bij werkzaamheden aan aanbouwapparaten altijd het 
juiste gereedschap. 

• Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant. 

2.5 Bekwaamheid van personeel en gebruikers 

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

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

• Personen die de accessoire bedienen moeten geoefend zijn in 
het gebruik ervan. 

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

 
2.6 Veiligheidsinstallaties 

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

 
2.7 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. 

 

Houd tijdens gebruik voldoende afstand 
tot de messen in de maaier. 

 
2.8 Milieubescherming 

• Oliën en vetten 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. 
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3 Constructie en functies  
 

3.1 Korte beschrijving 
 

Het aanbouwapparaat maaier kan samen met de gereedschapsdrager TOURNO voor mulchen worden gebruikt. De maaier wordt aan de 
gereedschapsdrager bevestigd en vanaf de gereedschapsdrager bediend. Om de messen te reinigen kan de maaier met luttele handelingen 
omhoog worden geklapt.  

 
3.2 Overzicht  

 
 

 
 

1  Verstelhendel voor mulchen of uitstrooien 

2  Hendel voor spanning V-snaar 

3  Spanbout voor spanning V-snaar 

4  Afdekkingen van de V-snaren. 

5  Bevestigingsraam voor gereedschapsdrager 
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3.3 Bedieningselementen  
 

Keuze tussen mulchen en uitstrooien 

Zet de verstelhendel in de gewenste stand: 
 
Mulchen:     het gemaaide gras wordt klein gehakt    
                    en op het gazon uitgestrooid. 
Uitstrooien: Het gemaaide gras wordt op het gazon uitgestrooid.  

 

Hendel om de spanning van de V-snaar in te stellen 

V-snaar gespannen V-snaar niet gespannen 

 

Spanning V-snaar 

Maaier afstellen 

1. Draai de contramoer (1) los 
2. De V-snaar kan door het instellen van de spanbout (2) worden 

gespannen. 
3. Zet de spanning van de V-snaar vast door de contramoer (1) vast 

te draaien.                
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3.4 Functies  

Maaier omhoog klappen  

 
1. Laat de maaier op de bodem zakken. 
2. Demonteer de afdekking van de V-snaar: 

Draai de kruisvormige schroeven iets los en 
trek de afdekking naar voren. De afdekking 
kan naar boven toe worden verwijderd. 

3. Zet de hendel om zodat de V-snaar niet 
meer onder spanning staat. 

4. Neem de V-snaar van de voorste poelie af. 
5. Leg de V-snaar in de uitsparing zodat deze 

niet van de achterste poelie valt. 
6. Trek aan weerszijden de borgveer uit en 

verwijder de bouten. 
7. Maak de gaffel met de veerklembout van de 

hoogte-instelling los.  

 

VOORZICHTIG! 

Gevaar op beklemming bij het 
ombouwen. 

Overzicht 
 

1 = veerklembout 
2= bout 
3 = borgveer 

8. Steek een bout met borgveer in het gat. 

Belangrijk! Voorkom gevaar op beklemming 
bij demontage en omhoog klappen. 

 
 

9. Zet de maaier met het pedaal in de hoogste 
stand en vergrendel het pedaal 

10. Trek de maaier eerst naar voren. 
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11. De geleidebout ligt nu in de gaffel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Draai de maaier omhoog.  

 

 

 

13. Steek de bouten met de borgveren in de 
gaten om de maaier te vergrendelen zodat 
deze niet omlaag kan klappen. 
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Maaier omlaag klappen 

Klap de maaier als volgt omlaag: 
 
1. Houd de maaier aan de ronde stang vast en neem de bout met borgveer uit het gat  (zie punt 13). 
Let op! 
Houd met één hand altijd de bovenkant van de maaier  vast zodat de maaier niet omlaag kan vallen (gevaa r op letsel). 
2. U kunt de maaier nu aan de onderzijde naar voren trekken (laat hem daarbij niet omlaag klappen) tot de bout uit de gaffel glijdt (punt 12). 
3. Klap de maaier nu omlaag en schuif hem gelijktijdig naar de gereedschapsdrager toe. 
4. Verwijder de bout en borgveer uit punt 8. 
5. Bevestig de beide bouten en borgveren weer in de oorspronkelijke gaten (punt 6 uit het overzicht). 
6. Leg de V-snaar nu weer om de poelie. Draai hierbij de poelie zodat de V-snaar uit zichzelf in de poelie valt. 
7. Zet de spanhendel weer om, zodat de V-snaar op spanning komt. 

 

 Messen verwijderen voor slijpen of vervangen 

  
Om de messen te demonteren, moet de bout worden losgedraaid en de twee onderlegringen worden verwijderd. 
Plaats bij de montage van de messen de onderlegringen weer in de goede volgorde en zet ze met de bout vast. 

 
Belangrijk! 
Plaats de messen zoals op de afbeelding aangegeven. Vergeet bij de 
montage de onderlegringen niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maaihoogte instellen 

U moet de maaihoogte altijd aan de lengte van het gras aanpassen. 

• Als u regelmatig maait, dan kunt u de hoogte op stand 2-3 zetten. 
• Als u langere tijd niet hebt gemaaid (vakantie), dan moet u in stappen maaien. Begin dan bij stand 4. 

Als u een te lage instelling kiest, dan wordt het gazon beschadigd en kan niet optimaal worden gemulcht. 
 
De maaihoogte wordt vanaf de bedieningsconsole op de gereedschapsdrager ingesteld. 

 

4. Aanbouwapparaat in gebruik nemen 

4.1 Veiligheid 

Gevaren door ontbreken van veiligheidsinstallaties 

 

 WAARSCHUWING! 

Gevaar op letsel door draaiende messen! 

Lichaamsdelen die in de messen komen, kunnen daarin worden 
getrokken. 

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

� Steek tijdens bedrijf niets in de messen. 

� Open of verwijder de afdekkappen niet. 

4.2 Eisen aan de opslagplaats 

• Monteer aanbouwapparaten uitsluitend op een vlakke en stevige 
ondergrond. 

 

4.3 Montage 

Zie vóór de eerste ingebruikname de montage-instructies in de 
bijlage. 

4.4 Ingebruikname 
 

1. Plaats de gereedschapsdrager TOURNO op een vlakke 
ondergrond 

2. Zet de gereedschapsdrager uit 
3. Monteer de maaier aan de gereedschapsdrager. 
4. De gehele machine is nu gereed voor gebruik. 

Gebruik alleen de bedieningselementen op de TOURNO: 

5. Zet de maaier met het pedaal in de hoogste stand 
6. Start de gereedschapsdrager met de contactsleutel  
7. Laat de maaier zakken. 
De maaier is nu gereed voor gebruik.  

Neem contact op met uw Cramer-dealer als de machine niet naar 
behoren functioneert. 
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5. Bedienen 
 
Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u het 
aanbouwapparaat in gebruik neemt. 
Let ook op de functies van de bedieningselementen op de TOURNO 
gereedschapsdrager. 
 
5.1 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: 

• 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. 

 
5.2 Normaal gebruik 

1. Basisinstelling 

• Monteer het aanbouwapparaat op de gereedschapsdrager 
• Zet de maaier in de hoogste stand 

 
2. Zet de gereedschapsdrager aan 

• Laat de maaier zakken 
• Rijd de machine over het oppervlak dat u wilt maaien c.q. 

mulchen 
• Zet de maaier in de hoogste stand voordat u de machine uitzet. 

3. Zet de gereedschapsdrager uit. 

5.3 Tips voor mulchen 

Bij regelmatig maaien met korte tussenpozen 

• Mulch alleen droog gras. 
• Let op dat de grond droog is, omdat anders spoorvorming 

ontstaat. 
• Op een natte bodem hebben de aangedreven wielen weinig grip 

en is de machine minder stabiel. 
• Maai van het midden van het oppervlak naar buiten toe. 
• De beste resultaten bereikt u bij een hoog toerental en lage 

snelheid. 
• Maai niet meer dan 1/3 van de lengte van de grassprieten af, 

zodat er voldoende ruimte is voor het gemaaide gras. 
• De optimale lengte van de grassprieten voor mulchen is 5 cm. 
 
Nadat u langere tijd niet hebt gemaaid 

• Mulch met de maaier in de hoogste stand, omdat anders de 
maaier verstopt kan raken. 

• Maai nu in twee stappen met kortere maaihoogte. 

 
 

6.  Transport, opslag 

6.1 Transport 

Transport zonder verpakking 

• Bevestig de machine met spanbanden. 
 
6.2 Opslag  

• 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. 

 

7. Onderhoud 
 
7.1 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. 

 

 

 

 

 

 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 
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7.2 Onderhoudsschema 

Onderhoud Voor of na elk 
gebruik Jaarlijks 

   

Schoonmaken X    (punt 7.2.1)  

Veiligheidsinstallaties 
controleren 

X    (punt 7.2.2)  

Controleren of alle bouten 
en schroeven vast zitten 

O  

Messen op slijtage 
controleren 

O  

Smeren X    (punt 7.2.3)  

Beschadigingen aan de lak 
en roestplekken herstellen 

      O 

 

X = In deze gebruiksaanwijzing onder het vermelde punt beschreven 

O = Niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven 

7.2.1 Schoonmaken 

De machine moet regelmatig gereinigd worden om eventuele 
schade aan de lak of kunststof onderdelen te kunnen zien. 
Klap de maaier aan de gereedschapsdrager omhoog om deze 
schoon te maken. Zie hiervoor de beschrijving onder punt 3.5 in het 
hoofdstuk Functies. 

Plaats de machine vóór het reinigen op een vlakke ondergrond. Zet 
de machine uit en laat deze afkoelen. Vervolgens kan de machine 
met een zachte borstel worden gereinigd. Reinig de machine 
vervolgens eventueel met een vochtige doek. 

 

7.2.2 Veiligheidsvoorzieningen controleren 

De veiligheidsvoorzieningen bestaan uit: 

- Afdekkingen van de V-snaren. 
 

Als het aanbouwapparaat in bedrijf is, mag de afdekking geen 
beschadigingen vertonen en mag deze niet gedemonteerd worden. 
Vervang de afdekkingen wanneer deze beschadigd zijn of 
ontbreken. Het aanbouwapparaat mag zonder de 
veiligheidsinstallaties niet worden gebruikt. 

7.2.3 Smeren 

De ophanging van de poelies moet regelmatig en nadat het 
aanbouwapparaat gedurende langere tijd stil gestaan heeft, met 
smeervet worden behandeld. 

 

 

8. Problemen oplossen 

 
8.1 Veiligheid                  

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

8.2 Adressen voor service  

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

 

 

8.3 Eerste stappen bij het oplossen van storingen  

Storing/foutmelding Remedie Opmerkingen 

Ongelijkmatig maairesultaat - Messen zijn bot 
- De stand van de maaier is niet juist (zie 3.4.3) 
- Er hoopt zich gras in de maaier op 
- Te snel rijden bij te laag toerental 
- Bandenspanning niet gelijk 

Neem contact op met uw 
dealer als de storing blijft 
bestaan.     
Gebruik uitsluitend 
originele onderdelen! 

V-snaar slipt - Span de veer bij de spanhendel 
- De V-snaar ligt niet goed over de poelies 

Maaier trilt - Draai de bevestigingsbout van de messen vast 
- Messen zijn in onbalans → monteer nieuwe originele 

messen. 
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9. Technische gegevens 

 DS-Mähwerk 115 

Gegevens van het apparaat 

Lengte, mm 851 

Breedte, mm 1260 

Hoogte, mm 248 

Gewicht, kg 55 

  

Ondergrond Gazons 

Te gebruiken voor Normaal gebruik voor onderhoud van terreinen en groengebieden 

  

Maaibreedte, cm 115 

Maaihoogte, cm 30 tot 65 mm 

Hoogte-instelling 5 standen 

Aantal messen 3 

Soort maaiwerk Mulchen/uitstrooien 

 

Aansluitingen Houder voor aanbouw aan de gereedschapsdrager 

Bouwjaar Zie typeplaatje op het apparaat 

Werkplek: Op de gereedschapsdrager 

Gevaarlijk gebied: In- en uitgang van het aanbouwapparaat 

Originele onderdelen Er mogen uitsluitend originele onderdelen en originele hulpstukken 
worden gebruikt. 

Technische wijzigingen voorbehouden! 

 

10. 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: Aanbouwapparaat voorzijde  
Fabricaat: Cramer GmbH 
Serienummer: zie typeplaatje op de 

omslag 
Typeaanduiding: DS-Mähwerk 115 
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  

Naam en adres van de persoon die gemachtigd is de technische 
documentatie samen te stellen: 
 
V. Wilwer 
Cramer GmbH 
Reimersstraße 36 
26789 Leer 
Duitsland 
 
Plaats: Leer 
Datum: 28-2-2014 
 

 
 
 

A. Bruns V. Wilwer 
Bedrijfsleider                                    CE-gevolmachtigde 
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11. Maaier aan de gereedschapsdrager TOURNO montere n (A1-A3)  
Verstelhendel monteren (A4) 
Maaier van de gereedschapsdrager TOURNO demonteren 

 
Veiligheid 

Levering, verpakking, montage 

 VOORZICHTIG! 

Gevaar op beklemming tijdens 
de montage! 

Bij het aanbrengen van de onderdelen kunnen 
lichaamsdelen beklemd raken. 

Gevaren door hoog gewicht van de machine 

• Haal de onderdelen van de machine stuk voor stuk uit de verpakking. 

Transportinspectie uitvoeren 
• Controleer na levering of de machine compleet en onbeschadigd is. 
• Het aanbouwapparaat wordt gedeeltelijk gemonteerd aan de dealer geleverd. 
• De montage en ingebruikname moeten door een dealer of expert op dit gebied 

worden uitgevoerd. 
Verpakking 
• Voer de verpakkingsmaterialen gescheiden af. 

Maaier aan de gereedschapsdrager TOURNO monteren (A 1-A3) 

 
Overzicht 

Bevestigingspunt op de gereedschapsdrager 
 

1 Gaffel 

2 Gat voor bout met borgveer 

3 Gat voor verstelstang 

4 Houder voor V-snaar 
 

 

DS-Mähwerk 115 

1 Verstelstang 

2 Hendel voor spanning V-snaar 

3 Kruisvormige schroef 

4 Geleidebout 

5 Inbusbout 

6 Gat voor bout met borgveer 

7 Afdekking 

8 Spanbout 

 

A1: Draairaam monteren 

1. Verwijder de twee inbusbouten 
van het draairaam. 
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2. Plaats het draairaam van boven 
af loodrecht op het 
bevestigingspunt. 

3. Laat het verstelraam zakken. 
4. Monteer de twee inbusbouten 

weer in dezelfde gaten (de 
koppen moeten aan de 
binnenzijde zitten). 

 

 

5. Schuif het verstelraam tot de 
aanslag naar de TOURNO. 

6. De bouten moeten in de gaffels 
vallen.  

7. Bevestig de beide bouten en de 
borgveren in deze stand. 

 

A2:  Maaier bevestigen 

8. Draai de beide kruisvormige 
schroeven los en neem de V-
snaar van de maaier los.  

9. Schuif de maaier onder de 
draaiarm. 

10. Til de maaier aan de achterzijde 
op en schuif de stalen lip (kleine 
afbeelding) in de rechthoekige 
opening in de machine. 

 

 

11. Bevestig de maaier met de 
meegeleverde bout.  
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12. De spanhendel voor de V-snaar 
staat in de ongespannen stand. 

13. Leg de V-snaar in de poelies. 
 

 

A2:  Maaier instellen 

14. Zet de spanhendel voor de V-
snaar om. In deze stand is de 
V-snaar gespannen. 

15. Eventueel moet de spanning 
worden verhoogd. Zie hiervoor 
4.4 in hoofdstuk Functies, 
spanning V-snaar. 

 

16. Zet de hoogte-instelling in stand 
1. 

 

17. Nu moet de hoogteverstelling 
aan de houder op de 
gereedschapsdrager worden 
bevestigd, Draai daarvoor de 
verstelstang tot de gaffel op 
dezelfde hoogte is als de 
houder. De gaten moeten 
uitgelijnd zijn. Bevestig de 
verstelstang met de 
veerklembout aan de houder. 
Zet met de moer vast. 

 

18. Monteer de afdekking van de V-
snaar met de twee kruisvormige 
schroeven. 

 
Klaar. 
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A4:   Verstelhendel monteren 

19. Plaats de bijgevoegde 
bovendeel op het onderste deel  
van de stang. De gaten moeten 
uitgelijnd zijn. 

20. Plaats een onderlegring op de 
meegeleverde bout en steek 
deze door het gat. 

21. Bevestig deze vervolgens met 
een onderlegring en moer. 

 

 

Maaier van de gereedschapsdrager TOURNO demonteren 

Volg voor demontage de volgende stappen. 
1. Maak de vergrendeling los en laat de 

maaier zakken. 
2. Verwijder de afdekking van de V-snaar. 
3. Ontspande V-snaar door de spanhendel om 

te zetten. 
4. Maak de verstelstang los door de borgveer 

te verwijderen. 
5. Neem de V-snaar van de poelie af. 
6. Verwijder de bout onderaan de spanhendel 

(rechter pijl). Let op! Het draairaam moet 
naar boven worden gedraaid. 

7. Klap het draairaam helemaal naar boven en 
verwijder de inbusbouten aan weerszijden.   

8. Haal het draairaam van de 
gereedschapsdrager los. 

9. De maaier is nu compleet met draairaam en 
V-snaar gedemonteerd. 

 

 

 


