
Maaier TOURNO pick-up     

Originele gebruiksaanwijzing  Nederlands  3-2014  

 

 

 

 

 

 

 

Montagehandleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                    Machinenr.  
 
 

Maaier  

Hulpstuk voor werktuigdrager TOURNO pick-up 

Model Maaier 90 

 
 
 

 



Maaier TOURNO pick-up     

Originele gebruiksaanwijzing  Nederlands  -2  

Inhoudsopgave 
 

1 Belangrijke basisinformatie ......................................................................................................................... 3 
1.1 Algemeen ............................................................................................................................... 3 
1.2 Verklaring van de symbolen ................................................................................................... 3 
1.3 Beperking van de aansprakelijkheid ...................................................................................... 3 
1.4 Auteursrecht ........................................................................................................................... 3 
1.5 Vrijwaring ................................................................................................................................ 3 

2 Veiligheid..................................................................................................................................................... 4 
2.1 Beoogd gebruik ...................................................................................................................... 4 
2.2 Mogelijke verkeerde toepassingen ......................................................................................... 4 
2.3 Algemene bronnen van gevaar .............................................................................................. 4 

2.3.1 Gebruik en bediening ............................................................................................................. 4 
2.3.2 Gevaren specifiek voor het product ....................................................................................... 4 
2.3.3 Gevaar bij rijden ..................................................................................................................... 4 
2.3.4 Gevaren door draaiende messen ........................................................................................... 4 
2.3.5 Gevaar voor kinderen, oudere personen en huisdieren ......................................................... 4 

2.4 Onderhoud.............................................................................................................................. 4 
2.5 Bekwaamheid van personeel en gebruikers .......................................................................... 4 
2.6 Veiligheidsinstallaties ............................................................................................................. 4 
2.7 Veiligheidskenmerken ............................................................................................................ 4 
2.8 Milieubescherming ................................................................................................................. 4 

3 Constructie en functies ............................................................................................................................... 5 
3.1 Korte beschrijving ................................................................................................................... 5 
3.2 Overzicht bovenkant ............................................................................................................... 5 
3.3 Overzicht onderkant ............................................................................................................... 6 
3.4 Bedieningselementen ............................................................................................................. 7 
3.5 Functies .................................................................................................................................. 9 
3.6 Werkplek en gevaarlijk gebied ............................................................................................. 12 
3.7 Accessoires en reserveonderdelen ...................................................................................... 12 
3.8 Transport .............................................................................................................................. 12 
3.9 Opslag .................................................................................................................................. 12 

4 Ingebruikname (afleveringsinspectie van het hulpstuk) ............................................................................ 12 
4.1 Veiligheid .............................................................................................................................. 12 
4.2 Eisen aan de opslagplaats ................................................................................................... 12 
4.3 Montage ................................................................................................................................ 12 
4.4 Ingebruikname ...................................................................................................................... 12 

5 Bedienen ................................................................................................................................................... 12 
5.1 Normaal gebruik ................................................................................................................... 12 

6 Onderhoud ................................................................................................................................................ 13 
6.1 Veiligheid .............................................................................................................................. 13 

6.1.1 Reinig de machine ................................................................................................................ 13 
6.1.2 Veiligheidsinstallaties controleren ........................................................................................ 13 
6.1.3 Smeren ................................................................................................................................. 13 

6.2 Onderhoudsschema ............................................................................................................. 13 
7 Problemen oplossen ................................................................................................................................. 14 

7.1 Veiligheid .............................................................................................................................. 14 
7.2 Adressen voor service .......................................................................................................... 14 
7.3 Eerste stappen bij het oplossen van storingen .................................................................... 14 

8 Technische gegevens ............................................................................................................................... 14 
9 Conformiteitsverklaring ............................................................................................................................. 15 
10 Hendel voor instelling maaihoogte monteren ........................................................................................... 16 
Maaier aan werktuigdrager TOURNO pick-up monteren ................................................................................ 16 
Maaier van werktuigdrager TOURNO pick-up losnemen ................................................................................ 16 
 

 
 

 



Maaier TOURNO pick-up     

Originele gebruiksaanwijzing  Nederlands  -3  

1 Belangrijke basisinformatie  

We zijn blij dat u voor een hulpstuk van de firma Cramer 
GmbH uit Duitsland hebt gekozen. 
Lees voordat u het hulpstuk 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-nr.: DE 814 305 398 

1.1 Algemeen 

Informatie over deze gebruiksaanwijzing 

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

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

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

Gebruiksaanwijzing bewaren 

• De gebruiksaanwijzing hoort onlosmakelijk bij het 
hulpstuk en moet in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
bewaard worden. 

• 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 het hulpstuk. 
• Gebruik door personeel dat niet opgeleid is. 
• Gebruik van niet-toegelaten hulpstukken. Er mogen 

uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. 
• Aanpassen van het hulpstuk 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 hebt gekocht en 
een aankoopbewijs overleggen. 
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2 Veiligheid  
 
2.1 Beoogd gebruik 

Het hulpstuk is toegelaten voor gebruik als hulpstuk 
voor het mulchen 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 verantwoordelijk 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 

• Het hulpstuk mag niet gebruikt worden voor het mulchen 
van hopen bladeren, omdat hieronder verborgen 
voorwerpen het hulpstuk zouden kunnen beschadigen. 
(Gevaar van schade aan de maaier!) 

2.3 Algemene bronnen van gevaar 
 

2.3.1 Gebruik en bediening 

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

• Het hulpstuk mag alleen voor het beoogde gebruik 
worden gebruikt. 

• Het hulpstuk mag niet in afgesloten ruimtes worden 
gebruikt. 

• Het hulpstuk mag alleen op de in de gebruiksaanwijzing 
vermelde ondergrond worden gebruikt. 

• Het hulpstuk mag alleen gebruikt worden door personen 
die getraind zijn in het gebruik of hebben laten zien te 
weten hoe het hulpstuk moet worden gebruikt en expliciet 
opdracht hebben gekregen het hulpstuk te gebruiken. 

• Alle veiligheidsvoorzieningen moeten juist aangebracht 
zijn en functioneren. 

• Het hulpstuk mag nooit zonder toezicht worden gelaten. 
• De persoon die het hulpstuk 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 
(bijvoorbeeld gloeiende kooltjes) (levensgevaar als gevolg 
van verbranding!). 

2.3.3 Gevaar bij rijden 

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

• Controleer voordat u met een hulpstuk op een helling rijdt, 
de gegevens van de werktuigdrager TOURNO pick-up. 

2.3.4 Gevaren door draaiende messen 

• Wanneer lichaamsdelen onder de maaier komen, kunnen 
deze afgerukt worden (levensgevaarlijk!). 

• Open of verwijder de afdekkappen tijdens gebruik niet. 
 

2.3.5 Gevaar voor kinderen, oudere personen 
en huisdieren  

• Personen die het hulpstuk bedienen moeten op de situatie 
ter plaatse letten. 

• Hulpstukken mogen nooit op een helling worden 
neergezet. 

• Kinderen, oudere personen en huisdieren of vee mogen 
zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de hulpstukken 
bevinden. 

• Kinderen mogen niet met het hulpstuk spelen. 

2.4 Onderhoud 

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

• Draag bij werkzaamheden aan het hulpstuk altijd 
geschikte handschoenen en gebruik 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 het 
hulpstuk niet bedienen. 

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

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

• Personen die het hulpstuk bedienen moeten de 
gebruiksaanwijzing goed kennen.  

 
2.6 Veiligheidsinstallaties 

• Verwijder tijdens de bedrijf geen afdekplaten. 
• Repareer beschadigingen aan veiligheidsinstallaties 

direct.  
 

2.7 Veiligheidskenmerken 

 

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

 

Houd tijdens gebruik voldoende afstand 
tot der messen  van 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 maaier hulpstuk kan in combinatie met de werktuigdrager TOURNO pick-up ingezet worden voor het mulchen van gazons. De 
maaier wordt op de TOURNO pick-up gemonteerd en met het bedieningspaneel bediend. Voor het reinigen kan de maaier met 
enkele bewegingen omhoog geklapt worden.  

 
3.2 Overzicht bovenkant 

 
 
 

1 Hendel voor spanning V-snaar 

2 Afdekkap V-snaar 

3 Hendel voor instelling maaihoogte 

4 Bouten met splitpennen 

5 Steunwiel 

6 Verstelstang 

7 Bevestigingspunt voor werktuigdrager TOURNO pick-up (geleiderails) 

8 V-snaar 

9 Geleidestang 
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3.3 Overzicht onderkant 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Messen 

2 Bevestigingsbout 

3 Mulchset 
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3.4 Bedieningselementen  
 

1. Hendel voor spanning V-snaar 

 

Met behulp van de hendel kan de V-snaar 

van de poelie worden afgenomen. Zorg dat 

de hendel met een bout altijd goed in de 

gaten bevestigd is. 

 

 

Let op! 

De bout wordt met de machine 

meegeleverd. (zie ook 3.5.1) 

2. Hendel om de maaihoogte in te stellen 

 
 

Druk de hendel iets naar buiten en laat deze op de gewenste maaihoogte 

weer in een gat klikken. 

 

 

 1 =   30 mm 

 2 =   45 mm 

 3 =   50 mm 

 4 =   65 mm 

 

 

 

3. Instelstang voor maaihoek 

 

Voor optimaal mulchen van gemaaid gras moet de maaier iets schuin naar 

voren staan. 

A1: Draai aan één zijde de bout van de instelstang los om de instelling te 

wijzigen.  

A2: Trek de klemveer van de instelstang los en klap de veer iets naar 

boven. 

A3: Trek de klemveer uit de houder. 

A4: Draai vervolgens de instelstang tot de maaier iets schuin naar voren 

staat. De maaier moet aan de achterzijde 2 - 10 mm hoger staan dan 

aan de voorzijde. Draai vervolgens de bout weer vast.  

A1: Druk de instelstang weer in de klemveer.  

 

A 1  

A 2  

A 3  

A 4  
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4. Mulchset verwijderen 

 

1: Bout met tussenring 

2: Mulchset 

Als het gras uitgeworpen moet worden, kan de mulchset 

onder de maaier verwijderd worden. 

 

Ga hierbij als volgt te werk: 

1. Zet de werktuigdrager uit en haal de contactsleutel 

uit het contactslot 

2. Klap de maaier omhoog (zie punt 3.5.1) 

3. Draai de drie bouten los en verwijder de 

tussenringen 

4. Verwijder de mulchset  

5. De maaier kan nu weer omlaag geklapt worden. 
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3.5 Functies  

1. Maaier omhoog klappen 

Om de onderkant van de maaier beter bereikbaar te maken, kan de gehele maaier omhoog geklapt worden. 

Ga voor het omhoog klappen als volgt te werk: 

Voorzichtig! 

Zet de werktuigdrager uit en haal de contactsleutel uit het contactslot. 

Zet de parkeerrem vast. 

 

1. Stel de maaihoogte met de hendel in op de laagste stand (1) 

2. Verwijder de bouten en de borgveer aan beide zijden voordat u de maaier omhoog klapt. 

 
3. Laat de maaier vanaf de werktuigdrager zakken. 

4. Trek aan de hendel voor de V-snaar tot een van de bouten kan worden ingestoken. (zie ook 3.4.1) 

5. Neem de V-snaar van de poelie af. Draai hierbij de poelie iets. 
 

1 = V-snaar 

2 = poelie 

 

6. Til de maaier aan de voorkant aan de ronde stang op en zorg dat de vergrendeling in de werktuigdrager haakt. 

 
7. Houd de tweede bout in uw hand gereed 

Bouten met borgveren 
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8. Trek de maaier langzaam naar u toe tot deze niet verder kan. 

9. Klap nu pas de maaier omhoog (tot een hoek van ca. 80°) en houd deze stand vast 

 

10. Steek de tweede bout in het gat zodat de maaier in de verticale stand blijft staan. 

Belangrijk! De kop moet in de hoek passen, zoals op de rechter afbeelding. 

 

11. De maaier kan nu los worden gelaten. 

 

Let op!  

Let er bij het draaien op dat u voldoende afstand tot de ondergrond hebt (lakschade) 
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2. Maaier omlaag klappen 

Ga voor het omhoog klappen van de maaier als volgt te werk: 

 

1. Houd de maaier aan de ronde stang vast en neem de tweede bout uit het gat  (zie afbeelding onder 3.5 Functies, nr. 1.12). 

2. U kunt de maaier nu weer omlaag klappen en op de werktuigdrager terug schuiven. 

3. Til de maaier iets op, zodat deze uit de vergrendelingshaak kan worden genomen. Laat vervolgens de maaier geheel omlaag zakken 

(zie afbeelding onder 3.5 Functies, nr. 1.6). 

4. Nu kan de V-snaar weer over de poelie worden geplaatst. Draai hierbij de poelie zodat de V-snaar uit zichzelf netjes op de poelie 

loopt. 

5. Bevestig beide bouten met de splitspennen weer in de gaten in de maaier. Zie voor de juiste positie de afbeelding onder 3.5 Functies 

punt 1.2. 

3.  Messen verwijderen voor slijpen of vervangen 

  
Om een mes te kunnen verwijderen, moet 

de bout worden losgedraaid en moeten 

de twee ringen worden verwijderd (zie 

afbeelding). 

Plaats bij het terugplaatsen van een mes 

de ringen in de juiste volgorde terug en 

zet alles met de bout vast. 

 

Belangrijk! Let op dat de messen in de 

goede stand worden gemonteerd, zie 

afbeelding. Vergeet bij de montage de 

hulpstukken niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Maaihoogte instellen 

De maaihoogte moet altijd aan de hoogte van het te maaien gras worden aangepast. 

• Wanneer regelmatig wordt gemaaid, kan de hoogte op stand 2 of 3 worden ingesteld. 

• Als met grotere tussenpozen gemaaid wordt (vakantie), moet het maaien in meerdere gangen verlopen, waarbij telkens korter 

gemaaid wordt. Begin dan bij stand 4. 

Als de maaihoogte te laag wordt ingesteld, kan het gazon beschadigen en wordt het  gras niet optimaal gemulcht. 
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3.6 Werkplek en gevaarlijk gebied 

Werkplek:  

Op de werktuigdrager 

Gevaarlijk gebied:  

• Uitwerpgebied hulpstuk 
 
3.7 Accessoires en reserveonderdelen 

Originele onderdelen 

Er mogen uitsluitend originele onderdelen en originele 
hulpstukken worden gebruikt. 
 

3.8 Transport 

Transport zonder verpakking 

• Bevestig de machine met spanbanden. 

 
3.9 Opslag  

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

 
4 Ingebruikname (afleveringsinspectie van het hulpstuk) 

 
4.1 Veiligheid 

Gevaren door ontbreken van veiligheidsinstallaties 

 

 WAARSCHUWING! 

Gevaar op letsel door draaiende messen! 

Lichaamsdelen die de messen raken, kunnen in de messen 
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 of verwijder hulpstukken aan voor- en achterzijde 
uitsluitend op een vlakke en stevige ondergrond. 

4.3 Montage 

Zie vóór de ingebruikname de montagehandleiding in de 
bijlage 

4.4 Ingebruikname 
 

1. Stel de werktuigdrager TOURNO pick-up op een vlakke 
ondergrond op 

2. Zet de werktuigdrager uit 
3. Monteer de maaier aan de voorzijde van de 

werktuigdrager 
4. De machine is nu voor de volgende functies gereed. 

Gebruik alleen de bedieningselementen van de TOURNO 
pick-up: 

5. Til de maaier met het pedaal omhoog 
6. Start de werktuigdrager met de contactsleutel  
7. Laat de maaier zakken. 
De maaier is nu gereed voor gebruik.  

Mochten zich problemen in het gebruik voordoen, neem 
contact op met uw Cramer-dealer. 

  

 
5 Bedienen 
 
Let ook op de functies van de bedieningselementen van de TOURNO pick-up. 
 
5.1 Normaal gebruik 

1. Basisinstelling 

• Monteer het hulpstuk aan de werktuigdrager 
• Til de maaier omhoog 

 
2. Zet de werktuigdrager aan 

• Laat de maaier zakken 
• Rijd de machine over het te maaien/mulchen oppervlak 
• Til de maaier omhoog voordat u de machine uitzet. 

3. Zet de werktuigdrager uit. 

 

Zie voor het onderhoud van de Cramer werktuigdrager de betreffende gebruiksaanwijzing. 
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6 Onderhoud 
 
6.1 Veiligheid 

 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 
� Houd iedereen bij de werkplek weg 

6.1.1 Reinig de machine 

Klap de maaier vóór het reinigen omhoog. 
Zie punt 3.5 Functies. 

1. Zet de werktuigdrager uit en klap de maaier omhoog.  
2. Verwijder grasresten en zand met een borstel 
3. Reinig de maaier eventueel met een vochtige doek. 

 

6.1.2 Veiligheidsinstallaties controleren 

De veiligheidsinstallaties bestaan uit: 

- Afdekkingen van de V-snaren. 
 

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

6.1.3 Smeren 

De wielophanging  moet regelmatig en in ieder geval na lang 
buiten gebruik te zijn geweest met vet gesmeerd worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Onderhoudsschema 

Onderhoud Voor of na elk gebruik Jaarlijks Intervallen (bedrijfsuren) 

   25 50 100 200 

Reinigen X    (punt 7.1.1)      

Veiligheidsinstallaties controleren X    (punt 7.1.2)      

Controleren of alle bouten en schroeven vast zitten O      

Messen op slijtage controleren O      

Smeren X    (punt 7.1.3)      

Lakschade en corrosie herstellen       O     

 

X = In deze gebruiksaanwijzing onder het vermelde punt beschreven 

O = Niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven 
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7 Problemen oplossen 

7.1 Veiligheid                  

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

7.2 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 Cramer-producten. (Zie het 
typeplaatje op het Cramer-product of op de omslag van de 
gebruiksaanwijzing.) 

. 

7.3 Eerste stappen bij het oplossen van storingen 

Storing/foutmelding Remedie Opmerkingen 

Onregelmatig maaien - Messen zijn bot 
- Maaier staat niet onder de juiste hoek (zie 3.4.3) 
- Gras hoopt zich in de maaier op 
- Te snel gereden met een te laag toerental van de motor 
- Bandenspanning ongelijk 

N
ee

m
 c

o
n

ta
ct

 o
p

 m
et

 
u

w
 d

ea
le

r 
al

s 
d

e 
st

o
ri

n
g

 
b

lij
ft

 b
es

ta
an

.  
   

G
eb

ru
ik

 u
it

sl
u

it
en

d
 

o
ri

g
in

el
e 

o
n

d
er

d
el

en
! 

V-snaar slipt - Span de trekveer bij de hendel voor de riemspanning 
- V-snaar ligt niet goed in de groeven van de poelies 

Maaier trilt - Zet de messen goed vast 
- Messen zijn in onbalans → vervang messen door nieuwe 

originele exemplaren. 

 

 

8 Technische gegevens 

 

 Maaier pick-up 

Gegevens van het apparaat 

Lengte (mm) 965 

Breedte (mm) 780 

Hoogte (mm) 430 

Gewicht (kg) 30 

  

Ondergrond Gazons 

Te gebruiken voor 
Normaal gebruik voor onderhoud van terreinen en 

groengebieden 

  

Snijbreedte (cm) 90 

Snijhoogte (cm) 30 tot 65 mm 

Instelling snijhoogte in 4 stappen 

Aantal messen 2 

Soort maaiwerk Mulchen/gras uitwerpen 

 

Aansluitingen Aansluiting voor werktuigdrager 

Bouwjaar Zie typeplaatje op de machine 

Technische wijzigingen voorbehouden! 
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9 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: Hulpstuk voorzijde  
Fabricaat: Cramer GmbH 
Serienummer: zie typeplaatje op de omslag 
Typeaanduiding: Maaier pick-up 
 
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 toegepast: 

EN 953:1997+A1:2009  

EN ISO 12100:2010  

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: 28-2-2014 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
A. Bruns A. Schwarzkopf 
Bedrijfsleider CE-gevolmachtigde 
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10 Hendel voor instelling maaihoogte monteren  
Maaier aan werktuigdrager TOURNO pick-up monteren  

Maaier van werktuigdrager TOURNO pick-up losnemen 

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 

• Neem de onderdelen stuk voor stuk uit de verpakking. 

Transportinspectie uitvoeren 

• Controleer na levering of de machine compleet en onbeschadigd is. 

• Het hulpstuk 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. 

A1: Hendel voor instelling maaihoogte monteren 

 

 

Monteer alle onderdelen volgens de afbeelding en draai de moer vast. 
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A2: Maaier aan werktuigdrager TOURNO pick-up monteren 

Stap 1 

Plaats de maaier voor de 

werktuigdrager. 

Stap 2 

Trek aan de spanhendel voor de 

V-snaar en zet deze met een 

bout vast (zie 3.5.1). 

Stap 3 

Til de maaier aan de achterkant 

op en leg de geleiderails op de 

beugels van de werktuigdrager. 

 

 

 

1 Beugels 

werktuigdrager 

 

 

 

2 Geleiderails 

Stap 4 

Plaats beide zijden van de 

geleiderails en de geleidestang 

volgens de afbeelding. 

 

Stap 5 

Schuif de maaier nu geheel op 

de beugels van de 

werktuigdrager. 

De neus van de geleiderails 

moet in de sleuf van de beugels 

vallen en de geleidestang moet 

in de houder vallen. 

 

Stap 6 

Plaats een tussenring op de 

bouten en steek de bouten 

volgens de afbeelding door de 

gaten in de geleiderails. 

Plaats aan de andere kant weer 

een tussenring op de bouten en 

draai een moer op de bouten. 

Zorg dat er nog wat speling is. 

 

Voor de bevestiging 

van de maaier 

worden gebruikt: 

2 x bouten 

4 x tussenringen 

2 x moeren 
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Stap 7 

Laat de maaier nu met het pedaal en de pedaalontgrendeling zakken. 

Stap 8 

Plaats vervolgens eerst de V-

snaar over de poelie.  

Belangrijk! De V-snaar moet in 

de groeven van de beide 

poelies aan de zijkanten vallen. 

 

Stap 9 

Trek de spanhendel voor de V-

snaar iets aan, verwijder de 

bout en laat de hendel 

langzaam terugkomen. 
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A3: Maaier van werktuigdrager TOURNO pick-up losnemen 

Stap 1 

Laat de maaier met het pedaal en de pedaalontgrendeling zakken. 

Stap 2 

Trek aan de spanhendel voor de V-snaar en zet deze met de bout vast (zie 3.5.1). 

 

Stap 3 

Neem de V-snaar van de poelie 

af. Verwijder de V-snaar niet 

helemaal. 

 

Stap 4 

Til de maaier aan de voorkant met het pedaal op en zorg dat de pedaalvergrendeling vast zit. 

Stap 5 

Verwijder de twee schroeven 

links en rechts van de beugels 

aan de werktuigdrager. 

 

Stap 6 

De maaier kan nu van de 

werktuigdrager los worden 

genomen. 

 

 

 


