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      GEBRUIKSHANDLEIDING 



 
 
I. VOORWOORD 

 

Wij feliciteren u met de aanschaf van uw TILLMANN. U zult deze machine heel lang naar 

volle tevredenheid kunnen gebruiken indien u de volgende aanwijzingen strikt opvolgt: 
 
* De machine is bestemd voor het verkleinen van biologisch tuinafval van welke aard dan  
  ook. 
 
* Door het verkleinen van bladeren wordt het omzettingsproces tot kompost vele malen 
   versneld. N.B. grof hakselmateriaal werkt gunstig op de absoluut noodzakelijke  
   zuurstoftoevoer. 
 
* De machine mag alleen voor bovenstaande doelen gebruikt worden met inachtneming van  
   de veiligheidsvoorschriften. Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing aandachtig door! 
 
 

 

 

II. LEVERING VAN DE MACHINE 

 

De TILLMANN wordt kompleet 

gemonteerd geleverd. Vóór het eerste 
gebruik dient u te controleren of er tijdens 
het transport geen voorwerpen in de 
toevoertrechter terecht gekomen zijn die 
de messenschijf eventueel zouden kunnen 
blokkeren. Na gebruik van ongeveer 
een uur dienen de mesbevestigingsbouten 
aangetrokken te worden. 
 

 
 
 

 
 
 

III. EERSTE IN GEBRUIKNAME 

 

Vooraleer u de stekker in het stopcontact 
steekt, dient u te controleren dat het juiste 
voltage op het typeplaatje van de motor 
staat: -bij model 2100: 230 volt. 
          -bij model 2200: 400 volt. 
De leiding dient met tenminste 16 Ampère 
gezekerd te zijn. 
Na het insteken van de stekker is de 

TILLMANN gebruiksklaar en 
kan hij door de drukschakelaar in en uit 
geschakeld worden. 
In de schakelaar is een motorbeveiligings-
schakelaar ingebouwd die de stroom-
toevoer bij overbelasting en blokkering 
uitschakelt. Een onmiddellijk stoppen van 

de TILLMANN kan door de schakelaar in 
stand “O” te zetten en de stekker uit te 
trekken. Wordt door overbelasting of 
blokkering de stroomtoevoer onderbroken 

dan dient de TILLMANN eerst 
uitgeschakeld te worden. Na 30 seconden 

wachten kan de TILLMANN weer worden 
ingeschakeld door middel van de 
drukschakelaar. 
 
 
 

        
GEBRUIKERSAANWIJZING VOOR DE CRAMER ‘TILLMANN’ 



  
Door de snelsluiting los te maken wordt automatisch de messenschijf geblokkeerd. Na het 
openklappen van de toevoertrechter kan de verstoppingoorzaak verwijdert worden. Nadat u 
de trechter opnieuw hebt afgesloten kunt u de stekker weer in het stopcontact steken en 
door middel van de drukschakelaar de machine opnieuw aanzetten. 

De TILLMANN moet op een vlak en stabiel terrein staan anders bestaat er gevaar voor 

omvallen. Het verlengsnoer moet minstens een diameter hebben van 1.5mm, hoe langer het 
snoer, hoe lager de motorprestatie. De stekkers moeten van slagvast materiaal gemaakt zijn 
en spatwaterdicht zijn.
 
IV. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 

1. Voordat u de toevoertrechter demonteert of welke werkzaamheden dan ook met de 

TILLMANN uitvoert, altijd eerst de machine uitschakelen en de stekker uit het 

stopcontact nemen. 

2. Bij het inschakelen van de motor moet de TILLMANN volgens de veiligheids-
voorschriften gesloten zijn. 

3. De TILLMANN moet horizontaal op een stevige ondergrond worden opgesteld. 

4. Het gebruiken van handschoenen en een veiligheidsbril alsmede gehoorbeschermers 

worden ten stelligste aanbevolen tijdens het werken met de TILLMANN. 
5. Personen onder de 16 jaar mogen de machine niet bedienen. 
6. Degene die de machine bedient is verantwoordelijk voor schade aan derden binnen het 

bereik van de TILLMANN. 
7. Voordat de TILLMANN wordt achtergelaten dient de netschakelaar uit het stopcontact 

getrokken te worden. 

8. WAARSCHUWING! Bij het schoonmaken van de TILLMANN oppassen voor kwetsuren 
aan vingers en handen daar de messen uiterst scherp kunnen zijn. 

9. Veiligheidsvoorzieningen mogen niet verwijderd worden. 
10. GEEN harde voorwerpen zoals stenen, glas of metalen delen in de trechter gooien.   
11. Controleer periodiek de messen. Indien versleten steeds per stel vervangen. Opgepast 

voor onbalans van de messenschijf. 
12. Het verlengsnoer op uitwendige beschadigingen controleren. 

13. De TILLMANN NIET bij regenweer gebruiken. 
14. Tijdens het werken met de TILLMANN altijd achter de machine blijven staan omdat 

ondanks de rubberafdichting er toch nog houtsplinters uit de trechter kunnen geslingerd 
worden. 

15. OPGELET! De messenschijf kan, na het uitschakelen van de motor, nog enige seconden 
nadraaien. 

 

V. GEBRUIKERSTIPS 

 

1. U moet erop letten dat het te verhakselen materiaal zo zuiver mogelijk is. Losse 
aarde of zand versnelt het stomp worden van de messen in hoge mate en als het niet 
te vermijden is, dient het vervuilde hakselmateriaal als laatste verwerkt te worden. 

2. Zijmessen en versnippermessen zijn aan slijtage onderhevig. Als de messen stomp 
zijn moeten deze geslepen worden. Scherpe messen verwerken het afval aanzienlijk 
sneller. Het scherpen van de messen dient best te gebeuren door een vakman. 

3. Let er op dat het afvoerkanaal minstens 10 cm van het verhakselde materiaal 

verwijderd blijft. De TILLMANN verstopt anders onmiddellijk door het blokkeren van 

de luchtstroom uit dit kanaal. 

4. BELANGRIJK!!! U moet de TILLMANN helemaal leeg draaien en dan pas afzetten. 

U kunt dit aan het geruis van de snijmessen horen. Als de TILLMANN afgezet is en 
er bevindt zich nog materiaal in de toevoertrechter dan zal de messenschijf bij 
eerstvolgend gebruik blokkeren!!! 



 
VI. ONDERHOUDSTIPS 

 

1. Bij onderhoud- of schoonmaakwerkzaamheden moet eerst de stekker uit het 
stopcontact getrokken worden!! 

2. Bij het demonteren c.q. monteren van de snijmessen steeds handschoenen 
aantrekken. 

3. De messenschijf d.m.v. een stukje hout blokkeren. 
4. De messen altijd allemaal vervangen of minstens per stel om een onbalans in de 

messenschijf te vermijden. De messen dienen steeds scherp te zijn en moeten vaak 
geslepen worden om goede prestaties te kunnen verzekeren. 

5. Na het gebruik de TILLMANN schoonmaken vooral wanneer u vochtig materiaal 

verhakseld heeft. 
6. Om de messenschijf te demonteren moet u de centrale zeskantbout M10 losdraaien 

en de messchijf van de motor-as afnemen. 
 
 
VII. TECHNISCHE GEGEVENS 

 

Type  

TILLMANN 
 
          2100 

 
         2200 

Aandrijving 
 
 
 

Elektromotor 
230 v / 50 Hz 
2,0 kW 

Elektromotor 
380 v / 50 Hz 
2,2 kW 

Elektrische 
zekering 

16 A met 
vertraagde 
werking 

16 A met 
vertraagde 
werking 

Gemiddeld 
gebruik 

ca 1,2 kWh ca 1,4 kWh 

Geluidsweergave 
  onbelast dB (A) 
  belast     dB (A) 

 
74 dB 
93 dB 

 
74 dB 
93 dB 

Wielen Plastic met 
rubberband 200 x 
50 mm 

Plastic met 
rubberband 200 x 
50 mm 

Gewicht in KG: 35 kg 35 kg 

Maten    H mm: 
              B mm: 
              L mm: 

1230 
540 
680 

1230 
540 
680 

Aantal messen 4 4 

Capaciteit in mm 40 mm 40 mm 

 
Technische wijzigingen voorbehouden 
 

WIJ WENSEN U VEEL SUCCES MET UW TILLMANN ! 

 

 

 

 

 



 



 
 


