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HET MAG NIET 
onbelangrijk of overbodig voorkomen, deze 
gebruiksaanwijzing te lezen en zich aan de 
aanwijzingen te houden; het volstaat niet van 
anderen te horen, dat de machine goed is, ze 
daarom te kopen en te denken dat alles vanzelf 
gaat. De persoon in kwestie berokkenent niet 
alleen zichzelf schade maar zal ook fouten maken 
waarbij het mislukken niet aan zichzelf doch aan 
de machine zal worden toegeschreven. Om zeker 
te zijn van een goede werking moet men zich 
bewust zijn van de handelingen en over het doel 
van de functies van de machine geïnformeerd zijn 
en er mee leren omgaan. Pas dan zal men over de 
machine en zichzelf tevreden zijn. Om dit doel te 
bereiken dient deze bedieningshandleiding. 
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Identificatiegegevens 

 Vul hier de identificatiegegevens van de machine in. U vindt de 
identificatiegegevens op het typeplaatje. 

 Machine-ident.nr.: 
(tien cijfers) 

 

Type: IA1800 Easycut
 Bouwjaar:  
 Basisgewicht kg:  
 Toelaatbaar totaalgewicht kg:  
 Maximale belading kg:  

Adres fabrikant 

 

 

 

 

Boxer Agriculture Equipment BV
Stougjesdijk 153
3271KB Mijnsheerenland
Holland
Tel +31 186 612 333
Fax +31 186 610442
E-mail info@heustractors.com

 

Onderdelenbestelling 

  Onderdelenlijsten zijn te vinden in het onderdeelportaal onder 
 www.boxeragri.nl. 

 Wij verzoeken u uw orders bij uw Boxeragri-dealers te plaatsen. 

Gegevens over de bedieningshandleiding

 

 

 

Documentnummer: HS-IA180-001

Productiedatum: 08.19 

 Copyright Boxer Agriculture Equipment BV-Holland , 2019 

Alle rechten voorbehouden. 
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Woord vooraf 

 Geachte klant, 

U heeft gekozen voor een van onze kwaliteitsproducten uit het 
uitgebreide programma van Boxeragri. Wij bedanken u voor het in 
ons gestelde vertrouwen. 

Controleer bij ontvangst van de machine of er sprake is van 
transportschade en of er onderdelen ontbreken! Controleer aan de 
hand van het afleveringsbewijs of de machine compleet is geleverd, 
inclusief de bestelde toebehoren. Alleen bij directe reclamaties heeft u 
recht op schadevergoeding!

Lees deze bedieningshandleiding, en vooral de veiligheidsinstructies, 
voor het inbedrijfstellen door en volg alle aanwijzingen zorgvuldig op. 
Door de bedieningshandleiding nauwlettend te lezen, kunt u de 
voordelen van uw nieuwe machine optimaal benutten. 

Zorg ervoor dat alle gebruikers van deze machine deze 
bedieningshandleiding lezen voordat zij met de machine aan het werk 
gaan. 

Raadpleeg bij eventuele vragen of problemen s.v.p. deze 
bedieningshandleiding of neem contact op met uw locale dealer. 

Door onderhoud regelmatig uit te voeren en versleten of beschadigde 
onderdelen tijdig te vervangen, verhoogt u de levensduur van uw 
machine.
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1 Gebruikersadvies 

 Het hoofdstuk Tips voor de gebruiker bevat informatie over het 
omgaan met de bedieningshandleiding. 

1.1 Doel van het document 

 Deze bedieningshandleiding 

• beschrijft de bediening en het onderhoud van de machine. 

• voorziet u van belangrijke informatie om veilig en efficiënt met de 
machine te werken. 

• hoort bij de machine en dient altijd in de machine of de tractor te 
liggen. 

• voor toekomstig gebruik bewaren. 

1.2 Plaatsaanduidingen in de bedieningshandleiding 

 Alle in deze bedieningshandleiding genoemde richtingen zijn altijd 
gezien in rijrichting. 

1.3 Gebruikte beschrijvingen 

Bedieningsinstructies en reacties 

 De handelingen die de chauffeur dient uit te voeren, worden altijd 
genummerd weergegeven. Houd u aan de volgorde van de 
aangegeven bedieningsinstructies. Een pijl geeft in voorkomende 
gevallen de reactie op de betreffende bedieningsinstructie aan. 

Voorbeeld: 
 1. Bedieningsinstructie 1 
→ Reactie van de machine op de bedieningsinstructie 1 
 2. Bedieningsinstructie 2 

Opsommingen 

 Opsommingen zonder dwingende volgorde worden weergegeven met 
opsommingstekens.  

Voorbeeld: 
• Punt 1 
• Punt 2 

Positienummers in afbeeldingen 

 Cijfers tussen ronde haakjes verwijzen naar positienummers in 
afbeeldingen. Het eerste cijfer verwijst naar de afbeelding, het tweede 
cijfer naar het positienummer in de afbeelding. 

Voorbeeld (Afb. 3/6) 
• Afbeelding 3 
• Positie 6 
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2 Algemene veiligheidsaanwijzingen 

 Dit hoofdstuk bevat belangrijke instructies om veilig met de machine 
te werken. 

2.1 Verplichtingen en aansprakelijkheid 

Instructies in de bedieningshandleiding opvolgen 

 Kennis van de basisveiligheidsinstructies en veiligheidsvoorschriften 
is de eerste voorwaarde om veilig en zonder storingen met de 
machine te kunnen werken. 

Verplichtingen van de eigenaar 

 De eigenaar is verplicht om alleen personen met/aan de machine te 
laten werken die 
• vertrouwd zijn met de basisvoorschriften inzake veiligheid op het 

werk en voorkoming van ongevallen. 
• geïnstrueerd zijn in het werken met/aan de machine. 
• deze bedieningshandleiding hebben gelezen en begrijpen. 

De eigenaar verplicht zich ertoe om 
• alle waarschuwingsstickers op de machine in leesbare staat te 

houden. 
• beschadigde waarschuwingsstickers te vervangen. 

Onbeantwoorde vragen kunt u richten aan de producent. 

Verplichtingen van de chauffeur 

 Alle personen die met/aan de machine werken zijn verplicht om 
voordat zij met het werk beginnen 
• de basisvoorschriften voor veiligheid op het werk en voorkoming 

van ongevallen op te volgen; 
• het hoofdstuk "Algemene veiligheidsinstructies" in deze 

bedieningshandleiding te lezen en de instructies op te volgen; 
• het hoofdstuk "Waarschuwingsstickers en overige aanduidingen" 

in deze bedieningshandleiding te lezen en de 
veiligheidsinstructies van de waarschuwingsstickers bij het 
gebruik van de machine op te volgen; 

• zich met de machine vertrouwd te maken; 
• de hoofdstukken in deze bedieningshandleiding die van belang 

zijn voor het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te 
lezen. 

Als de bestuurder constateert dat een voorziening 
veiligheidstechnisch niet in perfecte staat is, moet hij dit probleem 
onmiddellijk oplossen. Behoort dit niet tot de taakomschrijving van de 
bestuurder of beschikt de bestuurder niet over voldoende kennis 
daartoe, dan moet de bestuurder het probleem doorgeven aan zijn of 
haar meerdere (eigenaar). 
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Gevaren bij het werken met de machine 

 De machine is gebouwd volgens de allernieuwste techniek en de 
erkende veiligheidstechnische regels. Toch kunnen er zich bij het 
gebruik van de machine gevaren en beschadigingen voordoen 
• voor het leven van de chauffeur of derden, 
• voor de machine zelf, 
• aan andere voorwerpen van waarde. 

Gebruik de machine alleen 
• waarvoor deze bestemd is, 
• in veiligheidstechnisch onberispelijke staat. 

Storingen die de veiligheid verminderen, moeten direct worden 
verholpen. 

Garantie en aansprakelijkheid 

 In principe zijn onze "Algemene verkoop- en levervoorwaarden" van 
toepassing. Deze worden de eigenaar uiterlijk bij het sluiten van het 
contract ter beschikking gesteld. Aanspraken op garantie en 
aansprakelijk in geval van letsel of schade zijn uitgesloten wanneer 
het letsel of de schade aan een of meerdere van de volgende 
oorzaken toe te schrijven is: 
• gebruik van de machine anders dan waarvoor deze bestemd is. 
• onvakkundig monteren, inbedrijfstellen, bedienen en 

onderhouden van de machine. 
• gebruik van de machine met defecte veiligheidsvoorzieningen of 

niet volgens de voorschriften aangebrachte of niet 
functionerende veiligheids- en beschermingsvoorzieningen. 

• het negeren van de instructies in de bedieningshandleiding met 
betrekking tot inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud. 

• het eigenmachtig modificeren van de machine. 
• gebrekkige controle van slijtageonderdelen van de machine. 
• ondeskundig uitgevoerde reparaties. 
• catastrofes door inwerking van vreemde bestanddelen en 

overmacht. 



  
 

Algemene veiligheidsaanwijzingen  
 

10 
 

2.2 Beschrijving van veiligheidssymbolen 

 Veiligheidsinstructies worden aangegeven met een driehoekig 
veiligheidssymbool en een signaalwoord. Het signaalwoord 
(GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG) geeft de ernst van 
het dreigende gevaar aan en heeft de volgende betekenis: 

 

GEVAAR 
verwijst naar een direct gevaar met een hoog risico dat de dood 
of zwaar lichamelijk letsel (verlies van lichaamsdelen of 
langdurig letsel) ten gevolge kan hebben als het gevaar niet 
wordt vermeden. 
Het negeren van deze instructies kan de dood of zwaar 
lichamelijk letsel ten gevolge hebben. 

 

 

WAARSCHUWING 

verwijst naar een mogelijk gevaar met gemiddeld risico dat de 
dood of (zwaar) lichamelijk letsel ten gevolge kan hebben als het 
gevaar niet wordt vermeden. 
Het negeren van deze instructies kan onder omstandigheden de 
dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben. 

 

 

VOORZICHTIG 
verwijst naar een gevaar met gering risico dat licht of gemiddeld 
lichamelijk letsel of materiële schade ten gevolge kan hebben als 
het gevaar niet wordt vermeden. 

 

 

BELANGRIJK 
verwijst naar een verplichting tot een bijzondere handelwijze of 
activiteit om vakkundig met de machine om te gaan. 
Het negeren van deze instructies kan storingen in de machine of 
in de omgeving veroorzaken. 

 

 

TIP 
verwijst naar praktische tips en bijzonder nuttige informatie. 
Deze tips helpen u om alle functies van uw machine optimaal te 
benutten. 
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2.3 Organisatorische maatregelen 

 De eigenaar moet aan de uitvoerende personen beschermende 
bekleding aanbieden, zoals: 
• veiligheidsbril, 
• veiligheidsschoenen, 
• beschermende kleding, 
• huidcrème, etc. 

 

De bedieningshandleiding 
• altijd bij de machine bewaren! 
• moet te allen tijde voor de chauffeurs en onderhoudsmonteurs 

ter beschikking zijn! 

Controleer regelmatig alle aanwezige veiligheidsinrichtingen! 

2.4 Veiligheids- en beschermingsvoorzieningen 

 Voordat u de machine gaat gebruiken, dienen alle veiligheids- en 
beschermingsvoorzieningen op de juiste wijze zijn aangebracht en 
functioneren. Controleer alle veiligheids- en 
beschermingsvoorzieningen regelmatig. 

Defecte veiligheidsvoorzieningen 

 Defecte of gedemonteerde veiligheids- en 
beschermingsvoorzieningen kunnen gevaarlijke situaties 
veroorzaken. 

2.5 Vrijblijvende veiligheidsmaatregelen 

 Neem naast alle veiligheidsinstructies in deze bedieningshandleiding 
ook de algemeen geldende nationale regelingen ter voorkoming van 
ongevallen en ter bescherming van het milieu in acht. 

Neem bij het rijden op openbare wegen en straten het 
wegenverkeersreglement in acht. 
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2.6 Scholing van de personen 

 Alleen geschoolde en geïnstrueerde personen mogen met/aan de 
machine werken. De eigenaar dient de bevoegdheden voor het 
bedienen en onderhouden duidelijk vastleggen. 

Personen die nog moeten worden opgeleid, mogen alleen onder 
toezicht van een ervaren persoon met/aan de machine werken. 

Personen 

Activiteit 

Voor de 
activiteit 
speciaal 

opgeleide 
persoon 1) 

Geïnstrueerde 
chauffeur 2) 

Personen met 
vakopleiding 

(vakwerkplaats) 3) 

Op- en afladen/transport X X X 

In bedrijf stellen -- X -- 

Monteren, gereedmaken -- -- X 

Gebruik -- X -- 

Onderhoud -- -- X 

Opsporen en verhelpen van 
storingen 

-- X X 

Afvoeren X -- -- 

Toelichting: X..toegestaan --.. niet toegestaan  

 1)  Een persoon die een specifieke taak op zich kan nemen en deze 
voor een overeenkomstig gekwalificeerd bedrijf mag uitvoeren. 

2)  Een geïnstrueerd persoon is iemand die over de hem 
opgedragen taken en mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag 
is geïnformeerd en zo nodig is ingewerkt en bovendien is 
geïnformeerd over de benodigde veiligheidsvoorzieningen en 
veiligheidsmaatregelen. 

3)  Personen met vakopleiding worden beschouwd als vakman 
(geschoolde kracht). Door hun vakopleiding en kennis van de 
desbetreffende bepalingen kunnen zij de hen opgedragen 
werkzaamheden beoordelen en mogelijke gevaren herkennen. 

  Opmerking: 
  Een aan een vakopleiding gelijkwaarde kwalificatie kan ook zijn 

verkregen door meerdere jaren op het betreffende arbeidsterrein 
werkzaam te zijn. 

 

Alleen een vakwerkplaats mag de onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden uitvoeren wanneer er bij deze 
werkzaamheden de toevoeging "vakwerkplaats" staat. Het personeel 
van een vakwerkplaats beschikt over de noodzakelijke kennis en de 
juiste hulpmiddelen (gereedschappen, hef- en 
ondersteuningsmateriaal) om de onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan de machine vakkundig en veilig uit te 
voeren. 
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2.7 Veiligheidsmaatregelen voor normaal gebruik 

 Gebruik de machine alleen als alle veiligheids- en 
beschermingsvoorzieningen volledig functioneren. 

Controleer de machine tenminste een keer per dag op waarneembare 
schade en het correct functioneren van de veiligheids- en 
beschermingsvoorzieningen. 

2.8 Gevaren door resterende energie 

 Houd rekening met mechanische, hydraulische, pneumatische en 
elektrische/elektronische resterende energie in de machine. 

Tref hiertoe passende maatregelen als u degenen die met de 
machine gaan werken instrueert. Uitgebreide informatie vindt u 
bovendien in de betreffende hoofdstukken van deze 
bedieningshandleiding. 

2.9 Onderhoud, service en oplossen van storingen 

 Voer de voorgeschreven instel-, onderhouds- en 
inspectiewerkzaamheden binnen de gestelde termijnen door. 

Voorkom dat bedrijfsmiddelen zoals perslucht en hydraulische 
systemen per ongeluk kunnen worden ingeschakeld. 

Bevestig en borg grotere onderdelen bij vervanging zorgvuldig aan de 
hefwerktuigen. 

Controleer of losgemaakte schroefverbindingen weer goed zijn 
aangebracht. Controleer na beëindiging van de 
onderhoudswerkzaamheden de werking van de 
veiligheidsvoorzieningen. 

2.10 Bouwkundige modificaties 

Zonder toestemming van Boxeragri zijn modificaties, aan- of ombouw 
aan de machine niet toegestaan. Dit geldt ook voor 
laswerkzaamheden aan dragende delen. 

Voor alle aan- of ombouwwerkzaamheden is schriftelijke toestemming 
van Boxeragri noodzakelijk. Gebruik uitsluitend de door Boxeragri 
goedgekeurde ombouwdelen en toebehoren, zodat bijvoorbeeld de 
goedkeuring volgens nationale en internationale voorschriften van 
kracht blijft. 

Voertuigen met een wettelijke goedkeuring of met voorzieningen en 
toebehoren met een geldige goedkeuring of toelating voor de 
openbare weg volgens het wegenverkeersreglement dienen zich in de 
staat te bevinden waarin de goedkeuring of toestemming werd 
verleend.
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WAARSCHUWING 
Gevaar door bekneld raken, snijden, naar binnen trekken en 
stoten door breuk van dragende onderdelen. 
Het is verboden 
• om te boren in frame of onderstel. 
• om bestaande gaten in frame of onderstel op te boren. 
• om aan dragende delen te lassen. 

2.10.1 Onderdelen, slijtageonderdelen en hulpstoffen 

 Onderdelen van de machine die niet meer in perfecte staat zijn, 
dienen direct te worden vervangen. 

 Gebruik uitsluitend originele-Boxeragri-onderdelen en slijtdelen of 
 onderdelen die door de Boxeragri zijn toegestaan, 
 waardoor de functionaliteit volgens landelijke en internationale 
 voorschriften gewaarborgd blijft. Bij onderdelen en slijtageonderdelen 
 van derden kan niet worden gegarandeerd dat zij zijn ontworpen en 
 geproduceerd volgens de voorgeschreven belastings- en 
 veiligheidsnormen. 

 Boxeragri  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit 
 uit het gebruik van onderdelen, slijtageonderdelen of hulpstoffen die 
 niet zijn goedgekeurd. 

2.11 Reinigen en afvalverwerking

 Ga bij het verwerken en afvoeren van gebruikte stoffen en materialen 
vakkundig te werk. Dit geldt vooral voor 

 • werkzaamheden aan smeersystemen en smeerinrichtingen en 
 • het reinigen met oplosmiddelen. 

2.12 Werkplek van de bediener

 De machine mag uitsluitend vanaf de bestuurdersstoel van de tractor 
worden bediend. 
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2.13 Waarschuwingsstickers en andere tekens op de machine 
 

 

Houd alle waarschuwingsstickers op de machine altijd schoon en 
goed leesbaar! Vervang onleesbare waarschuwingsstickers. Bestel 
de waarschuwingsstickers aan de hand van het bestelnummer (bv. 
MD 075) bij uw dealer. 

Opbouw waarschuwingssticker 

 Waarschuwingsstickers geven gevaarlijke plaatsen op de machine 
aan en waarschuwen voor restgevaren. Op deze plaatsen doen zich 
permanent of onverwacht gevaarlijke situaties voor. 

Een waarschuwingssticker bestaat uit 2 vlakken: 

 

 
 Vlak 1 

beschrijft het gevaar in de vorm van een illustratie en is omringd door 
een driehoekig veiligheidssymbool. 

Vlak 2 
geeft in de vorm van een illustratie instructie om het gevaar te 
vermijden. 

Waarschuwingssticker – toelichting 

 In de kolom Bestelnummer en toelichting staat de beschrijving van 
de hiernaast afgebeelde waarschuwingssticker. De beschrijving van 
de waarschuwingssticker is altijd gelijk en vermeldt in onderstaande 
volgorde: 

 1. De beschrijving van het gevaar. 
  Voorbeeld: Gevaar voor snijwonden of amputatie! 

 2. De gevolgen bij het negeren van de instructie(s) om het gevaar 
te voorkomen. 

  Voorbeeld: Veroorzaakt zwaar letsel aan vingers of hand. 

 3. De instructie(s) ter voorkoming van het gevaar. 
  Voorbeeld: Raak onderdelen van de machine pas aan zodra de 

onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen. 
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Bestelnummer en toelichting  Waarschuwingssticker 

MD 075  
Gevaar voor snijwonden of verlies van 
vingers en hand door roterende 
machinedelen! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
met verlies van lichaamsdelen aan vingers of 
hand. 

Reik nooit met uw handen of armen in de 
gevaarlijke plaats zolang de tractormotor met 
aangesloten cardanas/hydraulisch systeem 
loopt. 

Machinedelen pas aanraken, wanneer ze 
volledig tot stilstand zijn gekomen. 

 

 

 

MD 076  
Bij een onbeschermde aangedreven ketting- 
of riemaandrijving kunnen handen of armen 
worden ingetrokken of klem komen te zitten. 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
met verlies van lichaamsdelen aan hand of arm. 

Beschermingsvoorzieningen van ketting- of 
riemaandrijvingen nooit openen of verwijderen, 
• zolang de tractormotor bij aangesloten 

cardanas/gekoppelde hydraulische 
aandrijving draait. 

• of de grondwielaandrijving in beweging is. 

 

 

 

MD 078  
Gevaar voor bekneld raken van vingers of 
hand door bewegende, toegankelijke 
onderdelen in de machine! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
met verlies van lichaamsdelen aan vingers of 
hand. 

Reik nooit met uw handen of armen in de 
gevaarlijke plaats zolang de tractormotor met 
aangesloten cardanas/hydraulisch systeem 
loopt. 

 

 

 

MD 079  
Gevaar door materialen of voorwerpen die 
door of uit de machine worden 
weggeslingerd! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam. 

Let erop, dat personen zich op veilige afstand 
van de machine bevinden zolang de tractormotor 
draait. 
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MD 080 
Klemgevaar voor de romp in de zwenkzone 
van de dissel door plotselinge 
stuurbewegingen! 
Dit gevaar kan zeer ernstige tot dodelijke 
verwondingen aan het lichaam veroorzaken. 

Het is verboden om zich binnen de gevarenzone 
tussen tractor en machine te begeven zolang de 
tractormotor loopt en de tractor niet tegen 
wegrollen is beveiligd. 

 

 

 

MD 081  
Gevaar voor beknelling van het lichaam door 
via de hefcilinder opgetilde, onbedoeld 
neerkomende machinedelen! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam met mogelijk dodelijke 
afloop. 

Borg de met de hefcilinder opgetilde 
machinedelen tegen onbedoeld neerlaten, 
voordat u zich in de gevarenzone onder 
opgetilde machinedelen begeeft. 

Gebruik hiervoor de mechanische 
hefcilindersteun of de hydraulische 
blokkeerinrichting. 

 

 

 

MD 086  
Beknellingsgevaar voor het gehele lichaam 
onder opgetilde, onbedoeld neerkomende 
machinedelen! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam met mogelijk dodelijke 
afloop. 

Borg de hefcilinder van de opgeheven machine-
elementen tegen onverwacht zakken, voor dat u 
in de gevarenzone onder de opgeheven 
machinedelen komt. 

Gebruik hiervoor de mechanische afstempeling 
van de hefcilinder of de hydraulische 
blokkeerinrichting. 

 

 

 

MD 087  
Gevaar voor snijwonden of verlies van tenen 
of voet door aangedreven werktuigen! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
met verlies van lichaamsdelen aan tenen of voet. 

Houd voldoende veiligheidsafstand tot 
gevaarlijke plaatsen, zolang de tractormotor met 
aangesloten cardanas/hydraulisch/elektronisch 
systeem loopt. 
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MD 089 
Gevaar! 
Beknellingsgevaar voor het hele lichaam in 
de gevarenzone onder hangende lasten / 
machineonderdelen! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam met mogelijk dodelijke 
afloop. 

Er mogen zich geen personen onder zwevende 
lasten / machineonderdelen ophouden. 

Zorg voor een veilige afstand tussen u en 
zwevende lasten / onderdelen van de machine. 

Zorg ervoor dat personen op een veilige afstand 
van zwevende lasten / machineonderdelen 
blijven. 

Stuur personen weg uit de gevarenzone van 
zwevende lasten / machineonderdelen. 

 

 

 

MD 090  
Gevaar voor bekneld raken door het 
onverwacht in beweging komen van 
afgekoppelde en onbeveiligde machine! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam met mogelijk dodelijke 
afloop. 

Beveilig de machine tegen onbedoeld in 
beweging komen voordat u de machine afkoppelt 
van de tractor. Gebruik hiervoor de handrem 
en/of de stopwig(gen). 

 

 

 

MD 095 
Voor ingebruikname de bedieningshandleiding 
en veiligheidsaanwijzingen lezen en in acht 
nemen! 
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MD 096  
Infectiegevaar voor het gehele lichaam door 
vloeistof dat onder hoge druk naar buiten 
stroomt (hydraulische olie)! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam wanneer onder hoge 
druk naar buiten stromende hydraulische olie via 
de huid in het lichaam komt. 

Probeer nooit lekkende hydraulische slangen 
met de hand of vingers te dichten. 

Lees de bedieningshandleiding en volg de 
aanwijzingen op voordat u met onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden begint. 

Raadpleeg bij wonden door hydraulische olie 
direct een arts. 

 

 

 

MD 097  
Beknellingsgevaar voor het lichaam in het 
slagbereik van de driepuntsophanging door 
kleiner wordende vrije ruimte bij het bedienen 
van de driepuntshydraulica! 
Dit gevaar kan zeer ernstige verwondingen met 
de dood tot gevolg veroorzaken. 

Het is verboden voor personen om zich binnen 
het slagbereik van de driepuntsophanging te 
bevinden wanneer de driepuntshydraulica wordt 
bediend. 

Bedien de bedieningshendels voor de 
driepuntshydraulica van de tractor 
• alleen vanaf de daarvoor bestemde 

werkplek. 
• nooit wanneer u zich in de gevarenzone 

tussen tractor en machine bevindt. 

 

 

 

MD 100  
Dit pictogram geeft sjorpunten aan voor het 
vastmaken van bevestigingsmiddelen bij het 
transporteren van de machine. 
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MD 102  
Gevaar door onbedoeld starten en wegrollen 
van tractor en machine bij werkzaamheden 
aan de machine, zoals monteren, instellen, 
oplossen van storingen, reinigen, onderhoud 
en reparaties. 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
aan het gehele lichaam met mogelijk dodelijke 
afloop. 
• Beveilig de tractor en machine voor alle 

handelingen aan de machine tegen 
onbedoeld starten en wegrollen. 

• Lees de betreffende hoofdstukken in de 
bedieningshandleiding en volg de 
aanwijzingen op. 

 

 

 

MD 104  
Gevaar voor bekneld raken van het lichaam 
door onderdelen die opzij bewegen! 
Dit gevaar kan zeer ernstige tot dodelijke 
verwondingen aan het lichaam veroorzaken. 

Zorg voor een veilige afstand tussen u en 
bewegende onderdelen van de machine. 

Het is verboden om zich binnen het zwenkbereik 
van bewegende machineonderdelen te 
bevinden. 

Zorg ervoor dat personen op een veilige afstand 
van bewegende machineonderdelen blijven. 

Stuur personen in het zwenkbereik van 
bewegende machineonderdelen weg, voordat u 
machinedelen verdraaid. 

 

 

 

MD 113  
Lees de bedieningshandleiding en volg de 
aanwijzingen op voordat u met onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden begint. 

 

 
 

MD 114  
Dit pictogram geeft een smeerpunt aan. 
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MD 115 
De maximale werkdruk in het hydraulische 
systeem bedraagt 200 bar. 

 

 
 

MD 118  
Dit pictogram geeft het maximale 
aandrijftoerental (maximaal 540 tpm) en de 
draairichting van de aandrijfas aan machinezijde 
aan. 

 

 
 

MD 150 
Gevaar voor snijwonden of het verlies van 
vingers en hand door roterende scherpe en 
onbeschermde machinedelen! 
Dit gevaar veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel 
met verlies van lichaamsdelen aan vingers of 
hand. 

Beschermkap van roterende scherpe en 
onbeschermde machinedelen nooit openmaken 
of verwijderen, zolang de motor van de tractor 
nog loopt en de koppelingsas of hydraulische 
aandrijving aangesloten is. 

 

 

 

MD 170  
Gevaar door beknellen, intrekken of vangen 
door onbeschermde, bewegende onderdelen 
van de machine, veroorzaakt door 
ontbrekende veiligheidsinrichtingen! 
Dit gevaar kan zeer ernstig letsel met verlies van 
lichaamsdelen tot gevolg hebben. 

Sluit geopende veiligheidsinrichtingen of monteer 
gedemonteerde veiligheidsinrichtingen, voordat u 
de machine in werking stelt. 

 

 
 



  
 

Algemene veiligheidsaanwijzingen  
 

22 
 

MD 171  
Kans op letsel als gevolg van beknelling van 
het gehele lichaam, veroorzaakt door het 
oponthoud in het kantelbereik bij opgetild 
laadvlak! 
Veroorzaakt zwaar lichamelijk letsel aan het 
gehele lichaam met mogelijk dodelijke afloop. 

• Verblijf van personen in het kantelbereik bij 
opgetild laadvlak is verboden. 

• Stuur personen weg uit het kantelbereik van 
de machine voordat u het laadvlak opheft. 
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2.13.1 Plaats van de waarschuwingsstickers en overige aanduidingen 

Waarschuwingssticker 

 De volgende afbeeldingen geven aan waar de waarschuwingsstickers 
op de machine zijn aangebracht. 
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2.14 Gevaren bij het negeren van de veiligheidsinstructies 

Het negeren van de veiligheidsinstructies 
• kan personen in gevaar brengen, schadelijk zijn voor het milieu 

 en beschadigingen aan de machine veroorzaken. 
• kan leiden tot het verlies van alle aanspraken op 

 schadevergoeding. 

Concreet kan het negeren van de veiligheidsinstructies bijvoorbeeld 
de volgende gevaren tot gevolg hebben: 
• In gevaar brengen van personen door onbeveiligde 

werkterreinen. 
• Uitval van belangrijke functies van de machine. 
• Onderhoud en reparatie dat niet op de voorgeschreven wijze 

wordt uitgevoerd. 
• In gevaar brengen van personen door mechanische of 

chemische oorzaken. 
• Verontreiniging van het milieu door lekkage van hydraulische 

olie. 

2.15 Veiligheidsbewust werken 

 Naast de veiligheidsinstructies in deze bedieningshandleiding dient u 
zich ook te houden aan de nationale, algemeen geldende wet- en 
regelgeving in verband met veiligheid op het werk en het voorkomen 
van ongevallen. 

Volg de instructies op de waarschuwingsstickers zorgvuldig op om 
gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Houd u in het verkeer op de openbare weg aan de wettelijke 
verkeersvoorschriften. 
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2.16 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker 

 

WAARSCHUWING 
Gevaar voor bekneld raken, snijden, vastgrijpen, naar binnen 
trekken en stoten vanwege het ontbreken van verkeers- en 
gebruiksveiligheid! 
Telkens voor het gebruik machine en trekker controleren op verkeers- 
en gebruiksveiligheid! 

2.16.1 Algemene veiligheidsinstructies en voorschriften ter voorkoming van 
ongevallen 

 
• Neem behalve deze instructies ook de algemeen geldende 

nationale veiligheidsinstructies en voorschriften ter voorkoming 
van ongevallen in acht! 

• De op de machine aangebrachte waarschuwingsstickers en 
andere aanduidingen geven belangrijke instructies om veilig met 
de machine te kunnen werken. Het opvolgen van deze 
instructies is voor uw eigen veiligheid! 

• Controleer de omgeving (kinderen) voordat u gaat rijden en de 
machine in werking stelt! Zorg dat u voldoende zicht heeft! 

• Het meerijden of transport op de machine is verboden! 

• Houd een rijstijl aan waarbij u de tractor met aan- of afgekoppelde 
machine op elk moment onder controle hebt. 

  Houd daarbij rekening met uw persoonlijke capaciteiten, de 
omstandigheden op de weg, van het verkeer, uw zicht, het weer 
en de rijeigenschappen van de tractor en de invloed van de 
aangebouwde of aangekoppelde machine. 

Aan- en afkoppelen van de machine 

 
• Koppel en transporteer de machine alleen met tractoren die 

daartoe geschikt zijn. 

• Bij het aankoppelen van machines aan de driepuntshydraulica 
van de tractor moeten de aanbouwcategorieën van tractor en 
machine overeenkomen. 

• Koppel de machine in overeenstemming met de voorschriften 
aan de voorgeschreven voorzieningen! 

• Bij het aankoppelen van de machines aan voor- of achterzijde 
van een tractor dient u rekening te houden met 
ο het toelaatbare totaalgewicht van de tractor, 
ο de toelaatbare asbelastingen van de tractor, 
ο het toelaatbare draagvermogen van de banden van de 

tractor. 

• Beveilig de tractor en de machine tegen onbedoeld wegrollen, 
voordat u de machine aan- of afkoppelt! 

• Het is verboden om tijdens het achteruitrijden van de tractor naar 
de machine tussen de machine en de tractor te staan! 

 Aanwezige personen mogen alleen aanwijzingen geven als zij 
naast het voertuig staan en pas na stilstand tussen tractor en 
machine gaan staan. 
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• Voordat u de machine aan de driepuntshydraulica van de tractor 
aan- of loskoppelt, dient u de bedieningshendel van de hydraulica 
van de tractor te blokkeren in een positie waarin onbedoeld heffen 
of zakken wordt uitgesloten! 

• Zet de steunelementen (indien aanwezig) bij het aan- en 
afkoppelen van machines in de juiste stand (stabiliteit bij 
stilstand)! 

• Let bij het gebruik van de steunelementen op de plekken waar u 
bekneld kunt raken! 

• Ga bij het aan- en afkoppelen van machines aan of van de 
tractor bijzonder voorzichtig te werk! Tussen tractor en machine 
bevinden zich bij de koppelingspunten plekken waar u bekneld 
kunt raken! 

• Tijdens het bedienen van de driepuntshydraulica mag niemand 
zich tussen de tractor en de machine bevinden. 

• Aangesloten voedingsleidingen 
ο moeten lichtjes meegeven bij alle bewegingen, bij bochtige 

ritten zonder spanning, knikken of wrijving. 
ο mogen niet langs onderdelen schuren. 

• Ontkoppelingskabels voor snelkoppelingen moeten los hangen 
en mogen in de onderste positie niet uit zichzelf ontkoppelen! 

• Zorg dat de afgekoppelde machine altijd stabiel staat! 

Werken met de machine 

 
• Maak uzelf voordat u met de werkzaamheden begint vertrouwd 

met de uitrusting en bedieningselementen van de machine en 
hun functies. Tijdens het werk is het daarvoor te laat! 

• Draag strak zittende kleding! Losse kleding verhoogt het risico 
op vastgrijpen of opwikkelen door aandrijfassen! 

• Gebruik de machine alleen als alle veiligheidsvoorzieningen zijn 
aangebracht en zich in de juiste positie bevinden! 

• Houd rekening met de maximale belading van de 
aangebouwde/aangekoppelde machine en de toelaatbare 
asbelasting en oplegdruk van de tractor! Rijd eventueel alleen 
met gedeeltelijk gevuld reservoir. 

• Het is verboden om zich binnen het werkbereik van de machine 
te bevinden! 

• Het is verboden om zich binnen het draai- en zwenkbereik van 
de machine te bevinden! 

• Extern bediende machineonderdelen (bv. hydraulisch) zijn 
voorzien van delen waar u bekneld kunt raken! 

• Gebruik extern bediende machineonderdelen uitsluitend als 
personen zich op voldoende veilige afstand van de machine 
bevinden! 

• Beveilig de tractor tegen onbedoeld starten en wegrollen, 
voordat u de tractor verlaat. 

  Hiertoe 
ο laat u de machine op de grond zakken; 
ο trek de handrem aan; 
ο schakelt u de motor van de tractor uit; 
ο de contactsleutel verwijderen. 
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Transporteren van de machine 

 
• Bij het rijden op de openbare weg dient u zich aan de geldende 

verkeersregels te houden! 

• Controleer voor transportritten 
ο of voedingsleidingen correct zijn aangebracht; 
ο of de verlichting werkt, schadevrij en schoon is; 
ο het remsysteem en hydraulische systeem op in het oog 

lopende gebreken; 
ο of de handrem volledig los is; 
ο de werking van het remsysteem. 

• De tractor dient altijd te beschikken over voldoende stuur- en 
remvermogen! 

 Aan een tractor aangebouwde of aangekoppelde machine en 
gewichten aan voor- of achterzijde beïnvloeden niet alleen het 
rijgedrag, maar ook het stuur- en remvermogen van de tractor. 

• Gebruik zo nodig gewichten aan de voorzijde! 
 De vooras van de tractor dient altijd met minimaal 20 % van het 

eigen gewicht van de tractor worden belast, om zeker te zijn van 
voldoende stuurvermogen. 

• Bevestig gewichten aan voor- of achterzijde altijd in 
overeenstemming met de voorschriften aan de daartoe 
bestemde bevestigingspunten! 

• Houd rekening met het maximale laadvermogen van de 
aangebouwde/aangekoppelde machine en de toelaatbare 
asbelasting en oplegdruk van de tractor! 

• De tractor dient voor de beladen combinatie (tractor met 
aangebouwde of aangekoppelde machine) over voldoende 
remvertraging te beschikken! 

• Controleer de werking van de remmen voordat u gaat rijden! 

• Houd met een aangebouwde of aangekoppelde machine in 
bochten rekening met de grote uitzwaai en de 
middelpuntvliedende kracht van de machine! 

• Wanneer de machine aan de driepuntshydraulica of de 
trekstangen van de tractor is bevestigd, moet u er vóór transport 
voor zorgen dat de trekstangen aan de zijkant voldoende is 
vastgezet! 

• Zet alle beweegbare machineonderdelen vóór transport in de 
transportstand! 

• Zet alle beweegbare machineonderdelen vóór transport in de 
transportstand vast om te voorkomen dat zij van positie 
veranderen. Maak hiervoor gebruik van de daarvoor bestemde 
transportbeveiligingen! 

• Vergrendel vóór transport de bedieningshendel van de 
driepuntshydraulica om onbedoeld heffen of zakken van de 
aangebouwde of aangekoppelde machine te voorkomen! 

• Controleer vóór transport of de benodigde transportuitrustingen, 
zoals verlichting, waarschuwingssystemen en 
beschermingsvoorzieningen, op de juiste wijze aan de machine 
zijn gemonteerd! 
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• Controleer vóór transport door middel van een visuele controle 
of de bouten van de topstang en de trekstangen met de lunspen 
zijn geborgd. 

• Pas uw rijsnelheid aan de omstandigheden ter plaatse aan! 

• Schakel bij bergaf rijden een lagere versnelling in! 

• Schakel de onafhankelijke wielremmen tijdens transport altijd uit 
(pedalen vergrendelen)! 

2.16.2 Hydraulisch systeem 

 
• Het hydraulische systeem staat onder hoge druk! 

• Zorg er voor, dat de hydrauliekslangen op de juiste wijze worden 
aangesloten! 

• Bij de aankoppeling van de hydrauliekslangen aan het 
hydraulische systeem van de trekker, moet erop worden gelet, 
dat zowel de trekker- als de machinehydrauliek drukloos is! 

• Het is verboden om bedieningshendels op de tractor te 
blokkeren, als deze bedieningshendels hydraulische of 
elektrische functies van onderdelen rechtstreeks uitvoeren, zoals 
in- en uitklappen, draaien en verschuiven. De beweging moet 
automatisch stoppen zodra u de betreffende bedieningshendel 
bijbehorende regelelement loslaat. Dit geldt niet voor 
bewegingen van inrichtingen die 
ο continu zijn of 
ο automatisch geregeld zijn of 
ο voor hun werking een zweefstand of drukstand nodig 

hebben. 

• Voordat u aan het hydraulische systeem gaat werken 
ο laat de machine zakken; 
ο maak het hydraulische systeem drukloos; 
ο schakel de motor van de tractor uit; 
ο trek de handrem aan; 
ο verwijder de contactsleutel. 

• Hydraulische slangleidingen minstens een keer per jaar op 
 werkveiligheid door een vakman laten controleren!

• Vervang beschadigde en verouderde hydraulische slangen! 

• Gebruik hydraulische slangen niet langer dan zes jaar. Dat is 

inclusief een eventuele opslagtijd van maximaal twee jaar. Ook 
bij correcte opslag en belasting zijn de slangen en 
slangkoppelingen onderhavig aan een natuurlijke veroudering, 
daarom is de opslagtijd en de gebruiksduur begrensd. Afwijkend 
hiervan kan de gebruiksduur overeenkomstig ervaringswaarden, 
in het bijzonder rekening houdend met het gevarenpotentieel, 
worden vastgelegd. Voor slangen en slangleidingen van 
thermoplasten kunnen andere richtwaarden gelden. 

• Probeer nooit lekkende hydraulische slangen met de hand of 
vingers te dichten. 

  Onder hoge druk naar buiten stromende vloeistof (hydraulische 
olie) kan via de huid in het lichaam komen en ernstig letsel 
veroorzaken!  
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  Raadpleeg bij wonden door hydraulische olie direct een arts! 
Infectiegevaar. 

• Door de mogelijk grote kans op infectie, dient u bij het opsporen 
van lekkages gebruik te maken van passende hulpmiddelen. 

2.16.3 Elektrisch systeem 

 • Bij werkzaamheden aan het elektrische systeem dient u altijd de 
accu (minpool) los te koppelen! 

• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven zekeringen. Het gebruik 
 van te zware zekeringen veroorzaakt onherstelbare schade aan 
 het elektrische systeem – brandgevaar 

• Sluit de accu op de juiste wijze aan – eerst de pluspool en dan 
 de minpool! Loskoppelen: eerst de minpool en dan de pluspool!

• Voorzie de pluspool van de accu altijd van de daarvoor bestemde 
beschermkap. Bij aardfouten bestaat gevaar voor explosie! 

• Gevaar voor explosie! Voorkom vonkvorming en open vuur in de 
nabijheid van de accu! 

• De machine kan worden voorzien van elektronische 
componenten en onderdelen waarvan de werking door 
elektromagnetische straling van andere apparaten kan worden 
beïnvloed. Dergelijke invloeden kunnen gevaarlijk zijn voor de 
mens. Houd u daarom aan de volgende veiligheidsvoorschriften. 
ο Als achteraf elektrische apparaten en/of componenten aan 

de machine worden geïnstalleerd en op het elektrische 
systeem worden aangesloten, dient de gebruiker zelf te 
controleren of de installatie storingen in de elektronica of 
andere componenten veroorzaakt. 

ο Men moet er vooral op letten, dat de achteraf 
geïnstalleerde elektrische en elektronische componenten 
voldoen aan de EMC-richtlijn 2004/108/EEG en voorzien 
zijn van het CE-kenteken. 
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3 Algemene specificaties machine 

3.1 Toepassingsgebieden 

 De Boxeragri IA1800 Easycut  is bedoeld voor het maaien 
 en evt verticuteren van grasvelden, sportvelden, tuinen enzovoort. 
 In de herfst verzamelt en hakselt de IA1800 Easycut het loof. 

3.2 Conformiteitsverklaring

  De IA1800 Easycut voldoet aan de eisen van de EG- 
 machinerichtlijn 2006/42/EC en de bijbehorende aanvullende 
 richtlijnen. 

3.3 Specificaties bij aanvragen

Bij de bestelling van speciale uitrusting en reservedelen altijd het 
machinenummer van de Boxeragri IA1800 Easycut opgeven.

 

Aan de veiligheidstechnische eisen is voldaan, wanneer in geval van 
reparatie alleen originele Boxeragri-onderdelen worden gebruikt. 
Gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid voor de 
daaruit resulterende gevolgen doen komen te vervallen!

3.4 Markering van de machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De typeplaat is linksvoor op de machine aangebracht .
 

 
 

 

De complete markering is aan een certificaat gekoppeld en mag niet 
worden veranderd of onherkenbaar worden gemaakt! 
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3.5 Technische gegevens 

 

Typ IA Easycut 1500 1800 2100 

Werkbreedte 1,50 m 1,80 m 2,10 m 

Totale breedte 1,90 m 2,20 m 2,50 m 

Leeggewicht (met dissel) 1 020 kg 1 120 kg 1 230 kg 

Banden voor 270 x 185 270 x 185 270 x 185 

Luchtdruk banden voor 2 bar 2 bar 2 bar 

Banden achter 18.5 x 8.50-8 18.5 x 8.50-8 18.5 x 8.50-8 

Luchtdruk banden achter  3,4 bar 3,4 bar 3,4 bar 

Totale hoogte 1,70 m 1,70 m 1,70 m 

Vangkorfvolume 2.500 l 3.000 l 3.500 l

 

 

Tractoraanbouw: 
Opgegeven vermogenswaarden zijn maximaal overgedragen 
aftakasvermogens. 

3.5.1 Machinegewicht GHS Drive met dissel 

 

Op basis van specifieke nationale voorschriften mag het 
totaalgewicht van de machine bij het transport op de openbare weg 
niet meer dan 1500 kg bedragen. 

Het technisch toelaatbare totaalgewicht bedraagt 1820 kg. 

 

 

Bij het transport op de openbare weg moeten tractor en machine 
voldoen aan de nationale verkeersvoorschriften (in Duitsland 
volgens StVZO en StVO) en de voorschriften ter preventie van 
ongevallen. 

 

3.5.2 Gegevens over geluidsontwikkeling 

 De emissiewaarde op de werkplek (geluidsniveau) bedraagt: 
LpA = 98 dB(A). Gemeten in bedrijfstoestand aan het oor van de  
bestuurder. Maximale geluidsontwikkeling: LwA = 115 dB(A). 
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3.6 Doelmatig gebruik 

De Boxeragri IA Easycut is uitsluitend bedoeld voor hetgebruik bij 
het onderhoud van de groene ruimte en de parkomgeving

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(doelmatig gebruik). 

Elk ander gebruik geldt als niet conform de bedoeling. Voor hieruit 
resulterende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. 
Het risico hiervoor ligt alleen bij de gebruiker. 

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het aanhouden van de door de 
fabrikant voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en service- 
instructies, en het uitsluitend gebruik van originele onderdelen. 

De Boxeragri IA Easycut mag alleen door personen worden gebruikt, 
onderhouden en gerepareerd, die hiermee bekend zijn en zijn 
geïnformeerd over de mogelijke gevaren. 

De geldende ongevallenpreventievoorschriften en de overige 
algemeen erkende veiligheidstechnische, arbeidsmedische en 
straatverkeersregelgeving moeten worden aangehouden en de op de 
machinestickers vermelde veiligheidsinstructies moeten nauwkeurig 
worden opgevolgd. 

Elke eenzijdig aan de machine uitgevoerde verandering betekent 
automatisch uitsluiting van alle garantie-aanspraken ten 
opzichte van de fabrikant in relatie tot de daaruit resulterende 
schade.
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4 Overname van de machine 

 

 

 

 

Controleer bij ontvangst van de machine of er sprake is van 
transportschade en of er onderdelen ontbreken! Alleen bij directe 
reclamaties bij de transporteur heeft u recht op schadevergoeding. 
Controleer of alle op de pakbon vermelde onderdelen aanwezig zijn. 

 
Verwijder voor de inbedrijfname de volledige verpakking en controleer 
de smering. 

 

VOORZICHTIG 
Demonteer de transportinrichting voor de inbedrijfname! 
(2 oranje hoekijzers tussen frame en tank) 
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5 Aan- en afkoppelen van de machine aan de tractor 
 

5.1 Machine aan- en afkoppelen 

 

Veiligheidsinstructies in acht nemen bij het aan- en afkoppelen! 
Machines correct aankoppelen en alleen bevestigen aan de 
voorgeschreven inrichtingen! 
Wees bijzonder voorzichtig bij het aan- en afkoppelen van machines 
aan resp. van de tractor! 
Max. aslast van de tractor in acht nemen! 
Max. trekgewicht van de tractor in acht nemen! 
Technisch en wettelijk toelaatbaar totaalgewicht in acht nemen. 
Bij de verwijdering van de machine gaat u in de omgekeerde volgorde 
te werk. 

 

 
De machine heeft geen handrem! 

 

 

Voor het afkoppelen moet de machine steeds met 2 wielkeggen 
worden beveiligd. Plaats op elke machinezijde telkens één 
wielkeg onder de achterwielen. Bij het werken of het rijden op de 
openbare weg, rolt de machine steeds op de achterste wielen. 
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• Machine met trekoog (afb. 5.1.1-2/1) met de muilkoppeling (afb. 

5.1.1-2/2) van de tractor verbinden. 

• Pen borgen (afhankelijk van de tractor) (afb. 5.1.1-2/3). 

 

 
 

 
Bij het koppelen van voertuigen de daarvoor bedoelde 
inrichtingen correct gebruiken! 

 

 

Terwijl de tractor de machine nadert voor het aan- en afkoppelen, 
mogen geen personen aanwezig zijn tussen de tractor en de 
machine! 
 
Aanwezige helpers mogen alleen aanwijzingen geven naast de 
tractor en de machine. 
 
Breng de aansluitingen van de machine pas tot stand als de 
tractor en machine aangekoppeld zijn, de motor van de tractor is 
uitgeschakeld, de handrem is aangetrokken en de contactsleutel 
verwijderd is! 
 
Het verloop van de verzorgingsleidingen controleren. 
 
De voedingsleidingen: 
• moeten bij het nemen van bochten alle bewegingen zonder 

spanning, knikken of wrijving kunnen volgen 

• mogen niet langs onderdelen schuren. 
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5.2 Borgbeugel 

  Beugel naar voren klappen en op de dissel leggen. 
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5.3 Afkoppelen 

  

• Tractor en machine op een vlakke ondergrond recht uitlijnen en 
tot stilstand brengen. 

• Hydraulische cilinder aan de dissel inschuiven. De machine staat 
op alle wielen en het steunwiel. 

• Tractormotor uitschakelen, handrem aantrekken en 
contactsleutel verwijderen. 

• Twee wielkeggen uit de houders aan de achterkant van de 
machine nemen. 

• De machine aan elke kant telkens met één wielkeg onder de 
buitenste band beveiligen. 

 

Beveilig de machine altijd met 2 wielkeggen voordat u de 
machine loskoppelt van de tractor! De wielkeggen vervangen de 
handrem van de machine! 

 
 

• Alle voedingsleidingen tussen de tractor en de machine 
 afkoppelen. 

• Koppelkoppen van de leidingen afsluiten met beschermdoppen. 

 of 

• Alle voedingsleidingen in de desbetreffende houders steken. 

• Splitpen verwijderen en beugel achteruit zwenken. 

• Afhankelijk van de tractorhoogte de beugel in de pen borgen met 
 de splitpen 

 

 

 
 

 
Plaats de machine alleen op een horizontale en stevige 
ondergrond! 

 



  
 

Overname van de machine  
 

38
 

 
 

Controleer voor het verwijderen van de machine of het 
koppelpunt ontlast is. 
 

 - Dissel afkoppelen. 

 - De tractor naar voren rijden. 

 

 
Bij het naar voren rijden van de tractor mag niemand tussen 
tractor en machine staan! 

 

 

Gebruik altijd de bevestigingsbeugel voor de dissel. 
Zonder beugel zou de dissel op de grond vallen. Daardoor 
ontstaat gevaar voor letsels. 

5.4 Cardanas 

 

  
Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven cardanas:

• Walterscheid W 2480 of gelijkwaardig met of zonder vrijloop 

 

Wanneer u een tractor zonder dubbele koppeling heeft voor de 
aftakasaandrijving, dan moet u een cardanas met vrijloop 
gebruiken.     
Anders wordt de tractor ondanks ingedrukte koppeling door de 
grote middelpuntvliedende kracht van de rotor in beweging 
gehouden. 
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5.5 Montage en aanpassing van de cardanas 

5.5.1 Montage van de cardanas 

 

 

De ingaande as van de overbrenging aan de machine vooraf 
reinigen en de cardanas altijd met vet op de ingangsas steken! 

5.5.2 Aanpassing van de cardanas bij de eerste aanbouw 

 

 

Cardanas bij de eerste aanbouw conform Afb. 5.2.2 op de tractor 
aanpassen. Omdat deze aanpassing alleen geldt voor dit 
tractortype, moet de aanpassing van de cardanas bij wisselen 
van het tractortype worden gecontroleerd resp. herhaald. 

 

Bij de eerste aanbouw andere cardanashelft op het 
aftakasprofiel van de tractor steken, zonder de 
cardanasdelen in elkaar te steken. 
 
1. Door naast elkaar houden van de beide 

cardanasdelen controleren, of een 
schuifprofieloverlapping van de cardanasdelen 
zowel bij neergelaten als ook bij opgetilde 
machine van minimaal 40 % van LO is 
gewaarborgd. 

 
2. In samengeschoven stand mogen de 

cardanasdelen niet tegen de vorken van de 
kruiskoppeling stoten. Houd een 
veiligheidsafstand aan van minimaal 10 mm. 

 
3 Voor aanpassen van de lengte van de 

cardanashelften, de assen in de kortste positie 
naast elkaar houden en aftekenen. 

 
4+5. Binnenste en buitenste beschermpijp 

evenredig inkorten. 
 
6 Zaagsnede afronden en spanen zorgvuldig 

verwijderen. 
 
7. Schuifprofielen invetten en in elkaar schuiven. 
 
8. Ketting zodanig inhangen, dat de 

cardanasbescherming tijdens gebruik niet 
meedraait. 

 
9. Alleen met volledig beveiligde aandrijving 

werken. 
 
Cardanas met complete cardanas- en aanvullende 
bescherming op de tractor en machine gebruiken. 
De beveiligingsinrichtingen direct vervangen, zodra 
deze beschadigd zijn. 
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De maximale cardanashoek van een kruiskoppeling van de 
cardanas is opgenomen in de handleiding van de fabrikant. 

Deze handleiding bevat ook de montage- en 
onderhoudsinstructies, welke moeten worden aangehouden! 

 

 
Koppel de aftakas alleen in bij een laag tractormotortoerental om 
beschadigingen te voorkomen! 

5.6 Ingangstoerental transmissie van de Boxeragri IA Easycut

 

 

De transmissie van de Boxeragri IA Easycut is uitgerust met een 
aftakasaansluiting. De machine moet met een maximaal 
aandrijftoerental van 540 tpm worden aangedreven:

 Aandrijftoerental n = 540 tpm.

 

Hogere aandrijftoerentallen als opgegeven hebben een wezenlijk 
hoger rotortoerental tot gevolg. Hierdoor kunnen in het extreme 
geval messen losraken, waardoor gevaar kan ontstaan voor het 
bedieningspersoneel. 

 
Aanspraken op de garantie voor schade, welke is te herleiden tot 
een te hoog aandrijftoerental van de aftakas, kunnen niet worden 
gehonoreerd. 
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5.7 Hydraulische aansluitingen  

 

 

 

 

  
 

 

 

• Alle hydraulische slangleidingen zijn voorzien van grepen. 

 Op de grepen bevinden zich kleurmarkeringen met een 
 markeringsgetal of -letter, om de betreffende hydraulische 
 functie van de persleiding aan een tractorregeleenheid toe te 
 kennen!

Bij de markeringen is folie op de machine gelijmd, die de betreffende 
 hydraulische functies verduidelijken. 

• Afhankelijk van de hydraulische functie moet de 
 tractorregeleenheid met verschillende bedieningstypen worden 
 gebruikt. 

 Borgend, voor een permanente oliecirculatie 

 Tippend, bedienen, tot de actie is uitgevoerd 

 Zweefstand, vrije oliestroom in regeltoestel
 

 

 

Kennzeichnung Funktion Traktorsteuergerät 

geel 
 

 
Tank 

opheffen 
Dubbelwerke

nd   
 

 
neerlaten 

groen  Maschine 
opheffen 

Dubbelwerke
nd  

 
neerlaten 

natur 
 

Trekdissel / maaiwerk-bediening Enkelvoudig 
werkend  

 
 

 

rood  Permanente oliecirculatie Enkelvoudig 
werkend  

rood  drukloze retourleiding   
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WAARSCHUWING 
Infectiegevaar door hydraulische olie die onder hoge druk naar 
buiten stroomt! 
Bij het aansluiten en loskoppelen van de hydraulische slangen moet 
het hydraulische systeem van zowel de tractor als van de machine 
drukloos zijn! 

Raadpleeg bij letsel door hydraulische olie direct een arts. 
 

 

 

 Maximaal toegestane druk in de olieretourleiding: 1,5 bar 
Sluit de olieretourleiding daarom niet op de tractorregeleenheid aan 
maar op een drukloze olieretourleiding met grote steekkoppeling. 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik voor de olieretourleiding alleen leidingen DN16 en kies 
korte retourtrajecten. 
Hydraulisch systeem alleen onder druk zetten als de vrije 
retourleiding correct is gekoppeld. 

 Installeer de bijgeleverde koppelbus op de drukloze olieretourleiding. 

5.7.1 Hydraulische slangleidingen aansluiten 

 

WAARSCHUWING 
Gevaar voor bekneld raken, snijden, vastgrijpen, naar binnen 
trekken en stoten door functiestoringen als gevolg van verkeerd 
aangesloten hydraulische slangen! 
Let bij het aansluiten van de hydraulische slangen op de 
kleurmarkeringen op de hydraulische stekkers. 

 

 

• Controleer of de hydraulische oliën onderling compatibel zijn 
voordat u de machine aansluit op het hydraulische systeem van 
de tractor. 

  Meng geen minerale olie met biologische olie! 

• Neem de maximaal toegestane oliedruk van 210 bar in acht. 

• Sluit uitsluitend schone hydraulische stekkers aan. 

• Steek de hydraulische stekker(s) zo ver in de hydraulische 
moffen dat de stekker(s) duidelijk vastklik(t)/(ken). 

• Controleer of de hydraulische slangen correct zijn aangesloten 
en goed afdichten. 

 
  1. Zet de bedieningshendel op de regeleenheid in de tractor in de 

neutrale stand. 

 2. Reinig de hydraulische stekkers van de hydraulische slangen 
voordat u de hydraulische slangen op de tractor aansluit. 

 3. Sluit de hydraulische slangen aan op de regeleenheden van de 
tractor. 
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5.7.2 Hydraulische slangleidingen loskoppelen 

  1. Zet de bedieningshendel op de regeleenheid in de tractor in de 
 neutrale stand. 

 2. Verwijder de hydraulische stekkers uit de hydraulische moffen. 

 3. Bescherm de hydraulische stekkers en hydraulische 
 aansluitingen met de beschermkappen tegen verontreiniging. 

 4. Leg de hydraulische slangleidingen in de slanghouder. 

5.7.3 Elektrisch gestuurd hydraulisch blok (optie - landspecifiek)

 

 

 

O
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NVT 
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5.7.4 Neerlaatsmoring 

 

Het neerlaten van de tank van de gevulde machine moet minimaal 
acht seconden duren. Met de neerlaatsmoring in het hydraulisch 
circuit van de tankbediening (aangebracht in het frame naast de 
transmissie) kan de neerlaatsnelheid worden ingesteld.  

 (zie Afb. 5.4-2 en Afb. 5.4-3). 

 

 

 

 

5.7.5 Stroomvoorziening aansluiten 

  

Stroomvoorziening aansluiten; stekker van de machinestroomkabel 
op de contactdoos op de tractor aansluiten. 
 
Benodigde accuspanning:  12 Volt 
Stekker voor verlichting:  7-polig 



 
  

 Het maaiwerk 
 

                                                       47
 

6 Het maaiwerk 

 De Boxeragri IA Easycut heeft een trommelmaaiwerk. Hierbij zijn op 
 een buis van grote diameter maaiwerktuigen pendelend opgehangen. 
 Wanneer de rotor begint met draaien, worden de maai- en 
 verticuteermessen door de centrifugaalkracht opgericht en grijpen zo 
 in het te maaien gewas en maait dit af. De messen van speciaal staal 
 zijn in vier rijen over de omtrek van de rotor met zogenaamde 
 haakschroeven bevestigd. 

6.1 Montage van de maai- en verticuteerwerktuigen

 

 

 

Er zijn 5 verschillende werktuigopstellingen conform tabel 11. 

Wanneer de maaimessen of verticuteermessen eenzijdig zijn 
versleten, dan kunnen deze door omdraaien nogmaals worden 
gebruikt. Dit is mogelijk omdat zowel de voor- als de achterkant van de 
messen van een snijkant is voorzien, bij klepels voor blaszuigen gaat 
dit niet 
(Afb. 6.1-1).

 

Er moet absoluut op worden gelet, dat de rotor gelijkmatig met 
messen is uitgerust. Bij ontbrekende of verkeerd gemonteerde 
maaiwerktuigen kan onbalans ontstaan, welke op langere termijn 
schade aan de gehele machine tot gevolg heeft. 
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 50 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 

 
Maaimes Verticuteer- 

mes 
(2 mm) 

Verticuteer- 
mes 

(3 mm) 

Vleugel-mes 
lang H77 
geslepen 

Vleugel-mes 
lang H77 
geslepen 

Vleugel-mes 
kort H60 
geslepen 

 Stuks Stuks Stuks Paar Paar Paar  

Werkbreedte 

1,50 m 
76 stuks 76 stuks 76 stuks 38 paar 76 paar 76 paar 

Werkbreedte 

1,80 m 
100 stuks 100 stuks 100 stuks 50 paar 100 paar 100 paar 

Werkbreedte 

2,1 m 
116 stuks 116 stuks 116 stuks 58 paar 116 paar 116 paar 

 

 

Slijtagegrens werktuigophanging: 

 

De bevestiging van de messen en haakschroeven moet regelmatig 
worden gecontroleerd op slijtage. Sterk versleten werktuigen moeten 
direct worden vervangen. 

 
De afbeeldingen 6.1-3 en 6.1-4 tonen de slijtagegrenzen van de 
ophangingen. 

 

 
 

Nieuw Gebruikt 
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VOORZICHTIG 

De messen en de mesbevestigingen moeten voor aanvang van elke 
rit worden gecontroleerd. 
Alle schroefkoppelingen moeten vast zijn aangedraaid! 

 

Nieuw Gebruikt 
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Messenoverzicht 
 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

Messen vervangen 
zonder gereedschap 

100 %  

Maaimes 

100 %  

Verticuteermes 
100 % maai- en            
verticuteer-mes 

50 % maai- 
50 % 

vleugelmes  
lang H77 (*) 

100 % vleugel- 
mes H60 100 % 
verticuteermes 

Maaien + verzamelen 
droge omstandigheden      

Maaien + verzamelen 
vochtige 
omstandigheden 

     

Verticuteren +         
verzamelen 
droge omstandigheden 

       

Verticuteren +         
verzamelen 
vochtige 
omstandigheden 

     

Verzamelen  
Beluchtingsproduct  
droge omstandigheden 

   
        

+ 100 %            
verticuteermes 

 

Verzamelen  
Beluchtingsproduct  
vochtige 
omstandigheden 

   
          

+ 100 %  Vleugels  
lang H77 + 100 %        

Verticuteermes 
 

Maaien, verticuteren + 
verzamelen in één keer  
droge omstandigheden 

     

Maaien, verticuteren + 
verzamelen in één keer  
vochtige 
omstandigheden 

   
        

+ 100 %            
Verticuteermes 

 

Loof verzamelen   
droge omstandigheden      

Loof verzamelen   
vochtige 
omstandigheden 

   
        

+ 100 %            
Verticuteermes 

 

Uitmaaien paddock + 
tegelijkertijd opname van 
de mest 

   
 

 
 

Fijn maaien + 
verzamelen 
alle omstandigheden 

   
 

100 %  Vleugelmes 
lang H77 geslepen 

 

  zeer goed resultaat   goed resultaat 

(*) Telkens twee tegenover elkaar liggende rijen van de rotor zijn met maai- resp. vleugelmessen uitgerust 
(Afb. 6.1-2). 
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De rotor is als volgt toegankelijk: 
 
• Aanbouwen van de machine op een tractor, 

• Optillen van de vangkorf tot de eindstand, 

• Plaatsen van de borgsteun aan de hefcilinder rechtsboven van de 
vangkorf (Afb. 6.1-6), 

• Uitschakelen van de tractormotor 
• Ontgrendelen en omhoog klappen van de tussenkap  

(Fig. 6.1-7 & Fig.6.1-8). 

 

WAARSCHUWING 

Let bij werkzaamheden aan de rotor en de opgetilde vangkorf op 
stilstand van de rotor en plaats de borghaken aan de tank. 
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6.2 Instelling van de schraper 

  

Onder de rotorbeschermingskap is een schraper bevestigd, welke in 
verschillende posities kan worden ingesteld om het verzamelen 
tijdens het maaien en verticuteren te optimaliseren. Standaard is deze 
schraper voor maaien ingesteld. 
 
Instelposities: 
 
• Verticuteren: schraper naar boven tot aan de aanslag 
verschuiven. 

• Maaien: schraper naar beneden tot aan de aanslag verschuiven. 

 

 

 • De schraper wordt toegankelijk door de tank op te tillen en te 
borgen en de afdekkap open te klappen. 

 

VOORZICHTIG 
Voer alleen werkzaamheden aan de machine uit bij stilstaande 
rotor. 
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6.3 Maaien 

  

Zum Mähen oder Vertikutieren werden die oben beschriebenen 
Mähwerkzeuge eingesetzt. Die Arbeitsgeschwindigkeit hängt von der 
Dichte und Feuchtigkeit des Rasens ab. Sie muss den Verhältnissen 
angepasst werden. Die maximale Drehzahl der Gelenkwelle von 540 
U/min. ist zu beachten. Der Behälter muss rechtzeitig entleert werden, 
um ein sauberes Aufsammeln zu gewährleisten.  
 
Der Behälter ist mit einer Anzeige  ausgestattet, die angibt ob der 
Behälter entleert werden muss.(Fig. 6.3) 

Solange sich die Anzeige in der unteren Position befindet, kann noch 
Mähgut aufgenommen werden. Beginnt der Zeiger sich zu bewegen 
oder ist er in der oberen Position, sollte der Fangkorb entleert werden. 
Die Empfindlichkeit der Anzeige ist vom Mähgut abhängig. 
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6.4 Verticuteren 

  

Normaal gesproken wordt aan het begin of eind van de vegetatiegroei 
geverticuteerd. 
 
Om vervilte grasvelden te ontdoen van mos en andere 
ongerechtigheden en te beluchten, kan men in één keer maaien, 
verticuteren en verzamelen. 
 

Daarvoor worden tussen de gebogen maaimesparen rechte 
verticuteermessen gemonteerd. Wanneer het grasveld al kort is 
gemaaid, worden alleen de rechte messen gemonteerd. Met de 
combinatie maai- en verticuteermes wordt het beste zuigeffect 
verkregen. Wat dat betreft moeten bij moeilijke, natte 
omstandigheden, maai- en verticuteermessen gecombineerd worden 
gebruikt. 

 

• Breed verticuteren, mesafstand 51 mm 
 

Hiervoor wordt de rotor uitgerust met 2 mm of 3 mm dikke 
verticuteermessen.  

Hierdoor is dieper werken mogelijk zonder de grasmat te sterk te 
bewerken. 

 

 
Markering voor rij 1 

 

 

GH 1500 
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GH 1800 

 

 

GH 2100 

 

 

 

• Smal verticuteren, mesafstand 17 mm 
 

Alle haakschroeven op de rotor moeten zijn uitgerust met 
verticuteermessen. 
 

 Dit type verticuteren is naar verhouding agressief en is geschikt 
voor regeneratiewerkzaamheden van sterk vervilte grasmatten 
(mos) in de lente. 

 

VOORZICHTIG 
 

1 Er moet op worden gelet, dat de rotor met één van de 
bovengenoemde mesopstellingen is uitgevoerd. Bij 
ontbrekende of verkeerd gemonteerde maaiwerktuigen kan 
onbalans ontstaan, welke op langere termijn schade aan de 
gehele machine tot gevolg heeft.  

 

2. Er mag telkens slechts één type verticuteermes worden 
gebruikt! Gevaar voor onbalans!  

 

3. Bij het verticuteren met een hoog aarde-aandeel, de vangkorf 
slechts tot ongeveer de helft vullen, anders bestaat gevaar, 
dat de tractor en het machineframe bij het rijden meet volle 
vangkorf overbelast raken. 

 
4. Ook moet met volle vangkorf en opgetilde machine op oneffen 

terrein voorzichtig worden gereden, omdat anders schade aan 
het frame kan ontstaan. 

 
5. Bij een volle tank mag de machine slechts langzaam 

neergelaten worden. Indien de achterste steunwals stenen of 
randen raakt, kan anders schade aan de machine ontstaan. 

 
6. Het technische en wettelijk toegestane totaalgewicht moet 

absoluut worden aangehouden. 
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6.5 Mulchen 

  

 

 

Met de Boxeragri IA Easycut kan ook worden gemulchd. De afdekklep 
van de rotor (Afb. 6.5-1), welke normaal gesproken automatisch opent 
bij het neerlaten van de vangkorf, wordt hierbij tijdens het maaien 
gesloten gehouden. Daarvoor moet als volgt te werk worden gegaan:

• Uitschuiven van de hydraulica van de achterste stuurwielen en 
 neerlaten van de driepunt (Afb. 6.5-2), 

• Optillen van de tank (Afb. 6.5-3), 
• Neerlaten van de tank, 
• Neerlaten van de hydraulica van de achterste stuurwielen. 

De meenemer (Afb. 6.5-4) van de mulchklep glijdt daarbij over de 
klephendel, zodat de klep gesloten blijft. 

Om veer naar de verzamelpositie te gaan, tank optillen en neerlaten.
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6.6 Verzamelwerkzaamheden 

  

Door de sterke zuigwerking van de rotor kan de machine ook worden 
gebruikt voor het opnemen van reeds gemaaid of ander los goed. Het 
goed wordt daarbij opgetild door de luchtstroom, kleingesneden door 
de roterende messen en via de schacht naar de vangkorf 
getransporteerd. 

Het toerental van de aftakas en de rijsnelheid moeten aan de 
weersomstandigheden en het verzamelde goed worden aangepast. 

 
Nooit ontladen op een helling! 
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6.7 Leegmaken van de vangkorf 

  

De tank is met een indicatie uitgevoerd, welke aangeeft of de tank 
moet worden leeggemaakt (Afb. 6.3). 

Zolang de indicatie zich in de onderste positie bevindt, kan nog 
maaigoed worden opgenomen. Wanneer de wijzer begint te bewegen 
of wanneer deze zich in de bovenste positie bevindt, moet de 
vangkorf worden geleegd. De gevoeligheid van de indicatie is 
afhankelijk van het maaigoed. 

 
 
De machine wordt eerst door de driepuntshydraulica van de tractor en 
het achterste onderstel opgetild. Daarna wordt de vangkorf door de 
cilinder aan de zijkant om de as naar achteren gekanteld. Bij het 
lossen op een helling mag de machine niet dwars op de helling staan 
om kantelen van de tractor en de machine te voorkomen.  

 

Nooit op een zijhelling ontladen. 
 
Opgelet! 
Rijd met opgetilde vangkorf slechts zeer voorzichtig! 
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7 Instellen van de snijhoogte 

  

  

 

 

  

De snijhoogte van de Boxeragri IA Easycut wordt ingesteld via de 
voorste stuurwielen en de achterst steunwals. 

De achterste steunwals wordt centraal met de kruk ingesteld, welke 
zich aan de rechtermachinezijde bevindt. 

Door rechtsom draaien wordt de steunrol ingeschoven en de 
snijhoogte verkleind; door linksom draaien wordt de steunrol 
uitgeschoven en de snijhoogte vergroot (zie Afb. 7.1-2). 

De hoogte van de stuurwielen wordt door uitnemen en verplaatsen 
van de afstandshulzen ingesteld (zie Afb. 7-2). Daarvoor moet de 
machine met de tractorhydraulica worden opgetild. De veerclips 
moeten worden verwijderd en de hulzen moeten op de gewenste 
werkhoogte worden gepositioneerd. 

De machine moet altijd gelijkmatig worden opgetild of neergelaten, 
d.w.z. in elk geheven positie moet op een zo horizontaal mogelijke 
uitlijning worden gelet. Bij een te sterk aan één zijde optillen naar 
voren of achteren kan bij een draaiende machine een beschadiging 
van de cardanas ontstaan. 
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7.1 Frontwals (toebehoren) 

  

Voor het verticuteren op ongelijkmatig terrein is als speciale 
toebehoren een frontwals leverbaar. Deze wordt in de houder van de 
voorste stuurwielen gemonteerd (Afb. 7.1-1). 

 

 

 

Voor de hoogte-instelling moet de splitpen en de pen aan beide zijden 
worden verwijderd en moet de wals in de gewenste positie worden 
geplaatst (Afb. 7.1-2). 
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8 Reiniging van de machine 

  
Vooral bij het maaien en verticuteren van nat gras, dat ook deels met 
aarde is vermengd, ontstaat veel vervuiling van de machine. Hier 
wordt geadviseerd, de rotor en de tank intensief met de waterstraal te 
reinigen. 
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9 Onderhoud en verzorging 

 De Boxe IA Easycut is verregaand onderhoudsvrij geconstrueerd. 

9.1 Oliepeil in hoekoverbrenging

  

De hoekoverbrenging van de machine heeft geen smeeronderhoud 
nodig. Toch moet eenmaal per jaar het oliepeil worden gecontroleerd. 
Hiervoor moet de aan de zijkant van de overbrenging aangebrachte 
controleschroef worden geopend (Afb. 9.1) en moet worden 
gecontroleerd, of het oliepeil tot aan de onderkant van de boring 
komt. Indien nodig moet de overbrenging met transmissie-olie SAE 90 
(inhoud 0,45 l) worden gevuld. 

 

9.2 Smeerpunten 

 

Afhankelijk van de arbeidsintensiteit moeten de volgende punten 
regelmatig met multifunctioneel vet worden afgesmeerd: 

• draaischarnieren van de vangkorf (afb. 9.2-1), 
• lagers van de stuurwielvork (afb. 9.2-1), 
• rotorlagers (hiervoor bevindt zich aan de linker machinezijde 

een smeernippel onder de riembescherming)                          
(afb. 9.2-2, 9.2-3), 

• lagers van de achterste steunwals (afb. 9.2-4) 
• lagers steunwalsen (afb. 9.2-5), 
• draaipunt chassis (afb. 9.2-6), 
• hoogteverstelling (afb. 9.2-7), 
• aandrijfas (afb. 9.2-8), 
• cardanas, 
• kruiskoppeling van de slipkoppeling (asbescherming 

verwijderen) en lagers van de aandrijfas, 
• (bij accessoires voorste steunwiel, deze ook aan de             

lagers afsmeren) 
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9.3 V-snaaraandrijving 

  

Alle aandrijfriemen regelmatig (elke 50-75 bedrijfsuren) op correcte 
spanning en schade controleren.  

Beschadigde riemen vervangen! 

De levensduur van de riemen is afhankelijk van de 
overdrachtkrachten van de aftakasaandrijving en het soort van het 
gebruik. 

9.4 Langere stilstandtijden 

  

Wanneer de machine lange tijd niet wordt gebruikt, wordt geadviseerd 
deze voor het parkeren de reinigen en met een geschikt product te 
conserveren.  

Voor het opnieuw in bedrijf nemen moet door een geautoriseerde 
werkplaats de werking van de overbelastingskoppeling, welke tussen 
de hoekoverbrenging en de snaaraandrijving is opgesteld, worden 
gecontroleerd. 
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9.5 Bandenspanning 

  Voorste stuurwielen:  2 bar 
Achterste stuurwielen:  2 bar 

 

Bij montagewerkzaamheden aan de banden, moeten deze altijd 
drukloos worden gemaakt (een gedeelde velg kan bij demontage 
explosie-achtig uit elkaar barsten). 
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10 Transport op de openbare weg 

  

Bij het rijden op de openbare weg moet de machine volledig gesloten 
worden gehouden met de hydraulica van de achterste stuurwielen. De 
disselcilinder moet geopend worden (afb. 10-1 en afb. 10-2). 

Vooral bij tractoren met een laag eigengewicht mag het gewicht 
(vooral bij gevulde vangkorf) van de machine niet worden 
onderschat. 
Als de correcte plaatsing van de machine bij het transport niet wordt 
gerespecteerd, wordt het machineframe van de geladen machine 
beschadigd bij het rijden op oneffen ondergrond.  

Max. snelheid op straten:  30 km/h 

 

 
Voor het gebruik van de openbare weg moet de machine 
ingeschreven zijn bij de bevoegde overheidsdienst. 

 

 

JA 

 
 

NEE 

 
 

 

Bij het transport op de openbare weg moeten tractor en machine 
voldoen aan de nationale verkeersvoorschriften (in Duitsland 
volgens StVZO en StVO) en de voorschriften ter preventie van 
ongevallen. 
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Waarborg voor het rijden op de openbare weg, dat de stekker 
van de verlichting is aangesloten en de verlichting van de 
machine optimaal functioneert. 
De eigenaar van het voertuig en de chauffeur zijn er 
verantwoordelijk voor, dat deze wettelijke bepalingen worden 
opgevolgd. 
Bovendien moeten de aanbevelingen in het hoofdstuk voor en 
tijdens de rit, worden opgevolgd. 
De voorschriften ter preventie van ongevallen op de openbare 
weg moeten worden gerespecteerd! 
De toegelaten aslast, het bandendraagvermogen, de steunlast 
van de trekstang en het totale gewicht van de tractor moeten 
worden gerespecteerd. 
De vooraslast van de tractor moet bij het transport van de 
machine minstens 20% van het leeggewicht van de tractor 
bedragen. Anders is een veilige besturing van de tractor niet 
meer mogelijk. 
De maximale snelheid van de machine bedraagt 30km/h. Vooral 
op slechte wegen of straten moet een aanzienlijk lagere snelheid 
worden aangehouden. 
Het rijgedrag, het stuur- en remvermogen worden beïnvloed door 
het machinegewicht. 
Houd bij het nemen van bochten rekening met het uitzwaaien en 
overhellen van de machine. 
Het meerijden of het transport op de machine is niet toegelaten. 
In de transportpositie moet altijd de werking van alle 
verkeersveiligheidsinrichtingen gecontroleerd worden. Indien 
nodig moeten de nodige accessoires (bijv. afdekzeil) worden 
gemonteerd. 
Bij het rijden op straat met opgetilde machine moeten de 
bedieningshendels van de hydraulica op de tractor vergrendeld 
zijn tegen uitklappen en neerlaten! 

 
Voor het rijden: bandenspanning van de wielen controleren. 
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