
Handleiding  Tractor 

Transport 

 Gebruik voor het transport een gepast vervoermiddel. De tractor weegt 750 kg en dient 
vastgemaakt te worden conform de algemene regels van het ladingzekeren. 

 Activeer steeds de handrem gedurende transport. 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. Verwijder de contactsleutel en activeer de handrem. 

 Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motorkap alleen openen 
als de motor uitgeschakeld is. Vul altijd in open lucht. 

 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de 
motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze 
aan te raken. 

 Indien de rolbeugel in de naar boven gezwenkte toestand 
vergrendeld staat, steeds ook de veiligheidsgordel 
aandoen. 

 Indien de rolbeugel is neergeklapt, veiligheidsgordel niet 
omdoen.  

 Bij het rijden op de weg dient men de rempedalen te 
vergrendelen (zie foto) 

 

Gebruiksaanwijzingen 

 
Indicaties en controlelampen 
 

1. Temperatuurmeter koelvloeistof van de motor 
2. Indicatielicht knipperlichten 
3. Toerenteller van de motor 
4. Indicatielicht verlichting 
5. Brandstofmeter 
6. Urenteller 
7. Schakelaar knipperlichten (richtingaanwijzers) 
8. Schakelaar rijlichten 

 9/10.Schakelaar zwaailicht/waarschuwingslicht 
11.   Contactsleutel 
12.  Claxon 
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Handbediening en pedalen 
1. Hendel stuurverstelling 
2. Hendel “snelle keerfunctie” 
3. Niet van toepassing 
4. Regeling daalsnelheid hefinrichting 
5. Hendel parkeerrem 
6. Koppelingshendel aftakas 
7. Pedaal differentieelslot 
8. Hendel snelheidsbereik 
9. Selectiehendel aftakas 
10. Bestuurdersstoel 
11. Hendel handgas 
12. Rempedaal 
13. Rijpedaal (vooruit-achteruit) 
14. Hendel positie hefinrichting 
15. Cruise control 
16. Hendel inschakeling 4x4 
17. Niet van toepassing 

 
Opstarten 

 Vul de brandstoftank met propere mazout of diesel. 

 Controleer dagelijks voor het starten het motoroliepeil.(zie onderstaande foto’s) 

 Trek de parkeerrem aan.  

 Zet de koppelingshendel van de aftakas in de stand “ontkoppeld” 

 Plaats de snelheidsbereikhendel in de positie “neutraal” 

 Trap de rempedalen tegelijk in, dan staat de cruise control automatisch in de stand “OFF” 

 Zet de hendel van de hefinrichting in de laagste stand.  

 Zet de gashendel in de middelste positie (tussen hoog en laag toerental) 

 Draai de contactsleutel in de stand “voorverwarmen” gedurende 3 seconden. 

 Draai de contactsleutel naar de stand “starten” en laat deze los van zodra de 
motor aanslaat. 

 Plaats de gashendel op traagloop en laat de motor 5 minuten onbelast 
warmdraaien alvorens aan het werk te gaan. 

 
Stopzetten  

 Plaats alle bedieningshendels in neutraal, zet hefinrichting omlaag en activeer de parkeerrem. 

 Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand. 
 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 
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