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Leest u deze handleiding goed door, voordat u de strooiwagen gaat monteren.
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·  Technische vooruitgang kan leiden tot wijzigingen in het product, die zonder voorafgaande kennisgeving  
 door de fabrikant worden gemaakt en mogelijk nog niet in de gebruiksaanwijzing zijn opgenomen.
·   Controleer het product vóór ingebruikname op volledigheid en werking.
·   Gebruik nooit een defect of niet-functionerend apparaat! Neem contact op met de fabrikant of laat het 
    apparaat nakijken door een gekwalificeerde monteur.
·   Werk altijd met zorg en de nodige voorzichtigheid.
·   Gebruik geen overmatige kracht.
·   Breng geen technische wijzigingen aan het product aan.
·   Draag beschermende uitrusting (veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, ademhalingsbescherming, enz.) 
    wanneer u met de strooiwagen werkt.
·   Gebruik de strooiwagen niet als u moe bent of onder invloed bent van medicijnen, alcohol of andere
    verdovende middelen.
·   Zorg ervoor dat onbevoegden en kinderen geen toegang hebben tot de strooiwagen.
·   Zorg ervoor dat lichaamsdelen (zoals handen) geen gevaarlijke delen kunnen bereiken.
·   Laat de strooiwagen niet te dicht bij greppels of sloten komen in verband met kantelgevaar!
·   Bewaar verpakkingen (folie, plastic zakken, polystyreen, etc.) buiten het bereik van kinderen en baby’s  
 (in verband met verstikkingsgevaar)! 
·   De strooiwagen is niet geschikt voor het vervoeren van mensen; klim nooit in de strooiwagen!
·   De strooiwagen is geschikt voor het verspreiden van strooizout, zaden en kunststmest.
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2. INHOUD VERPAKKING
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Strooischijf (19)

Schroef M4x20 (35)
Aandrijfas (34) 

Afdekzeil

·  Haalt u alle onderdelen uit de transportverpakking.
· Plaats de voorgemonteerde items op de vloer of op een tafel om de montage te vergemakkelijken.

Afbeelding 1: Monteer de draaischijf (19) op de voorgemonteerde versnellingsbak (34).

Wielashouder

Wielen Instelhendel

Strooiklep

Zoutkuip

Gemonteerde
handgreep

Frame Strooischijf As Rooster
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3. MONTAGE

Afb. 1

Strooikleppen 
gemonteerd

Verbindingsstang

Aandrijfas



Aandrijfas (34) 

Aandrijfas (34) Wielashouder (27) 

Wielashouder (18) 

Stut (39)

Frame (26) 

Moer M6 
(25) 

Zoutkuip (11) 

Schroef 
M6x70 (14)

Schroef 
M6x40 (24)

Schroef 
M6x40 (24)

Ring (41)

Sok binnen 
(32) 

Sok binnen (32) 
Wiel (29) 

Ring (30) 
Wieldop (31) 

Schroef M6x40 (24)
Zoutkuip (11)

Vleugelmoer 
M6 (51)

Wand 
binnen (58)

Wieldop (31) 

Borgmoer 
M6 (25)

Sok binnen (32) 

Afbeelding 3:
·   Schuif de socket naar binnen (32) op de socket buiten (33).
·   Monteer de wielen (29) zoals getoond in de afbeelding.
·   Nadat de wielen (29) gemonteerd zijn, hamer de wieldoppen (31) op de as (34) met een rubberen hamer.
·   Schroef de achterwand (58) tussen de standaard (26).

Afbeelding 2:
·   Schuif de wielsteunen (18/27) op de as (34).
·   Schroef de veerpoot (39) tussen de wielsteunen (18/27).
·   Monteer vervolgens de standaard (26) op de wielhouders (18/27) en op de zoutkuip (11).
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Afb. 3

Afb. 2

Schroef M6x60 (36)



Afbeelding 4: Schroef de standaard (26), de plaat en de hendel (42) samen.

Afbeelding 5:
·   Duw het gebogen uiteinde van de verbindingsstang (17) in de opening van de hendel (04/05). 
 Bevestig het andere uiteinde aan de verbindingsplaat met een moer (21).
·   Monteer de drijfstang (45) met de uitwerpplaat (16) zoals getoond in de volgende afbeelding.
·   Zet de versnellingsbak vast met de borgpen (12).
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3. MONTAGE (VERVOLG)

Afb. 5

Handgreep (42) 

Schroef 
M6x40 (24) 

Moer M6 
(21) 

Plaat

Afb. 4

Hendel (04/05) 

Verbindingsstang (17) 

Zoutkuip 

Moer M6 (21) 

Moer M6 (21) 
Ring (49) 

Moer M6 (25) 

Plaat (43)

Strooischijf (16) 

Borgpen (12) 



Vleugelmoer M6 (10) 

Schroef 
M6x30 (46) 

Ring (49) 

Zoutkuip

Afstandhouder (09) 

Verbindingsstang (45) 

Strooikleppen 

·   Verplaats de strooiwagen naar de gewenste locatie.
·   Vul de strooier met het gewenste strooigoed.
·   Pas de hoeveelheid worp aan met de hendel.
·   Duw de spreaderwagen naar voren om te beginnen met verspreiden.

Afbeelding 6:
·   Schroef het gebogen uiteinde van de verbindingsstang (17) met de vleugelmoer M6 (10).
·   Hang de drijfstang (45) op en maak deze vast met een moer M6 (21)
·   Monteer de werphand zoals getoond op de afbeelding!
·   Plaats vervolgens het rooster (48) in de strooiwagen.
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4. BEDIENING

Afb. 6

Moer M6 (25) 

Moer M6 (21) 
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6. OPBOUW TEKENING

·   Reinig de strooiwagen grondig na elke strooing!
·   Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen!
·   Gebruik alleen water en een doek om te reinigen!
·   Bewaar het apparaat alleen op een droge en schone plaats!
·   Verwijder voor elke opslag restjes uit de zoutkuip!

5. ONDERHOUD


