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Lees instructie handleiding 

Read owner’s manual 

Die Bedienungsanleitung durchlesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draag Oorbeschermers 

Wear Eargear 

Gehörschutz 

 

 

 

 

 

Notities-Notes-Aufzeichnungen 

  

 



Ulbo Machinery B.V. www.samac.nl Pag 2 

SPECS SAMAC type Tr25 Benzine en Tr25 Diesel 

 

 

NEDERLANDS  

Veiligheidsinstructies 

Algemeen 

- Alvorens men de machine gaat gebruiken, lees eerst dit instructieboek aandachtig 
door. 

- Lees tevens de handleiding van de motor aandachtig door. 
- Weet zeker dat de bediener bekwaam is met de machine en de veiligheid instructies. 
- Gebruik de machine alleen voor het doel waarvoor die gemaakt is. 
- Zorg dat de machine niet kan vallen, wegglijden of kantelen. 
- Werk altijd met een noodplan. 

Het vullen van de brandstoftank 

- Nooit roken tijdens het vullen. 
- Nooit vullen in nabijheid van een open vuur of gloeiende voorwerpen. 
- Nooit morsen tijdens het vullen. 
- Nooit vullen als de motor aanstaat of als de motor nog heet is. 
- De tankdop na het vullen er weer goed opdraaien. 

Het gebruik van de machine 

- Verlaat een machine die aanstaat nooit. 
- Nooit roken tijdens het bedienen van de machine. 
- Hou handen, voeten, haar en kleding uit de buurt van de bewegende delen. 
- Draag altijd veiligheidskleding als u met de machine werkt. 

- Bestuur de machine alleen met de stuurboom. 

Gewicht / Weight ( kg )  149 kg 164 kg 

Slagkracht / centrifugal force ( kN )  24 kN 24 kN 

Grondplaatbreedte  / Working width ( cm ) 60 cm  60 cm 

Frequentie / Frequency  ( Hz ) 92 Hz 92 Hz 

Snelheid / Speed ( m/min ) ( bodem afhankelijk) 0-20 m/min 0-20 m/min 

Geluidsniveau Lpa( dB ) 93 dB ( ISO 11202 )  95 dB ( ISO 11202 ) 

Geluidsniveau Lwa ( dB )  103 dB ( ISO 3744 )  104 dB ( ISO 3744 

Motor / Engine Honda GX160  Hatz 1B20 

Cilinderinhoud / Displacement 163 cc  232 cc 

Max. Vermogen / Engine power  (kW )  4,1 kW  3,4 kW 

Motortype / Engine type 4-takt benzine 4-takt diesel 

Toerental / Engine speed ( RPM )  3450 RPM 3450 RPM 
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 Bediening 

Voor het starten 

- Zorg dat de brandstoftank gevuld is. 

Starten 

1) Open de gashendel tot in de middelste stand (stationair).  
2) Trek langzaam de startkabel geheel uit, startkabel weer geheel laten terugkomen. 

Herhaal dit twee a drie keer. 
3) Trek langzaam aan de startkabel.  

Bij voelen van toenemende weerstand startkabel laten terug keren. 
4) Trek nu hard en snel aan de startkabel. 
5) Wanneer de motor loopt opent men na drie minuten de gashendel volledig. 

Bij een “koude motor” opent men voor het starten de cilinder kopdeksel (figuur) en 
voegt men 2cc motorolie toe.  
Vervolgens begint men weer bij stap 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens bediening 

- Stuur de machine altijd met de stuurbeugel. 
- Zorg ervoor dat de trilplaat altijd parallel ten opzichte van de grond blijft. 
- Forceer en overbelast de machine niet. 

Stoppen 

1) De motor 2 minuten laten draaien in de laagste stand. 
2) Zet de gashendel op de stand “STOP”. 

Onderhoud en inspectie  
Periode Onderhoud 

Voor het starten -Controleer het brandstof niveau 
-Controleer de motorolie 

Regelmatig -Controleer op losse bouten, moeren e.d. 

Elke 5 draaiuren -Controleer oliepeil 
-Controleer luchtfilter  

Eenmalig na 25 draaiuren bij nieuwe of 
gereviseerde motor 

-Motorolie verversen  
-Controleer klepspeling  
-Controleer decompressie inrichting  

Elke 150 draaiuren -Motorolie verversen 
-Luchtfilter vervangen 
-Controleer klepspeling 
-Controleer decompressie inrichting 
-Lagers trilelement reinigen en nieuw invetten 

Elke 500 draaiuren -Brandstof filterelement vervangen 
-Trilelement olie vervangen 

 
Zie tevens handleiding motor. 
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Storingen-Oorzaken  
 
Storing Oorzaken 

Motor start niet of slaat af. -Brandstoftank leeg. 
-Brandstofkraan gesloten 
-Brandstoffilter vervuild 
-Onjuiste klepspeling* 
-Decompressie inrichting verkeerd ingesteld* 
-Versleten kleppen en of zuigerveren*  

Motor is moeilijk te starten, accelereert niet of 
loopt onregelmatig. 

-Luchtfilter smerig 
-Brandstoffilter vervangen 
-Lekkage brandstofleiding 
-Lekkende pakking* 

Motor word te warm. -Te veel olie in motorblok 

Motor loopt, maar machine trilt niet. -Koppeling versleten* 

Motor loopt, maar machine trilt onregelmatig.  -Koppelingsoppervlak vervuilt  
-Koppeling versleten* 

 
*) Neem contact op met dealer 
 
Wanneer een storing hierboven niet is vermeld raadpleeg dan ook de handleiding van de motor of 
neem contact op met uw dealer.  

Transport 
 

- Houd de machine vlak zodat er geen brandstof kan lekken. 
 

Bestel instructie 
- Vermeld van het te bestellen onderdeel het bestelnummer en geef tevens een korte 

omschrijving. 
- Vermeld het type machine en het serienummer. 
- Vermeld het complete bestemmingsadres. 
- Stuur dit naar:  SAMAC - ULBO Machinery B.V. 

W. Röntgenstraat 17 
8013 NE Zwolle Nederland 

      
      -    Of eventueel  Tel: 038-4602200 
    Fax: 038-4602211 
    Mail: info@samac.nl 

 

mailto:info@samac.nl
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Onderdelenlijst  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ulbo Machinery B.V. www.samac.nl Pag 6 

 

Onderdelenlijst 
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Onderdelenlijst 
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Onderdelenlijst 
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Onderdelenlijst 

 
 

Aanvulling onderdelenlijst stuurboom 
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