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MVT-390 

Borstelmachine 



 

EG-Verklaring van overeenstemming 
volgens bijlage II.1.A van de machinerichtlijn 2006/42/EG 

Greijmans Groep bvba 

Siberiëstraat 47 

3900 Overpelt 

België 

Wij, Greijmans Groep bvba, verklaren hierbij dat de machine, beschreven als: 

Functie: Onkruid borstelmachine 

Model / Type: MVT-390 

Serienummer: 16…. 

beantwoordt aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, zoals laatst 
gewijzigd. 

We verklaren tevens dat de bovenvermelde machine beantwoordt aan de toepasselijke bepalingen 
van de volgende EG richtlijnen: 

 De EMC-richtlijn 2004/108/EG, zoals laatst gewijzigd; 

 De richtlijn 2000/14/EG geluidsemissie van machines voor gebruik buitenshuis, zoals 
laatst gewijzigd; 

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast: 

 EN ISO 12100:2010: Veiligheid van Machines – Algemene ontwerpbeginselen – 
Risicobeoordeling en risicoreductie 

Gemachtigde samensteller van het technisch dossier: 
Greijmans Groep bvba 
Siberiëstraat 47 
3900 Overpelt 
België 

De persoon die gemachtigd is om namens de fabrikant de verklaring op te stellen: 

Naam: Hr. H. Greijmans 
Functie: zaakvoerder 
Handtekening: 

Plaats: Overpelt - België 
Datum:  
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------------------------------------------------INLEIDING------------------------------------------------ 

DE HANDLEIDING 
Lees de handleiding aandachtig   en helemaal voordat u de machine in gebruik neemt. Zo krijgt u inzicht in de 
veiligheidsvoorschriften en de bediening bij normaal gebruik en onder- houd. 
Alle verwijzingen naar links, rechts, voor en achter worden aangegeven vanuit  het 
standpunt van de gebruiker wanneer deze kijkt in de richting van voorwaartse verplaatsing. 

 

MODEL- EN SERIENUMMERS 

Als u reserveonderdelen bestelt of vragen hebt over het onderhoud, zorg er dan voor dat u het model- en serienummer van uw 
machine  bij de hand  hebt 
De nummers bevinden zich op het CE identificatie plaatje aan de achterzijde van de machine.  
 
 

 

 

Noteer hier het model- en serienummer: 
 

PRODUCT REGISTRAT IE 
Alle claims binnen de garantieperiode die aan de voorwaarden voldoen, worden ingewilligd. Het aankoopbewijs dient als 
garantiebewijs. 

 

NIET- GOEDGEKEURDE RESERVEONDERDELEN 

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.  

Het gebruik van vervangingsonderdelen in deze machine die niet door Greijmans Groep BVBA zijn goedgekeurd, kan de 
prestaties, duurzaamheid en veiligheid van deze machine ongunstig beïnvloeden en de garantie ongeldig maken.  

Greijmans Groep BVBA wijst alle aansprakelijkheid af voor alle claims of schade hetzij in verband met garantie, schade aan 
eigendommen, letsel of overlijden, als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen. 

 

AFLEVERING 
Opmerking voor de klant: Als u dit product heeft aangeschaft zonder instructies van uw verkoper en als het niet volledig 
geassembleerd is, heeft u de verantwoordelijkheid om 

• Alle assemblage-instructies in deze handleiding te lezen en te begrijpen Neem als u de instructies niet of niet helemaal 
begrijpt, contact op met uw dealer. 
 

WAARSCHUWING: Onjuiste  assemblage en afstellingen kunnen ernstig letsel veroorzaken. 

 
• Neem de machine alleen in gebruik als alle bedieningsorganen functioneren zoals beschreven in deze handleiding 

 

VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT: 

1 Zorg dat de assemblage helemaal is uitgevoerd op de juiste wijze. 
2 Zorg dat u alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding goed begrijpt. 
3 Neem de werking van de bedienings- organen en het gebruik van de machine door. 
4 Neem de aanbevolen smering, het onderhoud  en  de afstellingen door. 
5 Neem de beperkte garantievoorwaarden door. 

 



 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Greijmans Groep behoudt zich het recht voor  om de fabricage van producten te allen tijde te staken of te veranderen en het 
product te  wijzigen of te verbeteren zonder publieke bekendmaking of verdere  verplichtingen. 
De beschrijvingen en specificaties in deze  handleiding  waren  van kracht toen hij ter perse ging. Apparatuur die in deze 
handleiding wordt beschreven kan optioneel zijn. Het is  mogelijk dat sommige illustraties niet op uw  machine van toepassing  
zijn 
 
 



 

--------------------------------------------------VEILIGHEID---------------------------------------------- 
 
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN 
 

  Houd de volgende symbolen scherp in het oog, ze geven belangrijke veiligheids- voorschriften aan Ze betekenen: 

 
AT TENT IE! 

DENK AAN  UW VEILIGHEID! WEES ALERT! 
 

DOE WAT  ER STAAT 
De bovenstaande waarschuwingssymbolen en onderstaande signaalwoorden worden gebruikt op veiligheidsstickers en in deze  
handleiding. 
Bestudeer alle veiligheidsinformatie en zorg dat u alles begrijpt. 

 

 

 
. 

 

 
 

 

 

 

 

AANDUIDINGEN 

N.B.: Algemene informatie en verwijzingen voor correct gebruik en onderhoud. 
BELANGRIJK: Specifieke procedures of informatie die vereist zijn om schade aan machine of hulpstuk te voorkomen.  

 
GEBRUIKEN EN VOORSCHRIFTEN 

Houdt u aan de gewone en gebruikelijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot bedrijfsveiligheid, zowel in uw eigen belang 
als dat van anderen. Zorg dat u alle veiligheidsinformatie hebt begrepen en ook in acht neemt. Wees attent op onveilige 
omstandigheden en de mogelijkheid van gering, matig en ernstig of dodelijk letsel. Stel u op de hoogte van lokaal geldende 
reguleringen en wetgeving. 

 
VERPLICHTE TRAINING VOOR GEBRUIKERS 

Als de machine gebruikt gaat worden door  iemand anders dan de oorspronkelijke koper (wordt  
uitgeleend, verhuurd of verkocht), moet u ALTIJD deze handleiding ter beschikking stellen en  
eventueel nodige veiligheidstraining verschaffen vóór het gebruik 

 
VEILIGHEIDSSTICKERS EN HUN PLAATS 

Vervang ALTIJD ontbrekende of beschadigde veiligheidsstickers. Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor de plaats van 
de veiligheidsstickers. 

 
 
GEVAAR: ONMIDDELLIJK GEVAARLIJKE SITUATIE RESULTEERT ZEKER in zwaar  
of dodelijk letsel indien niet vermeden. 

 
 
WAARSCHUWING: MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE! KAN RESULTEREN in zwaar 
of dodelijk letsel indien niet vermeden. 
 

 
 
LET OP:     MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE! KAN RESULTEREN in licht of matig 
letsel indien niet vermeden. Dit kan ook worden gebruikt om te wijzen op onveilige 
handelingen 

 



 

 
 

 Houd beveiligingen (kappen, schermen, schakelaars enz.) op hun plaats en in goede staat. 
 Kijk naar beneden en achter u voordat en terwijl u achteruit gaat. 
 Laat het vuil niet opstapelen Vuil kan brand veroorzaken of de motor oververhitten. 

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Als de machine gebruikt gaat worden door iemand anders dan de oorspronkelijke koper (wordt uitgeleend, verhuurd of 
verkocht), moet u ALTIJD deze handleiding ter beschikking stellen en eventueel nodige veiligheidstraining verschaffen vóór 
het gebruik. 

 
 

GEVAAR OM ERNSTIG  OF DODELIJK LETSEL  TE  VOORKOMEN 
 

 
Lees de bedieningshandleiding. 

 
 

     Draag altijd een veiligheidsbril met zijbescherming of een gezichtsbeschermer. 
 

 
Niet gebruiken in de nabijheid van kinderen of andere omstanders. 
 
 

 

 

       Verwijder voorwerpen die door de borstelmachine weggeslingerd kunnen worden. 
 
 

          Houd lichaamsdelen uit de buurt van een draaiende borstelmachine. 
 



 

Zorg dat u alle aanwijzingen over veiligheid in de handleiding hebt gelezen en begrepen en in acht hebt genomen voordat u 
begint met assembleren. Het niet in acht nemen van de instructies kan lichamelijk letsel en/ of machineschade tot gevolg 
hebben. 
Verwijder ALTIJD de bougiekabel voor u aan de assemblage begint. Het per ongeluk starten van de motor kan ernstig of 
dodelijk letsel tot gevolg hebben. 

Loop om de machine heen en over het werkterrein zodat u vertrouwd bent  met: 

 het werkterrein 
 uw machine 
 alle veiligheidsstickers 

 
Verwijder stenen, stokjes, draad en andere  voorwerpen van het werkterrein die opgepikt en weggeslingerd kunnen worden. In 
hoog onkruid kunnen obstakels verborgen liggen, zorg dat u bekend bent met het werkterrein, blijf op uw hoede voor kuilen, 
stenen, ruw terrein en verborgen gevaren. 
Blijf uit de buurt van steile hellingen, greppels en oevers waar de bestuurder zijn evenwicht of de controle over de machine 
kan verliezen 
 Let ALTIJD op het verkeer als u langs de weg of het trottoir werkt. 
Zorg dat er geen volwassenen, kinderen of huisdieren op het werkterrein aanwezig zijn. Houdt kinderen uit de buurt van het 
werkterrein en zorg dat ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene. 
Gebruik de machine ALLEEN bij goed zicht en voldoende licht. 
Zorg er ALTIJD voor dat u niet kunt uitglijden. Houdt de stuurhandgreep altijd goed vast. 
Houd een normaal tempo aan, NOOIT rennen. 
Wanneer de bestuurder de stuurstang loslaat hoort de borstel af te slaan. Inspecteer deze beveiliging regelmatig. Indien de 
functie niet werkt, dient u de bougiekabel los te halen en de machine bij te stellen of te laten repareren voordat u hem weer in 
gebruik neemt. 
De machine mag alleen worden bediend door volwassenen die in het gebruik getraind zijn. Daadwerkelijk gebruik van de 
machine moet onderdeel van de training zijn. 
Gebruik de machine nooit na of tijdens het gebruik van medicijnen, drugs of alcohol. De machine vereist uw volledige en 
onverdeelde aandacht. 
Laat kinderen NOOIT de machine bedienen. 
Houdt uw handen en voeten ALTIJD uit de buurt van draaiende onderdelen. De draaiende delen kunnen lichaamsdelen 
afhakken. 
Houd uw handen ALTIJD buiten het bereik van beknellingspunten. 
Gassen uit de motoruitlaat kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Laat de motor NOOIT draaien in een afgesloten 
ruimte. 
Bescherm ALTIJD de ogen, het gezicht en het lichaam met geschikte veiligheidsuitrusting en -kleding. Draag stevige 
schoenen, handschoenen en een veiligheidsbril met  zijbescherming wanneer u de borstel gebruikt Bedien de borstel NOOIT 
op blote voeten of     met open sandalen of canvas schoenen. 
Draag NOOIT losse kleding, sieraden of lange haren die in de draaiende onderdelen verstrikt kunnen raken. 
Bescherm ogen, gezicht en hoofd tegen objecten die uit de machine geslingerd kunnen worden. 
Ga NOOIT voor de uitwerpopening staan terwijl u de machine gebruikt. 

Richt de uitwerpopening  NOOIT op omstanders. 
De bestuurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de omstanders. 
Raak heet geworden onderdelen NIET aan      .. Wacht tot de onderdelen afgekoeld zijn. Zorg dat veiligheidsvoorzieningen of 
kappen op hun plaats zitten en naar behoren  functioneren. Verander en verwijder veiligheidsvoorzieningen NOOIT. 
Zorg dat u alle instructies in de handleiding hebt gelezen en begrepen en volg ze zorgvuldig  op als u de machine opstart, 
zorg dat u vertrouwt bent met het gebruik van alle bedieningsorganen 

 de functies van alle bedieningselementen 
 het STOPPEN in een noodgeval 

   Probeer NOOIT de motor te starten totdat u weet wat de bedieningsorganen doen en hoe ze  werken. 
  Kantel de machine NIET bij het starten. Houdt uw voeten uit de buurt als u de motor start. 
  Gebruik de machine ALLEEN als de beschermkap geïnstalleerd is. Voorwerpen kunnen weggeslingerd worden, wat schade   
  of letsel kan veroorzaken. 

Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen vervangingsborstels. 

Zorg dat de borstelkop tijdens het  gebruik ALTIJD in contact blijft met de grond. 

Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen  wanneer u de machine onbeheerd achterlaat U dient ALTIJD de motor af te zetten 
en de  bougiekabel los te halen om per ongeluk starten en ongeoorloofd gebruik te voorkomen Zet de motor af zodra iemand 
het werkterrein betreedt. 
Probeer NOOIT de machine af of bij te stellen terwijl de motor draait (behalve wanneer dat uitdrukkelijk wordt aanbevolen). Zet 
de motor     af, maak de bougiekabel los en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u 
onderhoud uitvoert of de machine schoonmaakt. 
Indien u een voorwerp raakt of het apparaat abnormale trillingen vertoont, dient u de machine direct uit te zetten, te wachten 
tot alle draaiende delen gestopt zijn en de kabel van de bougie te halen. Voer zo nodig reparaties uit voordat u de machine 
weer start. 
Zet ALTIJD de motor af, laat de borstelkop tot stilstand komen en maak de bougiekabel los voordat u verstoppingen 
verwijdert of de machine schoonmaakt. 

Transporteer de machine NIET met draaiende motor. 
Om de kans op brand en oververhitting te verkleinen dient u de machine vrij te houden van gras, bladeren, vuil en overmatige 
smeermiddelen. 
Wees extra voorzichtig wanneer u blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten nadert die het zicht kunnen 
belemmeren. 

Gebruik de machine NIET met een te hoge snelheid. Wijzig de instellingen van de regulateur van de motor NIET en overbelast 
hem niet. 



 

Gebruik de machine niet op grind of los materiaal zoals zand. Zet de machine uit wanneer u oprijlanen, paden of wegen 
oversteekt, om schade of letsel door weggeslingerde voorwerpen te voorkomen. Trek de machine NIET achteruit tenzij dat  
absoluut noodzakelijk is. Kijk naar beneden en naar achteren vóór en tijdens het achteruit rijden. Let vooral op kinderen. 
Werk NIET op steile hellingen. 

Laat de machine NOOIT onbeheerd achter op een helling. Blokkeer de wielen als u de machine op een helling parkeert. 

Werk zijdelings op hellingen, niet op en neer. Wees extra voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert 
Dit product heeft een inwendige verbrandings- motor. Gebruik de machine NIET op of in de nabijheid van onontgonnen 
terrein of op terreinen met bos of struikgewas tenzij het uitlaatsysteem is voorzien van een vonken vanger die voldoet aan de 
plaatselijke en landelijke voorschriften. Bij gebruik van een vonkenvanger dient deze door de gebruiker te allen tijde in goede 
staat te worden gehouden. Raadpleeg uw dealer of een geautoriseerd servicecentrum van de fabrikant van 
de motor. 

Brandstof is zeer brandbaar en de dampen kunnen exploderen. Gebruik ALLEEN een goed- gekeurde brandstofcontainer. 
• NIET roken! 
• GEEN vonken! 
• GEEN open vuur! 
• Laat de motor afkoelen alvorens de brandstoftank te vullen. 

Vul containers nooit in een voertuig of op een vrachtwagen of aanhanger met een kunststof bekleding. Plaats containers 
voor het vullen altijd op de grond uit de buurt van uw voertuig. Verwijder indien mogelijk met benzine aangedreven  
apparaten van de vrachtwagen  of aanhanger en tank ze op de grond vol.  Als dit niet mogelijk is, moet u dit soort apparaten   
op een aanhanger voltanken met behulp van een draagbare container, niet rechtstreeks uit de pomp. 
Houd het mondstuk constant tegen de rand  van de brandstoftank of container aan totdat het tanken voltooid is. Gebruik 
geen  mondstuk-openhouder. 
Controleer de brandstoftoevoer vóór het starten van de motor. 
Vul de brandstoftank NIET bij in een gesloten ruimte, terwijl de motor draait of als de motor heet is. 
Laat de motor enige minuten afkoelen  alvorens de brandstoftankdop te verwijderen. Voeg NIET te veel brandstof toe. Laat  
ongeveer 6 mm van de tank ongevuld zodat de brandstof kan uitzetten. 
Plaats de brandstoftankdop goed terug en  reinig eventueel gemorste brandstof alvorens de motor te starten. 
Als u brandstof morst op uw kleren moet u zich meteen omkleden. 
Sla brandstof NOOIT op een ruimte met open vuur, bijvoorbeeld de waakvlam van een geiser. 

De benzine ALTIJD buitenshuis aftappen op veilige afstand van ontstekingsbronnen Voorkom elektrische schokken. Maak de 
bougiekabel NIET los van de bougie als de motor draait. 
Het per ongeluk starten van de motor kan  ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben Tenzij expliciet anders aangegeven, dient 
u ALTIJD de motor uit te schakelen, te wachten  tot draaiende delen tot stilstand zijn gekomen en de onderdelen zijn 
afgekoeld, en de bougie kabel van de bougie te trekken voordat u de machine controleert, een beurt geeft, afstelt of 
repareert. 
Verwijder grasresten, bladeren en andere resten uit de machine. 
Houd de machine in goede staat. 

Reinig en vervang zo nodig de veiligheids- en instructiestickers. 
Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de motor wanneer u onderhoud uitvoert aan de motor. 
Controleer alle bevestigingsmaterialen regelmatig, in het bijzonder de bevestigingsbouten van de borstelkop. Zorg dat alle 
bevestigingsmaterialen goed vastgezet zijn. 
Voordat u de machine kantelt, moet u de  brandstof verwijderen Kantel de machine NIET als dit niet specifiek aangegeven 
wordt. 

 

 

 

BENODIGD GEREEDSCHAP 

• Blokmes om doos open te snijden 
• Zorg ervoor dat de machine tijdens het  onderhoud  goed ondersteund  blijft door  alle wielblokken, kriksteunen en 

snoeren. Vervang een versleten uitlaat meteen. Voortgezet gebruik kan tot brand en explosies leiden. Scherpe randen 
kunnen vingers of handen verwonden of afhakken. Wikkel iets om de borstels heen of draag stevige handschoenen als 
u onderhoud uitvoert. 

• Gebruik alleen reserveonderdelen die ontworpen zijn voor uw machine. Raadpleeg uw dealer. 
• Laat de motor afkoelen alvorens de machine in een gesloten ruimte op te slaan. 
• Reinig de machine ALTIJD voordat u hem langdurig opslaat. Raadpleeg de motor-handleiding voor aanwijzingen over 

opslag. 
• Sla de machine NIET op in een gebouw waar ontstekingsbronnen aanwezig zijn terwijl er nog brandstof in de tank zit. 
• Gebruik uitsluitend accessoires die zijn goedgekeurd door Greijmans Groep en goed zijn geïnstalleerd. 

• Inspecteer de hulpstukken regelmatig en  vervang versleten of beschadigde elementen met onderdelen die door de 
fabrikant worden aanbevolen. 
 

DE MACHINE UIT  DE DOOS HALEN 
1. Snijd de bovenkant van de doos af. 
2. Verwijder de verpakking. 
3. Verwijder het informatiepakket, de veiligheidsbril en wissellepel uit de doos 
4. Snijd de achterkant van de doos weg en haal de machine eruit. 
5. Verwijder de beschermende verpakking van en rond de machine. 

 
 
WAARSCHUWING: VOORKOM LETSEL. Lees het hoofdstuk Veiligheid geheel door en 
zorg dat u het goed begrijpt voordat u verder gaat. 

 

 



 

ASSEMBLAGE 

 
 
 

1. Onderste stuurstang 
2. Bovenste stuurstang 
3. Positioneerbout 
4. Ster knoppen 
5. Dodemanshendel 

 
 

Stuurstang 
1. Draai de sterknoppen van de stuurstang los. Verwijder ze niet. 
2. Trek de positioneerbout naar buiten 
3. Klap de stuurstang uit naar de werkstand. 

N.B.: Stel de stuurstang af op een voor de bestuurder comfortabele hoogte door middel van de   positioneerbout. Let erop 
dat de kabel vrij is van knelpunten. Raadpleeg Stuurstangen in Onderhoud en afstellingen. 

   4.Draai de sterknoppen van de stuurstang aan om de bovenste stuurstang vast te zetten. 
 

carterolie van motor 

Vul het carter van de motor met voldoende olie van de juiste viscositeit (bij aankoop is dit reeds gevuld). Zie de  handleiding  
van de motor voor specifieke informatie. 

C O N T R O L E L I J S T 

Loop voor u verder gaat de volgende controlelijst door. 

• Alle assemblage-instructies zijn uitgevoerd. 
• Er zijn geen onderdelen achtergebleven in de doos. 
• Alle assemblage-instructies zijn uitgevoerd. 
• De stuurstang is comfortabel afgesteld en goed vastgedraaid. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Let wanneer u uw machine leert gebruiken extra op de volgende belangrijke dingen: 

 De borstelplukken zitten goed vast in de houder. 
 De brandstoftank is gevuld met de juiste brandstof. 
 Het carter van de motor is gevuld met olie. 

 
 

Maak u vertrouwd met alle bedieningsorganen hun plaats en functie. Bedien ze voordat u de motor start. 
 
 

 
 
 
 
 

1. Borstelkop 
2. Borstelplukken 
3. Bovenste Stuurstang 
4. Onderste Stuurstang 
5. Dodemanshendel 
6. Gashendel 
7. Handvat van de trekstarter 
8. Sterknop stuurstang 
9. Oliepeilstok en oliedop 
10. Brandstoftank en -dop 
11. Vuilscherm 
12. Luchtfilter 
13. Draaistuk vergrendeling 
14. Spatlap 



 

------------------------------------------------BEDIENING ---------------------------------------------- 

 

BEDIENINGSORGANEN EN FUNCT IES 
Zie Bedieningsorganen en onderdelen op pagina voorgaande pagina. 

 
Borstelkop / borstelplukken 

De borstelkop houdt de borstelplukken vast. Als de borstelplukken in de borstelkop gemonteerd zijn, geven zij een 
werkbreedte van ongeveer 39 cm. Deze werkbreedte zal kleiner worden als de borstels afslijten. 

 
Dodemanshendel 

• Druk de hendel van de borstelmachine tegen de stuurstang om de borstel in te schakelen. 
• Laat de hendel los om de borstel uit te schakelen. 

BELANGRIJK:  Controleer voor elk gebruik de werking van de dodemanshendel. Als de dodemanshendel, voordat deze 
contact maakt met de stuurstang, zonder weerstand vrij kan bewegen, stel de machine dan opnieuw af of repareer deze 
voordat u de machine weer gaat gebruiken. Raadpleeg Onderhoud en afstellingen. 
 

Gashendel 

 

 

 

De Gashendel regelt het toerental van de motor. De instelling is regelbaar van snel tot langzaam. 
 

Handvat van de trekstarter 

De hendel van de trekstarter wordt gebruikt om de motor te starten. 
 

 

Draaistukvergrendeling 

De draaifunctie is ontworpen om het mogelijk te maken dichtbij schuttingen en muren te borstelen terwijl u er langs loopt. 
• Richt het draaistuk van de  machine naar links als u met de linkerkant van de borstel borstelt. 
• Richt het draaistuk van de machine naar rechts als u met de rechterkant van de borstel borstelt. Zie Onderhoud 

en afstelling voor het afstellen van de machine. 
 
 

   DE BRANDSTOFTANK VULLEN 
 

Vul de brandstoftank als volgt: 

1. Zet de machine buiten of op een goed geventileerde plaats. 
2. Zet de motor af en laat hem afkoelen. 
3. Reinig de brandstofdop en rondom de dop om te voorkomen dat stof, grond en vuil in de brandstoftank komen. 

4. Verwijder de brandstofdop.  
 BELANGRIJK: Gebruik GEEN gasohol of benzine met alcohol omdat alcohol de inwendige  
 onderdelen aantast. Zie de motorhandleiding voor het juiste type en de juiste kwaliteit 

brandstof. 
5. Vul de brandstoftank (Raadpleeg Specificaties voor de inhoud van de tank.) 
6. Plaats de brandstofdop terug en draai de dop vast. 
7. Verwijder ALTIJD gemorste brandstof. 
8.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
WAARSCHUWING:  
EXPLOSIEVE DAMPEN en ONTVLAMBARE BRANDSTOF kunnen ernstig of 
dodelijk letsel veroorzaken. Wees voorzichtig met brandstof. Gebruik ALTIJD een 
goedgekeurde brandstofcontainer. Niet roken! 

Niets aansteken! Geen open vuur! Laat de motor afkoelen voordat u er onderhoud aan 
uitvoert. 

Vul de tank nooit wanneer de motor draait of heet geworden is.  
Vul de tank NIET te veel bij.  
Vul de tank tot ongeveer een halve centimeter onder de vulopening om uitzetting van de 
brandstof toe te staan. Veeg gemorste brand- stof op en laat de dampen zich 
verspreiden alvorens de motor te starten.  
Gebruik een goedgekeurde benzinecontainer. 



 

HET MAKEN VAN EEN NOODSTOP 

Laat de dodemanshendel los om in geval van nood te stoppen. Duw als alle  bewegende delen gestopt zijn de gashendel 
naar stop. 
 
STARTEN EN AFZETTEN VAN DE MOTOR 

 
Alvorens  te starten 

1. Controleer het motoroliepeil. Zie de motorhandleiding. 
2. Controleer het brandstofpeil. 

 
De motor starten 

1. Zet de gashendel op Snel. 
2. Pak de hendel van de trekstarter vast en trek het koord langzaam uit tot u weerstand voelt. Dit is de compressieslag. 

Laat het koord zich rustig weer opwikkelen. Trek het koord vervolgens snel helemaal uit om de motor te starten; laat 
het koord zich vervolgens langzaam weer opwikkelen. 

 
BELANGRIJK: Laat de hendel van de trekstarter NIET tegen de stuurstang klappen. 

 
3. Herhaal deze stappen tot de motor start. (Raadpleeg Probleemoplossing als de motor niet start.) 

 
De motor uitzetten 

1. Laat de dodemanshendel los zodat de borstelkop stopt met draaien. Wacht tot de draaiende onderdelen volledig 
tot stil- stand zijn gekomen voordat u uw plaats verlaat. 

2. Zet de gashendel op Stop. 
3. Als u de machine onbeheerd achterlaat, dient u de bougiekabel  los  te  maken om per ongeluk starten 

te voorkomen. 
DE BORSTELMACHINE BEDIENEN 

 

 
 

1. Start de motor. 
2. Zet de gashendel op Langzaam. 
3. Houd de hendel tegen de stuurstang om de borstelkop in te schakelen. 
4. Als de borstelkop ingeschakeld is, loopt u langzaam naar voren om te gaan borstelen. 

 
NAAR EEN ANDER WERKTERREIN RIJDEN 

Laat als u een weg of kaal terrein oversteekt de hendel los om het draaien van de borstel- kop te stoppen. Duw de 
stuurstang lichtelijk   naar beneden om de borstelkop van de grond af te tillen. Dit voorkomt voortijdige slijtage van de 
borstelkop 
 
TIPS VOOR HET BORST ELEN 

• De borstelmachine werkt het best bij een zo laag mogelijk toerental 
• Loop langzamer als er dichte begroeiing is. 
• Duw de borstel niet te snel in dichte begroeiing. 
• Borstel niet op extreem steile hellingen. Borstel niet op hellingen als de grond nat of glibberig is. Werk niet op een 

helling als u zich hierbij oncomfortabel voelt. 
• Zorg dat de borstel vrij is van vuil en gras. 
• Installeer nieuwe borstelplukken als deze afgesleten is tot minder dan 5 cm.  

Zie onderhoud en afstelling. 
 

 
 

DE MACHINE VERVOEREN 

Zet ALTIJD de motor uit wanneer u de machine op een vrachtwagen of trailer vervoert. Sjor de machine stevig vast. Sjor 
niet vast aan verbindingen, schermen, kabels of andere onderdelen die daardoor beschadigd kunnen raken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LET  OP: Verwijder voor elk gebruik gras en ander vuil van het rubberen vuilscherm en 

de uitlaatdemper. 

WAARSCCHUWING: VOORKOM LETSEL. Lees het hoofdstuk Veiligheid geheel door 

en zorg dat u het goed begrijpt voor dat u verder gaat. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONDERHOUDSSTAND 

 
1. Verwijder de tankdop en plaats een stuk plastic over de opening van de tank (bij- voorbeeld een plastic vuilniszak). 

Plaats  de dop terug. Dit voorkomt lekken van   benzine. 
2. Zet het draaistuk van de machine in de middelste stand. 
3. Draai de twee vleugelmoeren op de onderste stuurstang los. 
4. Kantel de machine op zijn rug zodat deze op de onderste stuurstang leunt. Een houten blok van 10,2 x 10,2 cm onder 

de steun van het draaistuk geeft de machine meer stabiliteit wanneer deze nog verder naar achteren wordt gekanteld. 

5. Plaats, als het onderhoud voltooid is, de machine weer in de werkstand. 
6.  Lijn de stuurstangen uit en draai de vleugelmoeren aan. 
7. Let erop dat u het plastic van de tank- opening verwijdert. 

 

CONTROLEER DE BEVESTIGINGSONDERDELEN 

Controleer of alle bevestigingsmaterialen goed vastgezet zijn. Let vooral op de bevestigingen van de stuurstang, schermen, 
schilden en borstelkop- en plukken. 

CONTROLEER DE BORSTELKOP 
Controleer of borstelplukken goed vastzitten in de houder. Vervang de borstelplukken als deze afgesleten is tot minder dan 5 
cm. Zie Onderhoud en afstelling voor specifieke instructies. 

 
CONTROLEER WERKING DODEMANSHENDEL 

De snoeikop moet volledig worden uitgeschakeld op het moment dat de dodemanshendel wordt losgelaten. Stel de 
dodemanshendel zo nodig af. Zie Afstelling. 

 
CONTROLEER DE MOT OROLIE 

Zie de motorhandleiding voor specifieke informatie over het controleren van de motorolie. 

 
REINIG VUILSCHERM 

Verwijder al het gras en vuil van het vuilscherm bovenop de motor. Een verstopt scherm leidt tot oververhitting van de 
motor. 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudsschema 

Uitgevoerd onderhoud Tussenperioden 
(Uur) 

 Elk 
Gebruik 

25 50 

Controleer de 
bevestigingsonderdelen 

·   

Controleer 
borstelplukken 

·   

Controleer werking 
dodemanshendel 

·   

Controleer de motorolie ·   
Reinig vuilscherm ·   
Reinig de machine ·   
Controleer het luchtfilter  ·1  
Controleer de bougie   · 

Vervang de motorolie ·2 ·1  
Reinig koelvinnen  ·1  

1. Vaker als u onder extreem stoffige of 
vuile omstandigheden werkt. 

2. Vervang de motorolie na de eerste 
twee werkuren, daarna elke 25 uur of 
elk seizoen, wat zich eerder voordoet 

 
 



 

MAAK  DE MAC HINE SCHOON 

 
Reinig de machine grondig. Borstel grond en vuil er met een borstel of doek af. Gebruik verf of spuit een smeermiddel op kale 
metalen oppervlakken. Gebruik geen schuurmiddelen, op- losmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. BELANGRIJK: Spuit 
de machine NOOIT met water schoon en berg hem nooit buiten op. Sla de machine op een droge, koele en veilige plaats op. 

 

CONTROLEER HET LUCHTFILTER 

Zie de motorhandleiding voor specifieke informatie over het controleren en onderhoud van het luchtfilter. 

 
CONTROLEER DE BOUGIE 

Zie de motorhandleiding voor specifieke informatie over het controleren, schoonmaken en vervangen van de bougie. 

 
VERVERS DE MOTOROLIE 

Vervang de motorolie na de eerste twee werkuren, daarna elke 25 uur of elk seizoen, wat zich eerder voordoet. De olie moet 
ver- verst worden terwijl de motor warm is. 

 
1. Maak de bougiekabel los. 
2. Maak het gebied rond de oliedop schoon. 
3. Kantel de snoeier op de rechterkant. 

 

4. Plaats een oliecontainer onder de oliedop. 
5. Verwijder de oliedop en laat de olie weglopen. Kantel de machine zo nodig om alle olie uit de motor te laten lopen. 
6. Zet de machine rechtop. 
7. Vul de motor met de olie die in de motor- handleiding wordt aanbevolen. 
8. Plaats de oliedop terug en draai deze stevig vast. 
9. Verwijder eventueel gemorste olie. 

10. Maak de bougiekabel weer vast. 
 
 

 
 
 
REINIG KOELVINNEN 

Verwijder elke 25 uur gras en vuil uit de koelvinnen om schade door oververhitting te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET  OP: LET OP: Verwijder voor u de machine kantelt altijd voldoende brandstof zodat er niet gemorst wordt. U 
kunt een stukje van een plastic zak gebruiken om de brandstoftank af te sluiten wan- neer u de machine kantelt. 
Draai de dop van de brandstoftank los, dek de opening af met het plastic, bevestig de dop weer en draai deze 
goed vast voordat u pro beert de machine op zijn kant te leggen. Vergeet niet het plastic te verwijderen alvorens 
de machine weer te gebruiken. 

. 



 

-------------------------------------ONDERHOUD EN AFSTELLING------------------------------- 
 
 

 

VERVANGING VAN DE BORSTELPLUKKEN 

 
Vervang de borstelplukken als deze korter dan 5 cm zijn. Gebruik uitsluitend originele borstel- plukken. Draag stevige 
handschoenen. 
 

 Zet de motor uit en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen. Maak de bougiekabel los en zorg 
ervoor dat deze geen contact meer kan maken met de bougie. 

 Kantel de machine achterover, plaats de sleutel met de uitsparing onder de moer van de blokkeerstift, beweeg de 
hendel naar u toe en trek de oude borstelpluk uit de borstelhouder (foto 1). Herhaal deze handeling bij alle 
borstelplukken. 

 Verwijder eventuele vervuiling van de borstelkop en controleer de borstelkop op eventuele gebreken. 
 Plaats de nieuwe borstelpluk (met de ronde uitsparing naar beneden) in de borstelkop, plaats de sleutel met de 

uit- sparing onder de moer van de blokkeer- stift, beweeg de hendel naar u toe, duw de borstelpluk volledig in de 
borstelkop en verwijder de sleutel (foto 2). 

 Controleer of de borstelpluk goed vergrendeld is door stevig aan de borstel- pluk te trekken (foto 3). Herhaal deze  
handeling bij alle nieuwe borstelplukken. 

 
Vervang altijd alle borstelplukken om trillingen te voorkomen 

 

 

Afbeelding 1  Afbeelding 2  Afbeelding 3 
 
 

 

 

 

HOOGTEAFSTELLING STUURSTANG 

 
1. Trek de positioneerbout rechts van de onderste duwstang naar buiten 

 Let erop dat u de stuurstang ondersteunt. 
2. Stel de stuurstang af op de gewenste hoogte. 
3. Druk de positioneerbout in het gekozen gat van de juiste hoogte 

 

 

 
WAARSCHUWING: VOORKOM LETSEL 
Lees het hoofdstuk Veilig- heid geheel door en zorg dat u het goed begrijpt voordat u 
verder gaat. 



 

HOOGTEAFSTELLING DRAAISTUK 
1. Zet de motor uit en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen. Maak de bougiekabel los en 

zorg ervoor dat deze geen contact meer kan maken met de bougie. 
2. Draai de vleugelknop op de steun aan de achterkant van de machine los. 

 

 
 

 

3. Schuif het achterste gedeelte van het draaistuk in de tegenovergestelde richting dan waarin u wilt borstelen. 
4. Draai de vleugelknop stevig vast. 

 

AFSTELLING DODEMANSHENDEL 
 
Zodra de dodemanshendel wordt losgelaten, 

hoort de borstelkop af te slaan. De bedieningskabel moet voldoende  speling hebben als de hendel volledig wordt 
losgelaten. Als de borstelkop niet volledig uitschakelt  wanneer de dodemanshendel losgelaten wordt, maak  dan de speling 
in de bedieningskabel als volgt groter: 

 

1. Draai de onderste kabelmoer los. 
2. Duw de geleidebuis van de kabel omhoog richting de dodemanshendel. 
3. Draai de bovenste kabelmoer op de montagesteun aan om de geleidebuis vast te zetten. 
4. Draai de moeren tegen het bevestigingspunt aan om ze in die stand vast te zetten. 

 

 



 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN 
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

 

MOTOR 
start   of 
draait 
slecht. 

1. De bougiekabel is 
losgekoppeld. 

 

2. De motor is niet ingespoten. 
 

3. De brandstoftank is leeg. 

4. De gashendel staat niet in de 
juiste stand. 

5. De motor is verzopen. 
 

6. De bougie is defect of niet 
goed afgesteld. 

7. De benzine is oud of 
verontreinigd. 

8. Het koelsysteem van de motor 
zit vol met vuil. 

9. De carburateur of brandstof- 
meter is vuil. 

 

10. Het luchtfilter of voorfilter is 
vuil. 

11. De carburateur is slecht 
afgesteld. 

1. Sluit de bougiekabel aan. 
 

 
 

2. Spuit de motor in. 
 

3. Vul de brandstoftank bij. 

4. Raadpleeg de handleiding van 
de motor. 

5. Wacht een paar minuten alvorens 
opnieuw te starten. 

6. Vervang de bougie of stel deze 
opnieuw af. 

7. Leeg de brandstoftank en vul 
deze met verse benzine. 

8. Maak het vuilscherm en de koel- 
vinnen schoon. 

9. Maak de carburateur of brand- 
stofmeter schoon. Raadpleeg de 
motorhandleiding. 

10. Maak het luchtfilter of 
voorfilter schoon. 

11. Zie de motorhandleiding of neem 
contact op met uw dealer. 

Motor raakt 

oververhit. 
1. Het koelsysteem van de motor 

zit vol met vuil. 

2. De carburateur is slecht 
afgesteld. 

1. Maak het motorscherm en de 
koelvinnen schoon. 

2. Zie de motorhandleiding of 
neem contact op met uw 
dealer. 

Slechte 
borstel- 
resultaten
. 

1.    De motor draait teveel toeren. 1.    Zet de gashendel in een lagere 
stand. 

Machine trilt. 1. De lengte van de borstelpluk- 
ken is niet gelijk. 

2. Losse bevestigingsmaterialen. 

1. Vervang de borstelplukken. 
 

2. Controleer of alle bouten en 
moeren, met inbegrip van de 
motorsteunen, goed 
vastzitten. 



 

--------------------------------------------------OPSLAG------------------------------------------------- 
 

 
 

Volg als de machine meer dan 30 dagen wordt opgeslagen deze stappen om uw machine gereed te maken.  
1 Laat de motor draaien tot de benzine op is. Zie de motorhandleiding voor speci fieke instructies over het 

gereedmaken van de motor voor opslag. 
2 Verwijder al het vuil van de machine. Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud voor schoonmaakinstructies. 
3 Inspecteer de machine op tekenen van slijtage, breuken of beschadigingen. Be- stel de benodigde reserveonderdelen 

en voer de vereiste reparaties uit teneinde vertragingen te vermijden wanneer u de machine opnieuw gaat gebruiken. 
4 Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed zijn vastgedraaid en dat er vei- lig met de machine kan worden 

gewerkt. 
 

Brandstofsysteem  

 

Wanneer men benzine langere tijd in het brandstofsysteem laat zitten zonder stabilisator, gaat deze in kwaliteit achteruit. De 

neerslag kan een schadelijke uitwerking hebben op de carburateur en de benzineslangen, de brandstoffilter en de tank. 

Voorkom dat zich neerslag vormt in het brandstofsysteem tijdens opslag door een kwalitatief goed brandstofstabilisatiemiddel 

aan de brandstof toe te voegen. Houd u aan de aanbevolen mengverhouding op de verpakking van het stabilisatiemiddel. 
 Zo behandelt u het brandstofsysteem voor opslag: 
1 Voeg brandstofstabilisatiemiddel aan de brandstof toe conform de instructies van de fabrikant. 
2 Laat de motor minimaal 10 minuten draaien na toevoeging van het stabilisatiemiddel zodat het in de carburateur kan 

komen. 
De motor NOOIT binnen in een gebouw op- slaan met brandstof in de tank als  er mogelijke ontstekingsbronnen in de 

buurt zijn. 
 

WAARSCCHUWING: VOORKOM LETSEL. Lees het hoofdstuk Veiligheid geheel door 

en zorg dat u het goed begrijpt voor dat u verder gaat. 

RESERVEONDERDELEN 

Denk eraan om altijd originele  onderdelen te 
gebruiken, zodat uw machine blijft werken als 
een nieuwe. 

Onderdeelnr. Aant. Beschrijving 

LP150ST14V 6  borstelplukken 

WISSELLEPEL 
SW 

1 sleutel voor 
snelwisselsysteem 

 



SPECIFICAtIES 

Modelnummer MVT-390-2016

Beschrijving Bostel machine

Motor Briggs & Stratton

Verhoogd stationair 
bedrijfstoerental motor 
max. tpm

2783

Cilinderinhoud motor 
cc

161

Brandstof Zie de motorhand- 
leiding voor soort 

en kwaliteit

Inhoud van brandstof- 
tank - liters

1,6

Borstelbreedte - cm 39

Maximale hoogte stuur- 
stangen - cm

105,11

Minimale opgevouwen

hoogte - cm

56 

Lengte - cm 147,02

Minimale opgevouwen 
lengte in - cm

94,62

Breedte - cm 55,88

Gewicht - kg 42,00

Toerental borstelkop - 
max. tpm

1710

Aandrijfriem 4L-sectie, Enkele V- 
constructie, kevlar 

gewikkelde V-snaar

Wielmaat - cm 35,56

Werkbreedte - mm 390

CE - Geluid en trilling

Geluidsdruk bij oor

gebruiker (L pa) dBa

<80

TRILLINGSMAAT (m/s2)

bij handen bestuurder

<2.5

Siberiëstraat 47 
3900 Overpelt 
www.greijmansgroep.be 

Fabrikant: Importeur:

Sint-Truidensesteenweg 252 
3300 Tienen
www.eurogarden.be

http://www.greijmansgroep.be/

