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Aanbouw-Veegmachine agria 2294

1. Veiligheidstechnische aanwijzingen
Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u de machine in gebruik neemt
en volg de instructies nauwkeurig op.

Algemene
veiligheidsvoorschriften
Basisprincipe:

Waarschuwingsteken
Dit symbool treft u aan bij alle passages
die betrekking hebben op uw veiligheid.
Breng ook andere gebruikers op de
hoogte van deze veiligheidsaanwijzingen.

Gebruik conform de
bestemming
De veegmachine met de door de fabrikant geautoriseerde, aangebouwde onderdelen en in combinatie met een éénassige, handbediende krachtmachine,
is bestemd voor het vegen van los vuil
en sneeuw op vaste oppervlakken (gebruik conform de bestemming).
Iedere andere toepassing geldt als niet
in overeenstemming zijnde met het doel
waarvoor de machine gebouwd is. Voor
schade die door ondoelmatig gebruik
veroorzaakt wordt, kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld. Dit risico
is geheel en al voor de gebruiker.
De door de fabrikant voorgeschreven
gebruiksvoorschriften, alsmede de voorschriften met betrekking tot controle,
onderhoud en reparatie dienen in acht
te worden genomen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat
door eigenhandige wijzigingen aan de
machine.

De gebruiker dient zich te houden aan
alle voorschriften ter voorkoming van
ongevallen, alsmede aan de algemeen
geldende regels wat betreft veiligheid,
arbeidsgeneeskunde en wegverkeer.
Bij gebruik van openbare wegen dienen
de geldende verkeersbepalingen in acht
te worden genomen.
Controleer voor ingebruikname van de
veegmachine altijd eerst de verkeers- en
bedrijfsveiligheid.
De veegmachine mag slechts gebruikt,
onderhouden en gerepareerd worden
door personen die over de benodigde
kennis beschikken en van de risico’s op
de hoogte zijn.
Personen beneden de 16 jaar mogen
de machine niet bedienen!
Werk alleen bij goed zicht en voldoende licht.
De bestuurder moet goed aansluitende
werkkleding dragen. Wijde kledingstukken dienen vermeden te worden. Draag
altijd stevige schoenen!
De waarschuwings- en instructiebordjes
op de machine geven belangrijke aanwijzingen voor veilig gebruik. Volg deze
aanwijzingen nauwkeurig op, in het belang van uw eigen veiligheid!
Voor het transport op vrachtwagens of
aanhangwagens buiten de te bewerken
zone, dient de motor te worden uitgeschakeld en de wielmeenemer in werking gezet.
Blijf altijd op een veilige afstand van
draaiende werktuigen!

Aanbouw-Veegmachine agria 2294
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1. Veiligheidstechnische aanwijzingen
1

Voorzichtig met nalopende werktuigen.
Wachten tot het werktuig helemaal stil
staat!

Bediening en
veiligheidsmaatregelen

Bij werkzaamheden met extern aangedreven machineonderdelen bestaat de
kans op beknellingen en andere verwondingen!

Voor de werkzaamheden

Het is niet toegestaan tijdens de werkzaamheden mee te rijden op de machine.
Aangebouwde werktuigen en ladingen
hebben invloed op het rijdrag en het stuur- en remvermogen van de machine.
Let daarop tijdens de werkzaamheden.
Pas uw werksnelheid aan aan de omstandigheden.

Arbeids- en
gevarenbereik

Controleer of alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en in de juiste positie
zijn gebracht.
Wanneer het aanbouwwerktuig gedemonteerd is, dient de aftakas met de
beschermplaat te worden afgedekt.

Tijdens de werkzaamheden

De gebruiker is op de werkplek tegenover derden verantwoordelijk.
Blijf buiten het gevarenbereik van de
veegmachine.
Controleer voor het starten de directe
omgeving van de machine. Let daarbij
vooral op kinderen en dieren!
Voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, dienen obstakels uit de weg
te worden geruimd. Let ook tijdens de
werkzaamheden op obstakels en haal
ze tijdig weg.
Tijdens veegwerkzaamheden kunnen
stenen en dergelijke wegspringen. Personen en dieren mogen zich niet in de
gevarenzone bevinden. Let op dat voertuigen (vooral de ramen) en andere objecten niet beschadigd worden.
Bij werkzaamheden op omheinde plaatsen dient de veiligheidsafstand tot de
omheining in acht genomen te worden,
zodat de machine niet beschadigd wordt.
4

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van
alle installaties en bedieningscomponenten, alsmede van het functioneren
ervan. In het bijzonder dient u te weten
hoe u de motor in geval van nood snel
en veilig afzet.

Tijdens de werkzaamheden mag de
stuurstang nooit worden losgelaten.
Bedieningsstang tijdens de werkzaamheden nooit verstellen – ongevalsrisico!
Neem bij alle werkzaamheden met de
veegmachine die afstand van de machine in acht, waartoe u door de stuurstang
gedwongen wordt, vooral bij het nemen
van bochten!
Het is niet toegestaan, tijdens de werkzaamheden en het transport op de machine mee te rijden.
Wanneer de borstelwals of het aanbouwwerktuig vastzit, moet de motor
worden afgezet en dient de borstelwals
of het aanbouwwerktuig met passend
gereedschap te worden schoongemaakt.
Indien de veegmachine of het aanbouwwerktuig beschadigd is, moet de machine onmiddellijk worden gestopt en de
motor worden afgezet. Laat de schade
direct herstellen!
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1. Veiligheidstechnische aanwijzingen
Bij een defect aan de stuurinrchting de
veegmachine meteen stoppen en de
motor afzetten. Laat het defect direct repareren!
Wanneer op hellend terrein wordt gewerkt verdient het aanbeveling, de veegmachine met een trekkabel of een trekstang vast te houden, om te voorkomen
dat de machine wegschuift. De bestuurder moet zich heuvelopwaarts van de
machine bevinden en dient voldoende
afstand te houden tot de werktuigen!
Werk indien mogelijk dwars op de helling!

Beëindigen van de
werkzaamheden

Gewichten
Breng de gewichten altijd aan volgens
de voorschriften aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten.

Onderhoud en reiniging
Pleeg geen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan de machine met
lopende motor.
Bij werkzaamheden aan de motor dient
de bougiekap altijd te worden verwijderd
(alleen bij benzinemotoren).

Laat de veegmachine nooit onbeheerd
achter als de motor nog loopt.

Zijn bepaalde beschermingsinrichtingen
of werktuigen aan slijtage onderhevig,
dan moeten deze regelmatig gecontroleerd en eventueel vervangen worden!

Zet de motor af voordat u de machine
verlaat. Sluit daarna de brandstofkraan.

Beschädigte Bürstenwalzen sind auszutauschen!

Aanbouwwerktuigen

Zorg ervoor dat de veegmachine en de
aanbouwwerktuigen schoon blijven, om
brandgevaar te vermijden.

Koppel de aanbouwwerktuigen uitsluitend aan bij afgezette motor en uitgeschakelde aandrijving.

Moeren en schroeven regelmatig controleren of ze vast zitten en eventueel
aandraaien.

Gebruik passend gereedschap en draag
altijd veiligheidshandschoenen als u
aanbouwwerktuigen of onderdelen ervan vervangt.

Reparatiewerkzaamheden zoals lassen,
slijpen, boren enz. mogen niet aan dragende, veiligheidstechnische onderdelen (bijv. aanhanginrichtingen) worden
uitgevoerd!

Breng de steunen bij het monteren en
demonteren in de juiste positie en zorg
ervoor dat het werktuig niet kan wegkantelen.
Basismachine en aanbouwwerktuigen
tegen wegrollen beveiligen (blokkeerrem, wielblokken).
Bij het aankoppelen van de werktuigen
is grote voorzichtigheid geboden.
Koppel aanbouwwerktuigen uitsluitend
aan de daarvoor bestemde inrichtingen,
volgens de voorschriften.

Na de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden dienen de beschermingsinrichtingen weer te worden aangebracht
en in oorspronkelijke positie te worden
teruggebracht.
Altijd originele agria-reserveonderdelen
gebruiken. Andere reserveonderdelen
moeten kwalitatief gelijkwaardig zijn en
overeenkomen met de door de firma
agria vastgelegde technische eisen.

Aanbouw-Veegmachine agria 2294
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1. Veiligheidstechnische aanwijzingen
Beschrijving van de
waarschuwingssymbolen

1

Bij lopende motor afstand houden.

Tast nooit in bewegende machineonderdelen. Wacht
totdat ze tot stilstand gekomen zijn.

Bij lopende motor voldoende afstand houden van het
borstenwalsen!

Voor reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
motor afzetten en bougiekap of contactsleutel eruit trekken.

Beschrijving van de
gebodssymbolen
Bij werkzaamheden met de machine moeten individuele gehoorbeschermingen worden gedragen.
Veiligheidshandschoenen dragen.

Draag altijd stevige schoenen.

6
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2. Technische gegevens
Aanduiding van de onderdelen
agria-bestel nr.: .................... 2294 071 .... -081 ... -171 ..... -181 ..... -271 .. -281
Werkbreedte : [cm] .......................... 80 ....... 80 ..... 100 ...... 100 ...... 120 ... 120
Borstenwalsen: ............................ grob ..... fein ... grob ...... fein ..... grob ... fein
Gewicht: [kg] ca. ............................. 37 ....... 38 .... 40,5 ........ 42 ........ 44 ..... 46
Afmetingen:

b [mm] ................. 800 ..... 800 ... 1000 .... 1000 .... 1200 . 1200
l [mm] .................. 690
h [mm] ................. 630
h
l

b

Borstenwalsen-Ø: ................................................................................... 350 mm
Toerental borstel: ................................................ traploos 130 min-1 tot 230 min-1
Andrijving: ............................................. V-snaar - variator - wormwielaandrijving
Toerental andrijving: ...................................................................... max. 950 min-1
Steunwiel (dubbel wiel): ............................................................... Ø125 x 40 mm
Transmissieolie: ............................................................... SAE 855 W-90 0,3 Ltr.
De onderhoudsintervallen zijn naargelang het onderdeel tussen 2, 8, 25
en 50 uur, of 1 jaar.

Aanduiding van de onderdelen
Afb. A
1
2
7
8
9

8

Borstel rechts
Borstel links
Klemmenstrook
Rubberen strip
Basis-beschermplaat

11

10

14
16

10
11
14
16
17
18
19
20
21
22

Extra beschermplaat
Zwenkhendel
Handslinger
Kap
Bevestigingsgat achteraan
Bevestigingsgat vooraan
Handwiel Toerental -Borstenwalsen
Typeplaatje
Montagetap
Steunwiel (dubbel wiel)

18

7

9
17
19

1
2

21

20
22
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3. Machine- en bedieningselementen
Extra beschermplaten
80 cm

 De klemmenstrook (7) en rubberen strip
(8) links en rechts monteren met telkens
5 schroeven:

7
8

- bij een werkbreedte van 80 cm aan de
basis-beschermplaat
- bij een werkbreedte van 100 of 120 cm
aan de extra beschermplaten.

100 cm
 Extra beschermplaten (10) aan de basis-beschermplaat (9) monteren, overeenkomstig de breedte van de borstelwalsen
(100 of 120 cm), met aan iedere kant 3
zeskantschroeven en veiligheidsmoeren.

10

9

120 cm

10

9

Zwenkhendel
monteren
13
13

11
8

 De zwenkhendel (11)
met bout (12) en 2 veerklemmen (13) aan de
veegmachine monteren.

12
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3. Machine- en bedieningselementen

1
2
4
5
6

Aanbouw van de
borstelwals



3

borstelwals rechts
borstelwals links
spananker
vormring
moer

Draag bij de montage
en demontage veiligheidshandschoenen!
Let op dat u niet bekneld raakt.



Op beide buitenkanten
van de borstelwalsen het
vormplaatje monteren.



Het spananker door de linker borstelwals steken.

 Het spananker met bor-



stelwals van links door de drijfas steken
- De groeven
van de borstelwalsen in de
nokken van de aandrijfschijf
steken.



 De rechter borstelwalsen
op het spananker schuiven
- De groeven van de borstelwalsen in de nokken van de
aandrijfschijf steken.



Zeskantmoer erop schroeven en aanhalen.
Demontage van de borstelwalsen gebeurt in omgekeerde volgorde.

Aanbouw-Veegmachine agria 2294
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3. Machine- en bedieningselementen


O

Montagetap
 De montagetap en as een beetje
invetten.

Aanbouw aan de
basismachine


basismachine

 Bij de eenassige tractor, de stuurstang draaien voor frontale aanbouww
 de aftakas uitschakelen.

3

Demontage
gebeurt in omgekeerde volgorde.

Bevestigingspunten
Voor het heffen, opbergen en vastsjorren voor een veilig transport dienen verladingsriemen in de voorziene gaten te worden gehangen.
Controleer de bevestigingsgordel op
beschadigin-gen, evt. vervangen!
Geen lastopnamemiddelen met
scherpe kanten gebruiken (bv. scherpe haken, ogen enz.)!
Nooit onder hangende ladingen lopen of blijven staan. Levensgevaar!

10
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3. Machine- en bedieningselementen
Hoogteverstelling van
de borstelwalsen
De borstelwalsen worden in hoogte
versteld door het steunwiel (dubbel
wiel) te verstellen
 met de slinger (8) kan het steunwiel
omhoog of omlaag worden gedraaid
 de borstelwalsen slechts zo diep als
nodig is (X) om een schoon oppervlak te verkrijgen over de bodem laten
slepen, daardoor vermindert de slijtage en wordt de levensduur van de
borstels verlengd:
Vuil, poedersneeuw
X = 2–3 mm

X

Sneeuw, nat
X = max. 8 mm

Zijwaartse verstelling
11

De bezem kan naar links of naar rechts worden versteld,
om het vuil of de sneeuw in een langsrij te vegen
 zwenkhendel (10) naar voren brengen totdat de
aanslag vrij is
 met de zwenkhendel de borstelwalsen naar links
of naar rechts zwenken
 zwenkhendel naar achteren beneden terugbrengen en daarbij in de passende aanslag vastzetten.

Toerental borstelwalsen
Traploze verstelling door variator
Verstelling alleen bij ingeschakelde en lopende borstelwalsaandrijving

Instelling
voor veegwerkzaamheden laag toerental: knop (19)
handmatig tegen de klok in draaien
19

voor sneeuwruimen hoog toerental: knop (19) met de
klok mee draaien
Knop van positie
laag – hoog: maximaal 6 omwentelingen

I
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3. Machine- en bedieningselementen
Aanbouwwerktuigen

1.
23

2.

3
3.

12

1. Meeneemtap
Voor de aanbouw van de opvangbak en
de sneeuwschuiver moeten de meeneemtappen (23) worden gemonteerd.
 Meeneemtappen (23) met de ringen en
de zeskantige moeren aan beide kanten
aan de basis-beschermplaat monteren.
2. Opvangbak aanbouw
 Opvangbak van voren boven met de
meeneembuis op de meeneemtap steken.
3. Opvangbak legen
 Veegmachine op de daarvoor bedoelde plaats parkeren en de opvangbak door
aan de greep te trekken naar achteren of
naar voren aan het frame omhoogzwenken – vuil valt naar beneden
of:
 opvangbak naar boven uit de meeneemtappen trekken, bak op de daarvoor
bedoelde plaats legen.

Aanbouw-Veegmachine agria 2294

4. Ingebruikname en bediening
Beschrijving
De aanbouw-veegmachine in combinatie met een éénassige, handbediende krachtmachine, is bestemd voor het vegen van los vuil en sneeuw op vaste oppervlakken.

Werkzaamheden

W

Voor het begin van de werkzaamheden, controleren of alle schroeven
goed vast zitten. Alle beschermingselementen in veiligheidspositie
brengen.
Opgelet voor afspringende onderdelen, in het bijzonder in rotsachtige
bodems. Bij lopende motor afstand houden.
Voor het transport, de aandrijving uitschakelen.
Bij de eerste ingebruikname, het oliepeil van de wormoverbrenging
controleren blz. 15



0

Starten en werken



Aftakasaandrijving uitschakelen
 motor starten 
basismachine



 bij handgeschakelde versnellingen, de overeenkomstige rijsnelheid inschakelen

0,8 - 3,5 km/h







I

 aftakasaandrijving inschakelen
 eventueel de ingelegde centrale rem openen
 langzaam de koppeling inschakelen, d.w.z. de hydrostatische aandrijving op langzame snelheid schakelen, en gelijktijdig gas geven.

W

Wanneer de machine tijdens werkzaamheden
moet worden schoongemaakt, dient de motor
om veiligheidsredenen te worden afgezet en
moet de bougiekap worden verwijderd.

Aanbouw-Veegmachine agria 2294
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4. Ingebruikname en bediening
Gevarenzone

W

Tijdens het starten en de werkzaamheden mogen zich geen personen
binnen de gevarenzone bevinden.

Indien de bediener merkt dat er zich
mensen of dieren in de gevarenzone
bevinden, dient de machine onmiddellijk
te worden uitgeschakeld en mag niet
opnieuw worden gestart alvorens deze
zone vrij is.
De gebruiker is in het werkgebied verantwoordelijk tegenover derden.

Tijdens veegwerkzaamheden kunnen stenen
en dergelijke wegspringen.
Let op dat voertuigen (vooral de ramen) en
andere objecten niet beschadigd worden.

4

14
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5. Onderhoud en reparatie
Onderhoudsintervallen:

 = Na bedrijfsuren...
A = voor iedere ingebruikname
J = Jaarlijks

I

De borgmoeren moeten na
drie keer losdraaien door
nieuwe worden vervangen.



J

Behalve het opvolgen van de bedieningsvoorschriften is het bovendien
van groot belang dat u aandacht
besteed aan de volgende aanwijzingen
omtrent onderhoud en reparatie.

W

Let op: voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uit
met een afgezette motor. Om te
voorkomen dat de motor per ongeluk
wordt gestart, dient steeds de
bougiekap van de bougie te worden
verwijderd!

Andrijving

 Borstelwalsenwormwielaandrijving



14
15

 50 h
13

De wormwielaandrijving is voorzien van
een permanente olievulling voor ca. 250
bedrijfsuren.
Wanneer geen lekkage zichtbaar is, hoeft
de olie niet te worden ververst.
Hoeveelheid: ca. 0,3 l transmissieolie SAE
855 W-90.

 V-snaren
V-snaren minstens om de 50 bedrijfsuren
controleren. Versleten of beschadigde Vsnaren vervangen.
Daarvoor de veerklem (13) aan de
handslinger (14) losdraaien, de
handslinger en bevestigingsdop (15)
verwijderen en de afdekkap
eraf
nemen.

 (2) 50 h

De V-snaarspanning na de eerste 2
bedrijfsuren en dan minstens om de 50
bedrijfsuren controleren:

50 N
8 - 10 mm

De indrukdiepte van de V-snaar (duimdruk ong. 50 N) moet 8 - 10 mm bedragen; indien nodig de V-snaar bijspannen blz. 16.

Aanbouw-Veegmachine agria 2294
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5. Onderhoud en reparatie
V-snaar bijspannen
ong.1/2 draaiing los de 2 moeren
schroeven, m.b.v. de zeskantbout de
V-snaar opspannen of losser maken
 De moeren vastdraaien; de afdekkap erop zetten en bevestigen.

Het vervangen van de V-snaar gebeurt
zoals de V-snaarspanning.
Uitsluitend de originele, speciale Agria
V-snaren gebruiken.
Knelgevaar! De draaiende snaar niet
aanraken. Veiligheidshandschoenen
dragen.
Vóór elke ingebruikname, de afdekkap opnieuw aanbrengen.

J

Pendelscharnier
Het pendelscharnier minstens jaarlijks
met smeervet aan de vetnippel invetten.
Daarvoor de veerklem aan de
handslinger losdraaien, de handslinger
en bevestigingsdop verwijderen en de
afdekkap eraf nemen.
Na het smeren de afdekkap erop zetten en bevestigen.

16
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5. Onderhoud en reparatie
J

Steunwiel (dubbel wiel)

 Telescoopbuis: minstens 1 keer
per jaar reinigen en invetten met Teflon
spray
 daarvoor het steunwiel volledig naar
beneden plaatsen tot de telescoopbuis
vrij toegankelijk is.

 Fixeerbout voor de as: minstens 1





keer per jaar reinigen en met wat vet
smeren, vooral na een reiniging met een
hogedrukreiniger
 daarvoor de borgmoeren eraf schroeven, de wieldrager demonteren, de
fixeerbout voor de as reinigen en invetten. Vervolgens de wieldrager met borgmoeren opnieuw monteren – erop letten dat de wieldrager nog gemakkelijk
kan draaien.

 Beide wiellagers: minstens 1 keer
per jaar reinigen en met vet vullen
 daarvoor de wielschroef demonteren,
het wiellager met bv. dieselolie reinigen,
opnieuw met vet vullen en de wielen
opnieuw monteren zoals afgebeeld.

5

Veeginstallatie
Voor iedere ingebruikname en
steeds na 8 bedrijfsuren borstelwalsenspananker (4 - 6) controleren of deze
nog vastzit.
Borstelwalsen ten minste na 25 bedrijfsuren controleren op slijtage – op tijd
vervangen. Minimale diameter 250 mm.

 A; 8 h

 25 h
Aanbouw-Veegmachine agria 2294
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5. Onderhoud en reparatie/
Slijtageonderdelen
Reinigen

Stalling

Na ieder gebruik moet de veegmachine
direct grondig met water worden gereinigd. Alle glijdende onderdelen moeten
vervolgens met bio-smeerolie of met biosmeervet worden ingevet.

Wanneer de veegmachine langere tijd
niet wordt gebruikt:

Na reiniging met een hogedrukreiniger
moeten de smeerplaatsen aan de machine direct worden gesmeerd, en moet
de veegmachine korte tijd in gebruik
worden genomen, zodat het binnengedrongen water eruit geslingerd wordt.
De legers dienen van een vetkraag te
zijn voorzien; deze beschermt de legers
tegen het binnendringen van plantensappen en water.

a) de machine grondig reinigenlak bijwerken
b) Machine stallen
om sterke corrosievorming te voorkomen:
– beschermen tegen weersinvloeden
niet stallen in:
- in vochtige ruimtes
- in ruimtes waar kunstmest bewaard
wordt
- stallen of daarnaast liggende ruimtes

Slijtageonderdelen

5

Stel vervangborstels grof
.............. 80 cm: 6194 051 ............ 100 cm: 6194 151 ........... 120 cm: 2294 251
Stel vervangborstels fijn
.............. 80 cm: 6194 061 ........... 100 cm: 6194 161 ........... 120 cm: 2294 261
Stel vervangborstels fijn mosborstels
.............. 80 cm: 7194 051 ........... 100 cm: 7194 151

V-snaren X13 "6847" 1125 Ld .................................................................. 103159
V-snaren 13x600 Li .................................................................................... 48174
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Conformiteitsverklaring
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Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
D-74219 Möckmühl
Tel.: +49 62 98 39-0
Fax: +49 62 98 39-111
E-Mail: info@agria.de
Internet: www.agria.de

Uw agria dealer bij u in de omgeving:

