Vertaling van het oorspronkelijke handleiding
Hydrostatische apparaatdrager
agria 5900 Cyclone
Benzinemotor: Kohler 14 HP
Yamaha 23 HP
5900 335; -356

Vóór het in gebruik nemen de gebruikshandleiding doorlezen en de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
opvolgen!
Gebruikshandleidingnr. 998 492NL-A

10.22

Typeplaatje
Graag hier invullen:
Machine-art.-nr.: .............................................................
Ident-/machine-nr.: .........................................................
Motortype: ......................................................................
Motor-nr.: ........................................................................
Koopdatum: ....................................................................
Typeplaatje zie pagina 4, afb. A/4
Benzinemotor: Motor-nr. zie pagina 87, afb. C/4
Benzinemotor: Motor-nr. zie pagina 89, afb. D/4
Geef deze gegevens door bij elke reserveonderdeelbestelling, om fouten bij de levering te voorkomen.
Gebruik alleen originele Agria-reserveonderdelen!
De technische gegevens, afbeeldingen en afmetingen in
deze handleiding zijn geheel vrijblijvend. Hier kunnen geen
aanspraken van worden afgeleid. Wij behouden ons voor
verbeteringen uit te voeren, zonder deze handleiding te
wijzigen.

Leveringsomvang
(controleren a.u.b.):
•

Apparaatdrager

•

Boordgereedschapsset

•

Originele gebruikshandleiding

•

Originele motorgebruikshandleiding

•

Machinepas
(in insteekhoes op de machine)
De machinepas ingevuld terugsturen naar AgriaWerke.
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Symbolen
Waarschuwingssymbolen,
waarschuwingen
voor
gevaarlijke locaties
Belangrijke informatie
Brandstof
Choke

Besturing met de hand
Krachtafnemer
Rem
Parkeerrem
gesloten (vergrendeld)

Bougiestekker aan
geopend (ontgrendeld)
Motorstart

draaien linksom

Motorstop

draaien rechtsom

Motortoerental

Visuele controle

Motoroliepeil

Aanslagpunt voor berging,
vastsjorren, wegslepen

Luchtfilter

Veiligheidshandschoenen
dragen

Accu

Ventilatorkoeling

Koppeling

Vetsmeerpunt
Onderhoudsinterval

Wielaandrijving

voor iedere inbedrijfstelling

snel

na iedere reiniging (met
name hogedrukreiniger)
jaarlijks

Transmissieoliepeil
Hydraulische besturing

zie separate motorgebruikshandleiding
- agria-Service - = neem contact op met
uw agria-vakwerklplaats

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Aanduiding van de onderdelen
Afb. A

Afb. B
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Afb. A
1

Olievulopening
ving/hydraulica

rijaandrij-

3

Vrijloop bijschakeling (bypass)

4

Typeplaatje (ident-/machine-nr.)

5

Zekering voor besturingsmodule

6

Ontluchtingsplug tandwielkast

7

Laadriem

8

Stijlgrendel-rollen

9

Centrale bout stuurdrager

11

Stuur

21

Oogbout met dopmoer, boven

22

Krachtafnemer

23

Oogbout met dopmoer, onder

24

Aftapplug tandwielkastolie

25

Remtrommel

26

Wielnaaf

27

Oliefilterpatroon

28

Motor

29

Steunpoot

15

Tuimelschakelaar rijden

16

Tastschakelaar neutraal

17

Indicatielampje storing

18

Tastschakelaar modus

Afb. B
1

T-handgreep
stuurstang

2

Excenterhendel voor rem

4

Veiligheidshendel

5

Koppelingshandhendel

6

Blokkeerpal voor koppelingshandhendel

7

Schakelstang voor aftakas

8

Schakelkabel voor stuurstanggrendel

9

Toerentalregelhendel

voor

zijverstelling

11

Bedrijfsurenteller

12

Contactslot/contactsleutel (alleen 22
HP)

13

Stopcontact

14

Tastschakelaar keerassistent
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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1 Veiligheidstechnische aanwijzingen
Voor het in gebruik nemen de gebruiks- verkeersreglement worden nageleefd
handleiding doorlezen opvolgen:
(kenteken, verlichting enz.).
De machine moet volgens de voorschriften in de gebruikshandleiding worden
Waarschuwingsbord
gebruikt. Eventueel moeten andere
In deze gebruikshandleiding hebben we gebruikers worden geïnstrueerd.
alle plaatsen waar uw veiligheid aan de Elk niet bedoeld gebruik, evenals alle
orde is, voorzien van dit symbool. Geef niet in deze handleiding beschreven
alle veiligheidsaanwijzingen ook door werkzaamheden aan de machine, zijn
niet toegestaan verkeerd gebruik buiten
aan andere gebruikers.
de wettelijke aansprakelijkheidsgrenzen
van de fabrikant.
Bedoeld gebruik
Bij niet bedoeld gebruik van de machine
De machine voldoet aan de stand der worden personen in gevaar gebracht,
techniek en de geldende veiligheidsbe- kunnen de machine en andere materiële
palingen op het moment van het in ver- zaken van de exploitant worden bekeer brengen in het kader van het be- schadigd en kan de werking van de
doeld gebruik. Constructief kunnen het machine negatief worden beïnvloed.
voorspelbaar verkeerd gebruik en de
restgevaren niet worden voorkomen, Logisch voorspelbaar verkeerd gezonder de bedoelde functionaliteit te bruik
beperken.
Voorspelbaar verkeerd gebruik, resp.
De apparaatdrager agria 5900 Cyclone ondeskundig gebruik zijn onder andere:
is een handgeleide zelfrijdende werkma- • verwijderede of gemanipuleerde
chine met één as die de op de Agriabeschermings- en veiligheidsinrichverkooplijst vrijgegeven aangekoppelde
tingen
apparaten aandrijft (reglementair ge• gebruik van niet-vrijgegeven aanbruik).
bouwapparaten
Elk verdergaand gebruik geldt als niet
bedoeld gebruik. Voor de schade als • niet opgevolgde onderhoudsintervallen
gevolg hiervan is de fabrikant niet aansprakelijk, het risico hiervoor ligt uitslui- • achterwege gelaten metingen en
tend bij de gebruiker.
controles voor het op tijd herkennen
van beschadigingen
Tot het bedoeld gebruik behoort ook het
opvolgen van de door de fabrikant voor- • het niet vervangen van slijtdelen
geschreven gebruiks-, onderhouds- en
• gebrekkig of niet uitgevoerde onreparatievoorwaarden.
derhouds-, resp. reparatiewerkEigenmachtige wijzigingen aan de mazaamheden
chine en met name aan de veiligheidsvoorzieningen kunnen groter gevaar •
veroorzaken en sluiten een aansprake•
lijkheid van de fabrikant voor hieruit
voortkomende schade uit.
Bij gebruik van de machine op openbare •
wegen - bijv. ook op transportritten moeten de bepalingen van het nationale

niet bedoeld gebruik.

met defecte elektrische of mechanische apparaten werken
transport- en manoeuvreerritten met
ingeschakeld aangekoppeld apparaat
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Algemene veiligheids- en on- Rijgedrag, stuur- en evt. rembaarheid
alsmede kantelgedrag worden door
gevalpreventievoorschriften
Basisregels:
De geldende ongevalpreventievoorschriften, evenals de voorschriften op
het gebied van gezondheid en het
openbaar verkeer moeten worden opgevolgd.
Bij het gebruik van de openbare weg
geldt de wegenverkeerswet in de geldende meest recente versie.
De machine voor elk gebruik controleren
op de veiligheid in het verkeer en voor
het gebruik!
De machine mag alleen worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd
door personen, die hiermee vertrouwd
zijn en zijn geïnstrueerd m.b.t. de gevaren.
Jongeren van jonger dan 16 jaar mogen
de machine niet bedienen!
Werk alleen bij goede licht- en zichtomstandigheden.
De bekleding van de bediener moet
nauwsluitend zijn. Draag stevig schoeisel!
De aangebrachte instructie- en waarschuwingsbordengeven
belangrijke
instructies voor een gevaarloos bedrijf,
het opvolgen hiervan is voor uw eigen
veiligheid!
Voor het transport op aangedreven
voertuigen of aanhangers buiten het te
bewerken oppervlak moet de motor
worden uitgeschakeld.
Wees voorzichtig bij draaiende werktuigen - veiligheidsafstand!
Wees voorzichtig bij nalopende werktuigen. Voor werkzaamheden hieraan
wachten tot ze stilstaan!
Bij aangedreven onderdelen bevinden
zich knel- en schaarlocaties!
Het meerijden op de werkuitrusting tijdens de werkzaamheden is niet toegestaan.
10

aangekoppelde of aangehangen apparaten en belading beïnvloed. Let daarom
op voldoende bestuur- en rembaarheid.
De werksnelheid aanpassen aan de
betreffende omstandigheden.
De toerentalinstellingen van de motor
niet verstellen. Een hoog toerental verhoogd het ongevalgevaar.

Werk- en gevarenzone
De werkzone is het totale te bewerken
oppervlak. De gebruiker is verantwoordelijk voor iedereen die zich binnen de
werkzone bevindt.
De aanwezigheid binnen de gevarenzone van de machine is verboden (pagina
39).
Controleer voor het starten en optrekken
het werkgedeelte. Let vooral op kinderen
en dieren!
Voor werkbegin moeten vreemde voorwerpen van het te bewerken oppervlak
worden verwijderd. Let bij het werken op
verdere vreemde voorwerpen en verwijder die op tijd.
Bij werkzaamheden op omsloten oppervlakken moet een veiligheidsafstand
worden aangehouden, om het gereedschap niet te beschadigen.

Bediening en beschermingsinrichtingen
Voor aanvang van de werkzaamheden
Zorg dat u vertrouwd bent met de inrichtingen en bedieningselementen, evenals
de werking hiervan. Leer vooral hoe de
motor is een noodgeval snel en veilig
kan worden uitgezet!
Zorg dat alle beschermingsinrichtingen
zijn aangebracht en in de beschermende
stand staan!
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Bij een gedemonteerd aanbouwapparaat
moet de krachtafnemer uitgeschakeld en
met de beschermkap bedekt zijn.
Afhankelijk van de aard van de ondergrond (begroeiing, vochtigheid, ...), moet
geschikt schoeisel worden gedragen,
zodat de bediener niet valt of uitglijdt.
Voor het starten
De motor niet starten in gesloten ruimten, de uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, dat zeer giftig is bij het inademen!
Voor het starten van de motor moeten
alle bedieningselementen in de neutrale
stand staan of naar de stationaire stand
worden geschakeld.
Bij het starten van de motor niet voor de
machine en het aanbouwapparaat gaan
staan.
Gebruik geen starthulpvloeistoffen bij
het gebruik van elektrische starthulp
(hulpstartkabels). Er bestaat explosiegevaar!

Bij beschadiging van de machine of van
het aanbouwapparaat de motor meteen
uitzetten en de schade laten verhelpen!
Bij functiestoringen aan de besturing de
machine onmiddellijk stoppen en parkeren. Storing onmiddellijk laten verhelpen.
Als er op hellend terrein gevaar is voor
wegglijden, moet de machine door een
tweede persoon met een stang of een
kabel worden vastgehouden. De tweede
persoon moet zich boven de machine
met voldoende afstand van het werkgerei bevinden!
Werk indien mogelijk in zichtlijnen dwars
t.o.v. de helling! Keer indien mogelijk in
opwaartse richting aan de helling.
Einde van de werkzaamheden

De machine nooit onbewaakt laten,
zolang de motor draait.
Voor het verlaten van de machine de
motor uitschakelen. Daarna (indien
aanwezig) de brandstofkraan/-kranen
sluiten.
Machine tegen onbevoegd gebruik beGebruik
veiligen. Bij uitvoering met een contactTijdens het werken de bedienersplek sleutel de sleutel uitnemen, anders de
aan het stuur nooit verlaten!
bougiestekker lostrekken.
Stuurdragers nooit tijdens het werken
verstellen - gevaar voor ongevallen!
Aanbouwapparaten
Bij alle werkzaamheden met de machine, met name bij het keren, moet de Koppel de aanbouwapparaten alleen bij
bediener de door de stuurdragers aan- een uitgeschakelde motor en met een
gewezen afstand van het apparaat aan- uitgeschakelde apparaataandrijving.
houden!
Voor het aanbouwen en de inbedrijfstelHet meerijden op de werkuitrusting tij- ling moet de gebruiksaanwijzing van het
dens de werkzaamheden en het aanbouwapparaat doorgenomen en in
acht genomen worden.
transport is niet toegestaan.
Bij evt. optredende verstoppingen aan Gebruik bij de vervanging van aanhet werkgereedschap resp. aanbouwap- bouwapparaten en delen ervan geschikt
paraat moet de motor uitgezet en het gereedschap en draag handschoenen.
gereedschap resp. aanbouwapparaat Zet bij het monteren en demonteren de
met een geschikt hulpmiddel gereinigd steunvoorzieningen op de juiste stand
worden! Er kan vanwege de verstopping en let op standvastheid.
een spanning op de aandrijfstreng aan- Machine en aanbouwapparatuur tegen
wezig zijn. Ga daarom voorzichtig te wegrollen beveiligen (parkeerrem - inwerk om de verstopping te verhelpen.
dien aanwezig -, wielkeggen).
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Bij het aankoppelen van aanbouwapparatuur is er gevaar voor letsel. Er
moet bijzonder voorzichtig te werk worden gegaan.
Aanbouwapparatuur volgens de voorschriften aankoppelen en alleen aan de
voorgeschreven voorzieningen bevestigen.
Bij transportritten of ritten naar naburige
werkoppervlakken altijd de werkgereedschappen uitschakelen.
Machine met aanbouwapparaat bij het
verlaten tegen onbevoegd gebruik en
wegrollen beveiligen. Indien nodig de
transport- resp. veiligheidsvoorziening
aanbouwen en op beschermstand zetten.

Breng gewichten altijd op de hiervoor
bedoelde bevestigingspunten aan.

verwijderen en bij benzinemotoren
eveneens de bougiedop lostrekken.
Zijn beschermingsinrichtingen en werktuigen onderhevig aan slijtage, moeten
ze regelmatig worden gecontroleerd en
indien nodig vervangen!
Beschadigde snijwerktuigen moeten
worden vervangen!
Bij het vervangen van het snijgereedschap geschikt gereedschap en veiligheidshandschoenen gebruiken.
Reparatiewerkzaamheden, zoals lassen,
slijpen, boren, etc., mogen niet aan
dragende, veiligheidstechnische onderdelen (bijv. stuurdrager, aanhangvoorzieningen enz.) worden uitgevoerd!
Voor laswerkzaamheden de accuklemmen losmaken.
Zorg dat bij laswerkzaamheden de elektrische en elektronische onderdelen van
de machine niet nadelig worden beïnvloed.
Houd de machine en werktuigen
schoon, zodat brand wordt voorkomen.
Moeren en bouten regelmatig op goed
vastzitten controleren en indien nodig
natrekken.
Na onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de beschermingsinrichtingen altijd weer monteren en in de beschermende stand brengen!
Gebruik
alleen
originele
Agriareserveonderdelen.
Na afronding van de werkzaamheden
een functie- en veiligheidstest uitvoeren.

Onderhoud en reiniging

Opbergen

Alleen geschoold personeel, dat het
onderhoud en reparaties vakkundig kan
uitvoeren, mag deze werkzaamheden
uitvoeren.
Voer geen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uit bij draaiende motor.
Bij werkzaamheden aan de motor altijd
de contactsleutel (indien aanwezig)

Het opbergen van de machine in ruimten
met open verwarming is verboden.
De machine niet neerzetten in gesloten
ruimten, als nog brandstof aanwezig is
in de brandstoftank. Benzinedampen zijn
een bron van gevaar.

Maaivoorziening
Bij ondeskundige hantering vormen de
scherpe lemmets van het maaimessen
een aanzienlijk gevaar voor letsel! Draag
daarom bij werkzaamheden aan de
messen veiligheidshandschoenen.
Voor het vervangen van een mes of het
loszetten en bevestigen van de mesmeenemer moet erop worden gelet dat
de schroefbeweging van de snijranden
weg gaat.
Voor het slijpen van de messen moeten
een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen worden gedragen.
Gewichten
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Motor, brandstof en olie
De motor niet laten draaien in een gesloten ruimte. Er bestaat vergiftigingsgevaar! Daarom ook beschadigde uitlaatonderdelen direct vervangen.
Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
De uitlaatpot en andere motoronderdelen worden zeer heet als de motor draait
en direct na het uitzetten. Houd voldoende afstand tot hete oppervlakken
en houd kinderen uit de buurt van de
draaiende motor.
Bij de omgang met brandstof zeer zorgvuldig te werk gaan. Er bestaat verhoogd brandgevaar. Nooit omgaan met
brandstof in de buurt van open vuur,
mogelijk ontstekende vonken of hete
motoronderdelen.
Brandstof niet bijvullen in gesloten ruimten. Bij het tanken niet roken!
Bijtanken alleen bij uitgeschakelde en
afgekoelde motor.
Mors niet met brandstof, gebruik een
geschikte vulhulp.
Als er toch brandstof is gemorst, moet
de machine weggeduwd worden voordat
er wordt gestart.
Let op de voorschreven brandstofkwaliteit.
Brandstof alleen opslaan in goedgekeurde reservoirs.
Brandstof alleen buiten en in geschikte
tanks aflaten.
Uit veiligheidsoverwegingen de brandstoftankdop en andere tankdoppen bij
beschadigingen verwijderen.
Corrosiebeschermings- en stabilisatorvloeistoffen buiten het bereik van kinderen bewaren, bij misselijkheid en
braken direct een arts bezoeken, bij
contact met de ogen deze direct grondig
uitspoelen, het inademen van dampen
voorkomen.
Bijsluiters lezen en opvolgen!

Gebruikte, schijnbaar lege spuitbussen
voor het recyclen op een goed geventileerde, vonk- en vlamvrije en afgelegen
locatie volledig leegmaken of indien
nodig afvoeren als speciaal afval.
Bij werkzaamheden met olie, brandstof
en vet, de betreffende veiligheidshandschoenen dragen, evt. huidbeschermingsmiddel gebruiken.
Wees voorzichtig bij het aftappen van
hete olie, er bestaat verbrandingsgevaar.
Let op de voorschreven oliekwaliteit.
Alleen opslaan in goedgekeurde reservoirs.
Olie, brandstoffen, vet en filters gescheiden en volgens de voorschriften
afvoeren.

Hydraulisch systeem
Het hydraulische systeem staat onder
hoge druk.
Bij het aansluiten van hydraulische
componenten moet er op de voorgeschreven aansluiting van de hydraulische slangen worden gelet.
Onder hoge druk vrijkomende olie
kan de huid doordringen en ernstig letsel
veroorzaken - levensgevaar.
Raadpleeg bij letsel onmiddellijk een
arts - gevaar voor infecties.
Maak het hydraulische systeem voor
werkzaamheden hieraan drukloos en zet
de motor af (gespecialiseerde werkplaats).
Gebruik bij het opsporen van lekkages
vanwege gevaar voor letsel geschikte
hulpmiddelen (gespecialiseerde werkplaats).
Hydraulische slangen met regelmatige
tussenpozen op beschadiging en veroudering controleren en indien nodig vervangen; vervanging principieel aan de
hand van de voorgeschreven intervallen
uitvoeren.

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Gebruik alleen originele hydraulische neer de motor draait - kans op elektrislangen van Agria.
sche schokken! Dit geldt in het bijzonder
voor dragers van pacemakers.
Bij werkzaamheden aan de elektrische
Banden en bandenspanning
installatie moet altijd de accuklem (minBij werkzaamheden aan de wielen moet pool) worden losgemaakt.
erop worden gelet dat de machine veilig Let op het correct aansluiten - eerst de
geplaatst en tegen wegrollen beveiligd pluspool en daarna de minpool! Bij het
is.
losmaken van de klemmen in omgeReparatiewerkzaamheden aan de ban- keerde volgorde!
den mogen alleen door deskundig per- Wees voorzichtig met accugassen soneel en met geschikt montagegereed- explosief!
schap worden uitgevoerd.
Vonkvorming en open vuur in de buurt
Controleer de bandenspanning regelma- van accu's voorkomen.
tig. Bij een te hoge bandenspanning is
Kunststof afdekking (indien aanwezig)
er ontploffingsgevaar.
bij het opladen van accu´s verwijderen
Bij het aanbrengen van gewichten de zodat een verzameling van zeer explodesbetreffende bandenspanning in acht sieve gassen wordt vermeden!
nemen.
Wees voorzichtig bij de hantering met
Aandrijfwiel-bevestigingsbouten resp. - accuzuren - bijtend!
moeren bij servicewerkzaamheden altijd
aandraaien of de aanhaalmomenten Gebruik alleen de voorgeschreven zekeringen. Bij het gebruik van te zware
controleren.
zekeringen wordt de elektrische installatie vernield - brandgevaar!
Elektrische installatie en accu Pluspool altijd voorzien van de hiervoor
Raak de spanningvoerende delen van bedoelde afdekking of klembeschermhet ontstekingssysteem niet aan wan- kap.
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1 Veiligheidstechnische aanwijzingen

Beschrijving van de waarschuwingstekens, verbods- en gebodstekens
Voor de inbedrijfstelling de gebruikshandleiding en de veiligheidsinstructies doorlezen en opvolgen.
Voor reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de
motor afzetten en de bougiestekker of indien aanwezig de
contactsleutel losnemen.
Voorzichtig - brandgevaar
- Bijtanken alleen bij uitgeschakelde en afgekoelde motor.
- Geen open vuur.
De uitlaatgassen van de motor bevatten stoffen die vergiftig
zijn voor de ademhalingsorganen
– Houd afstand.
De motor niet laten draaien in een gesloten ruimte.
Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
Houd voldoende afstand t.o.v. hete oppervlakken.
Houd bij draaiende motor voldoende afstand t.o.v. het maaimes!
Voor het werken met de machine moeten individuele gehoorbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Draag stevig schoeisel.
Controleer het motoroliepeil ten minste om de 8 bedrijfsuren.

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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2 Technische gegevens
Machine

Machineafmetingen: a1; e1 = wielas naar voren verplaatst
(mm)
a

a1

b

c

e

e1

h

l

5.00-10 AS
270

20x8.00-10
21x11.00-8
5.00-12 AS
23x8.50-12

600

713

760

ca. 990
270

290

167

1350
ca. 1010

23x10.50-12
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2 Technische gegevens
Koppeling: ........................................... Droge koppeling met enkele koppelingsplaat
Versnellingsbak: ...................................................................................... Hydrostaat
Rijsnelheden: .................................................................................vooruit 0 - 7 km/h
achteruit 0 - 3,6 km/h
Krachtafnemer: .......................................................................................... 805 min-1
onafhankelijk van de versnelling bij motortoerental 3600 min-1
Draairichting: rechtsom op de krachtafnemer gezien, bij het rijden voor- en achteruit
gelijk
Besturing: ........................................... volhydraulische besturing van de stuurdrager
Stuurdrager vastzetbaar met uitschakeling van de hydraulica voor handmatige
stuurdragerbesturing
Stuurdrager: ............................................................................. in hoogte verstelbaar
zonder gereedschap naar de zijkant verstelbaar
Olie voor versnellingsbak en hydrostaat:............................................ naar keuze:
Meerbereiksolie: .................................................. SAE 10W-40 API-SE/SF (of hoger)
Biologische hydraulische olie: ........................................ Synthetic Ester Basis: HEES
Viscositeit conform ISO: VG 46
Zuiverheidsklasse min. 16/13 – ISO 4406, bijv.
ARAL: .................................................................................................. Vitam EHF 46
BP: ....................................................................................................... Biohyd SE 46
ESSO: .............................................................................................................. HE 46
FUCHS: ............................................................................................. Plantohyd S 46
PANOLIN: .................................................................. HLP Synth 46 + 2 ‰ Antifoam
Vulhoeveelheid bij eerste vulling:................................................................... ca. 7,0 l
Olieverversing: ...............................................................................................ca. 5,0 l
Oliefilter: ................................................................................. Schroefpatroon AW 14
Rijschakeling: ........................................................ easy-control-bedieningseenheid
Verlichting: ........................................................................................2x LED elk 3 W

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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2 Technische gegevens
Gewichten:
Leeggewicht (met volle brandstoftank, zonder portaalas):
zonder aandrijfwielen

met 23x8.50-12

14 HP

181,0 kg

208,0 kg

23 HP

216,0 kg

243,0 kg

Leeggewicht (met volle brandstoftank, met portaalas 5939 011):
zonder aandrijfwielen

met 23x8.50-12

14 HP

202,0kg

229,0 kg

23 HP

237,0 kg

264,0 kg

Mogelijke banden:
5990 611 ................................................................... 23x8.50-12 brede akkerbanden
0190 112 ......................................................................................5.00-10 akkerprofiel
3490 411 ......................................................................................5.00-12 akkerprofiel
3490 511 .............................................................................. 20x 8.00-10 gazonprofiel
3490 611 .................................................................................. 21x11.00-8 Terra-Grip
voor de Terra-Grip-banden zijn wielspoorverbredingen noodzakelijk:
5519 031 ........................................................................................................ 2 x 9 cm
5990 711 ..................................................................23x10.50-12 brede akkerbanden
Bandenspanning bij:
5.00-10 ............................................................................................................ 1,5 bar
5.00-12............................................................................................................. 1,5 bar
21x11.00-8 ....................................................................................................... 0,8 bar
20x8.00-10 ....................................................................................................... 0,8 bar
23x8.50-12 ...................................................................................................... 1,3 bar
23x10.50-12 ..................................................................................................... 1,3 bar
5917 011 ................................................................... grijpwielen 10" voor 5.00-10 AS
5917 021 ............................... grijpwielen 12" voor 5.00-12; 23x8.50-12; 23x10.50-12
5913 011 ............................................................................................. stekelrollen 12"
Drijfwiel-aanbouw en gebruiksdoel zie pagina 31
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2 Technische gegevens

Wielcombinaties, spoormaten
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2 Technische gegevens

Benzinemotor 14 HP
Motor:............................................................................................................... Kohler
Type: ..................................................................................... Command PRO CH440
Bouwwijze: ............... Ventilatieluchtgekoelde 1-cilinder-4-takt-motor (benzine) OHV
Boring x slag: ......................................................................................... 89 x 69 mm
Cilinderinhoud: ............................................................................................ 429 ccm
Vermogen: ................................................................ 10,5 kW (14 HP) bij 3600 min-1
Koppel: .................................................................................. 30,8 Nm bij 2800 min-1
Bougie: ......................................................................................... Kohler 2513219-S
Elektrodeafstand: 0,76 mm
Ontsteking:Elektronische magneetontsteking, contactloos, ontstekingstijdstip vast
ingesteld,
radio-ontstoord conform VDE 0879
Klepspeling: (bij koude motor) ........................... inlaat en uitlaat 0,0762 - 0,127 mm
Startvoorziening: ................................................................................. Elektrostarter
Generator: ................................................................................................. 12 V 18 A
Accu: ........................................................................................................ 12 V 18 Ah
Vlakke stekkerzekering 30 A
Brandstof:...................................................... gebruikelijke benzine voor voertuigen,
Octaanwaarde zie gebruiksaanwijzing motor
Brandstofverbruik:................................................................................... 312 g/kWh
Inhoud van de brandstoftank: .....................................................................ca. 7,0 l
Luchtfilter: .................................................................................... Droogfilterelement
met schuimstof voorfilter
Carburateur: ................................................................ horizontale vlottercarburateur
Nominaal toerental: ................................................................................. 3600 min-1
Onbelast toerental: .................................................................................. 1800 min-1
Motorolie: ..................................................Meerbereiksolie, vulhoeveelheid ca. 1,3 l
bij omgevingstemperatuur -15 tot +45 °C: SAE 10W-40 API-SJ of hoger
bij omgevingstemperatuur -25 tot 0 °C: SAE 5W-30 API-SJ of hoger
Geluidswaarden: .................................................................................. zie pagina 22
Trillingsacceleratiewaarde: ................................................................. zie pagina 22
Hellingdeugdelijkheid:
De motor is geschikt voor de toepassing aan hellingen (bij motoroliepeil "max." =
bovenste vulmarkering): ............................. Continue werking tot helling 45° (100 %)
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Benzinemotor 23 HP
Motor:............................................................................................................ Yamaha
Type: ................................................................................................................. EH72
Bouwwijze: ............... Ventilatieluchtgekoelde 2-cilinder-4-takt-motor (benzine) OHV
Boring x slag: ........................................................................................ 84 x 65 mm
Cilinderinhoud: ............................................................................................ 720 cm3
Vermogen: ..............................................................17,2 kW (23,4 PS) bij 3600 min-1
Koppel: .................................................................................. 51,0 Nm bij 2800 min-1
Bougie: .............................................................................................. NGK BPR5ES
Elektrode-afstand: 0,7-0,8 mm
Ontsteking: ....................... Elektronische magneetontsteking, contactloos, Twin TCI
radio-ontstoord conform VDE 0879
Klepspeling: (bij koude motor) ................................ inlaat en uitlaat 0,10 ± 0,02 mm
Startinrichting: ........................................................................Elektrische startmotor
Generator: ................................................................................................. 12 V 15 A
Accu: ........................................................................................................ 12 V 18 Ah
Brandstof:........................................ gebruikelijke normale benzine voor voertuigen,
octaangetal, zie separate motorgebruikshandleiding
Brandstofverbruik:................................................................................... 312 g/kWh
Inhoud van de brandstoftank: .....................................................................ca. 8,5 l
Brandstoffilter: ......................................................................................... Fuel-Inline
Luchtfilter: .................................................................................... Droogfilterelement
met schuimstof voorfilter
Carburateur: ............................................................................ Twin choke side draft
Nominaal toerental: ................................................................................. 3600 min-1
Bovenste lasttoerental: ........................................................................... 3800 min-1
Stationair toerental: ................................................................................. 1400 min-1
Motorolie: ................................................Meerbereiksolie, vulhoeveelheid ca. 1,55 l
bij omgevingstemperatuur -15 tot +45 °C: SAE 10W-40 API- SG, SH of hoger
Smeersysteem: ................................... Drukcirculatiesmering met filter en oliekoeler
Oliedruk bij stationair draaien: ................................................................ min. ...bar
Oliefilter: .................................................................................... Filterschroefpatroon
Geluidswaarden: .................................................................................. zie pagina 22
Trillingsversnellingswaarde: .............................................................. zie pagina 22
Hellingsgeschiktheid:
De motor is geschikt voor gebruik op hellingen (bij motoroliepeil “max” = bovenste
vulpeilmarkering): ............................. Continue werking tot hellingshoek 45° (100 %)
Aanhaalmomenten:................................................................ Cilinderkopbouten Nm
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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2 Technische gegevens

Geluids- en trillingsversnellingswaarden
Motoruitvoering
14 HP

23 HP

Geluidswaarden:
Geluidsvolume conform EN 12733 bijlage B, aan het oor van de bediener met:
Maaiwerk met dubbel mes

LpA =

91,8 dB

91,5 dB

Portaalmaaiwerk

LpA =

-

91,3 dB

Sikkelmulcher

LpA =

89,7 dB

91,1 dB

Klepelmulcher

LpA =

-

92,0 dB

Safety mulcher

LpA =

91,0 dB

-

Safety mulcher

LpA =

-

92,8 dB

zonder aanbouwapparaat

LpA =

89,6 dB

-

Geluidsniveau conform 2000/14/EG, bijlage III, deel B, paragraaf 32
Gazonmaaier, met:
Maaiwerk met dubbel mes

LWA =

104,6 dB

104,2 dB

Portaalmaaiwerk

LWA =

-

105,7 dB

Sikkelmulcher

LWA =

105,2 dB

106,4 dB

Klepelmulcher

LWA =

-

103,4 dB

Safety mulcher

LWA =

104,5 dB

-

Safety mulcher

LWA =

-

108,8 dB

zonder aanbouwapparaat

LWA =

99,1 dB

-

Trillingsversnellingswaarden:
conform richtlijn 2002/44/EG en EN 12733 aan de stuurhandgreep met:
Maaiwerk met dubbel mes

ahw =

5,60 m/s2

7,60 m/s2

Portaalmaaiwerk

ahw =

< 2,5 m/s2

6,77 m/s2

Sikkelmulcher

ahw =

< 2,5 m/s2

< 2,5 m/s2

Klepelmulcher

ahw =

-

3,4 m/s2

Safety mulcher

ahw =

< 2,5 m/s2

< 2,5 m/s2
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3 Machine- en bedieningselementen
De apparaatdrager agria 5900 Cyclone Ter beschikking staan de op de verkoopis een basis-motorapparaat en wordt lijst van Agria vrijgegeven aanbouwapaltijd samen met een aanbouwapparaat paraten.
gebruikt. Daardoor is hij geschikt voor
de toepassing in gemeentes, in de landen bosbouw en in de winterdienst.
Bij het gebruik van de machine op
openbare wegen - bijv. ook op transportritten - moeten de bepalingen van het
nationale verkeersreglement worden
nageleefd (kenteken, verlichting enz.).

Motor
De viertakt benzinemotor moet met
normale benzine (zie hfst. In gebruik
nemen, pagina 37 ) worden gebruikt.
Tijdens de eerste 20 bedrijfsuren (inlooptijd), de motor niet tot de grens van
de capaciteit belasten.
Ook na de inlooptijd, geldt de basisregel, nooit meer gasgeven dan voor de
uitvoering van de werkzaamheden op
dat moment noodzakelijk is.
Hoge toerentallen zijn schadelijk
voor elke motor en hebben een aanzienlijk negatieve invloed op de levensduur. Dit geldt vooral bij onbelast gebruik! Overtoeren (laten loeien)
van de motor kan zelfs tot directe
schade leiden.

Koeling
De koeling van de motor gebeurt met
een luchtventilator. Het ventilatierooster
aan de omkeerstarter en de koellamellen van de cilinder moeten daarom altijd
vrijgehouden worden van vuil en aangezogen plantdelen.
Vrijloop
Zorg altijd dat het stationair toerental
van de motor correct is ingesteld. De
motor moet bij een laag toerental soepel
verder draaien als de regelhendel voor
het toerental op stationair staat.
- agria-Service Luchtfilter
Het luchtfilter reinigt de aangezogen
lucht. Een verontreinigd filter vermindert
het motorvermogen.
Ontstekingsinstallatie
De benzinemotor is uitgerust met een
contactloze elektronische ontstekingsinstallatie. Wij raden u aan de noodzakelijke controles door een vakman te laten
uitvoeren.

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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3 Machine- en bedieningselementen

Toerentalregelingshendel
Met de regelhendel voor het toerental (B/9) aan
de stuurdrager wordt het motortoerental van min.
= VRIJLOOP tot max. = VOLGAS traploos naar
behoefte ingesteld.

Veiligheidsschakeling
Stopstand:
Bij het loslaten van de veiligheidshendel (B/4)
wordt de rijaandrijving op NEUTRAAL gezet en
de krachtafnemer uitgeschakeld. De rijaandrijving blijft onmiddellijkstaan! De motor draait
verder!

Bedrijfsstand:
Veiligheidshendel (B/4) tijdens de werkzaamheden omlaag drukken.

Manipuleer de veiligheidsschakeling
niet en bind de veiligheidshendel niet vast!
De veiligheidshendel dient als noodstopschakelaar: in gevaarlijke situaties loslaten
zodat hij vanzelf naar de stand "STOP" zwenkt!
- De rijaandrijving blijft onmiddellijk staan
- De krachtafnemer wordt automatisch uitgeschakeld
- De motor draait verder
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3 Machine- en bedieningselementen

Contactslot
Het contactslot (B/12) voor de elektrostarter
heeft 3 schakelstanden:
O

= Motor uit
LED-lampjes uit

I

= Bedrijfsstand
bij ieder inschakelen wordt de
easy-control-schakeling automatisch omgeschakeld naar NEUTRAAL
LED-lampjes ingeschakeld
= Motor-startstand
De contactsleutel gaat vanzelf
terug naar bedrijfsstand „I“

Koppeling
De bediening van de koppeling gebeurt door de
koppelingshandhendel (B/5).
Bij een aangetrokken koppelingshandhendel tot
stand "O"
- blijft de rijaandrijving onmiddellijk stilstaan en
gaat naar de neutrale stand
- de krachtafnemer is uitgekoppeld
- de motor draait verder
•

Neem de koppelingsspeling in acht zodat de
koppeling tijdens de werkzaamheden niet
slipt, zie pagina 64.

Bij draaiende motor de machine niet te
lang met een aangetrokken koppeling neerzetten, dat kan schade aan het loszetlager van de
koppeling veroorzaken.
Bij een stilstaande motor de machine alleen
met een aangetrokken handhendel (grendelnok
vastgeklikt) neerzetten omdat er anders
moeilijkheden aan de koppeling door corrisie
op kunen treden.
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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3 Machine- en bedieningselementen

Krachtafnemerschakeling
Voor de bediening van de krachtafnemerschakeling de stuurdrager op de middelste stand positioneren.
De van de versnelling onafhankelijke krachtafnemer (A/22) wordt er met de schakelstang (B/7)
ingeschakeld. Hiervoor de veiligheidshendel
(B/4) omlaag drukken en de koppelingshandhendel (B/5) tot "O".
Schakelstang naar achteren getrokken, de
krachtafnemeraandrijving is ingeschakeld.
De krachtafnemer wordt door het loslaten van de
veiligheidshendel (B/4) uitgeschakeld.
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Versnellingsbak
De machine agria 5900 Cyclone is met een hydrostatische rijaandrijving uitgevoerd.

Rijschakeling easy-control
De rijsnelheid wordt met een
elektrische stelmotor met de
elektrische
bedieningseenheid
aan de rechter stuurdrager en
een elektronische besturing naar
voren en naar achteren veranderd.

Tastschakelaar neutraal
= rijaandrijving wordt op "O" teruggezet.
Let op: De machine draait tot de rijaandrijving
elektrisch teruggezet is.
Bij het inschakelen van de ontsteking wordt er
automatisch naar neutraal geschakeld.
Tastschakelaar modus
= voor het selecteren van de rijsnelheidsverstelling:
traploos / in trappen.
Als de schakelaar wordt ingedrukt, wordt er naar
de andere modus geschakeld.
Tuimelschakelaar
rijsnelheidsverstelling
vooruit
= verstelling gebeurt aan de hand van de geselecteerde modus traploos of in trappen.
Tuimelschakelaar
rijsnelheidsverstelling
achteruit
= verstelling gebeurt aan de hand van de geselecteerde modus traploos of in trappen.

De machinebesturing kan
individueel aangepast worden;
hiervoor moet de programmering
van de elektronica worden gewijzigd.
- agria-Service -

Tastschakelaar keerassisten
= als de schakelaar wordt ingedrukt, wordt de
rijsnelheid gereduceerd en de rijrichting omgekeerd. Aan de hand van de uitgevoerde stuurbeweging aan de stuurdrager keert de machine.
Als de schakelaar wordt losgelaten, rijdt de machine weer met de vorige rijsnelheid en in de
vorige rijrichting.
Indicatielampje storing
= het indicatielampje brandt als er sprake is van
een elektronische besturing.
De storing wordt verholpen door de ontsteking
uit te schakelen, 30 seconden te wachten en
opnieuw in te schakelen.
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Duwen
•

De machine kan zonder motoraandrijving
geduwd worden als de vrijloopschakeling
geopend is (stand " "). Let op: op de stationaire stand is er geen sprake van een
hydraulische rem.

•

De stationaire stand (A/3) bevindt zich op de
apparaatdrager rechtsvoor onder de kap en
kan geschakeld worden door de schakelhendel te draaien.

•

De hydraulische aandrijving wordt weer
uitgevoerd als de stationaire schakeling
wordt gesloten (stand " ").

•

Controleer de schakelstand voor de werkzaamheden!

Duwen of wegslepen tot max. 4 km/h.
Aanslepen is niet toegestaan!

Hydraulische besturing
Met de hydraulische besturing wordt het wiel aan
de binnenkant van de bocht langzamer, het wiel
aan de buitenkant blijft op snelheid.
Sturen
•

Door de stuurbeweging aan de stuurdrager
wordt de hydraulische besturing bij een
draaiende motor geactiveerd.

•

Stuurt alleen bij het rijden, niet in stilstand.

•

Hoe sterker de stuurbeweging, hoe sneller
de hydraulische besturing.

Hydraulische besturing blokkeren
Door trekken en draaien aan de handgreep van
de schakelkabel (B/8) wordt de hydraulische
besturing geblokkeerd en de machine kan met
de hand slechts met moeite gestuurd worden.
Als de blokkering wordt geopend is de hydraulische besturing weer ingeschakeld.
Gebruik: in feite dezelfde werking als een sperdifferentieel.
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Bedrijfs- en parkeerrem
De gecombineerde bedrijfs- en parkeerrem dient
voor het remmen en parkeren van de machine
op hellend terrein.
Bedrijfsrem
•

Excenterhendel (B/2) naar achteren omhoog
draaien - beide aandrijfwielen worden afgeremd.
Bij het loslaten van de excenterhendel draait
die terug naar de beginstand - de rem is
weer losgezet.

Parkeerrem
•

Excenterhendel (B/2) naar achteren naar
boven over het dode punt draaien. De excenterhendel blijft vanzelf staan - beide
aandrijfwielen zijn geblokkeerd.

Voor het openen van de parkeerrem de excenterhendel terugdraaien naar de beginstand - de
rem is weer losgezet.
Rem en rijd niet tegelijkertijd.
Voor het beginnen te rijden beslist de rem
loszetten omdat er anders beschadiging door
overdruk mogelijk is (uitval wielmotor).

Stuurdrager
Stuurdrager alleen bij uitgeschakelde
rijd- en krachtafnemeraandrijving verstellen gevaar voor ongevallen!
Hoogteverstelling stuurdrager
•

Aan beide kanten de klemhendel
loszetten tot de grendelnokken
vrij zijn.

•

Linker en rechter stuurdrager op de gewenste hoogte instellen en in de passende grendelnok vastzetten.

•

Klemhendel

weer vastzetten.
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Zijverstelling stuurdrager
De stuurdrager kan vanuit zijn normale stand
(middelste stand) ca. 30° naar links of naar
rechts worden gedraaid.
•

T-handgreep (B/1) omhoog trekken en vasthouden, stuurdrager naar links of rechts in
de gewenste positie draaien.

•

T-handgreep loslaten en stuurdrager iets
naar links en rechts bewegen tot de borgpen
vastklikt.

Laadriem
Voor het laden van de machine en voor het
vasthaken van de steunkabel voor werkzaamheden op hellend terrein is de spanband (A/7)
bedoeld. Open hiervoor de kap.
Spanband controleren op beschadigingen, indien nodig vervangen!
Geen lastopnamemiddelen met scherpe randen
gebruiken (bijv. scherpe haken, ogen, etc.)!

Nooit onder zwevende lasten lopen of gaan
staan. Levensgevaar!

Aanslagpunten
Voor het wegslepen, bergen en vastsjorren voor
een veilig transport en voor het laden van de
machine de aanslagpunten
gebruiken. (=
ogen aan de aansluitflens en de motorbeschermingsplaat).
Vastsjorren op andere plaatsen kan schade
veroorzaken.
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Steunpoot
Voor het parkeren van de machine met name
zonder aanbouwapparaat de steunpoot (A/29)
omlaag klappen.
Voor het rijden en werken de steunpoot omhoog
klappen.

Aandrijfwielen
De wielen met de profielpunt in rijrichting ( van
boven op de wielen gekeken) monteren, daardoor verkrijgt men de volle trekkracht. De bolle
kant van de veerringen voor het neerlaten in het
schijfwiel wijzend monteren (zie afb. wielbevestigingsbout pagina 32).
Bovendien kunnen de wielen naar binnen of
naar buiten gedraaid gemonteerd worden (smal
spoor, breed spoor) zodat de noodzakelijke
spoorbreedte wordt bereikt (zie tabel spoorbreedtes pagina 19).
Maat

Profiel

Gebruiksdoel

Artikelnr.

5.00-10

Akkerprofiel

alg. verzorgingswerkzaamheden

0190 112

5.00-12

Akkerprofiel

alg. verzorgingswerkzaamheden

3490 411

20x8.00-10

Gazonprofiel

Gazonverzorging

3490 511

21x11.00-8

Terra-Grip

alg. verzorgingswerkzaamheden

3490 611

23x8.50-12

Brede banden
voor
akkers

alg. verzorgingswerkzaamheden

5990 611

23x10.50-12

Brede banden
voor
akkers

alg. verzorgingswerkzaamheden

5990 711
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Aandrijfwielen voor hellingen
Voor werkzaamheden op extreem hellend terrein adviseren wij dubbele banden of grijperbanden.
Wielbevestigingsbouten
Uitvoering A wielbout met veerring
Uitvoering B tapbout met veerring en wielmoer
•

Tapbout met de korte schroefdraadkant
stevig in de wielnaaf draaien, zo mogelijk
met LOCTITE 270 (of soortgelijk) inlijmen.

•

Veerring met de bolle kant (centrering) naar
het schijfwiel monteren!

Bij nieuwe machines en bij iedere wielvervanging moeten de wielbouten resp. wielmoeren na
de eerste 2 bedrijfsuren met 100 Nm aangedraaid worden, verder altijd bij onderhoudswerkzaamheden.
Om beschadigingen van de reminstallatie te voorkomen:
•

Veerring met bolle kant beslist noodzakelijk,

•

allleen de originele lengte van de bouten
gebruiken.

Sneeuwkettingen
Neem bij de werking met sneeuwkettingen de
vermeldingen van de fabrikant in acht en leef ze
na, let op genoeg vrije ruimte t.o.v. de onderdelen van de machine.
Wielspoorverbreding
•

Artikel 5519 031 voor de montage van de
Terra-aandrijfwielen 21x11.00-8 TG.
2
3
4
10
11
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Veerring (bol)
Wielbout
Wielspoorverbreding 5519 031
Veerring (bol)
Wielbout
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Kap
Kap openen
Kap naar voren klappen.

Portaalasverstelling
Voor een betere gewichtsverdeling bij zware
aangebouwde apparaten kan de as naar voren
worden verplaatst.
•

Hiervoor aan beide kanten de complete
wielmotoren (1) door ombouwen aan het
voorste flensbeeld (2) verplaatsen.

•

Flensbeeld vooraf reinigen.

•

Geen hydraulische leidingen en bowdenkabels loszetten!

•

Bevestigingsbouten (3) met 45 Nm aandraaien.

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Traploze portaalasverstelling (optie artikel 5939 011)
Verstelling naar voren en achteren
voor
sewichtscompensatie t.o.v. het aanbouwapparaat
Parkeerrem (B/2) aantrekken
Handgreephendel loszetten

Machine aan de stuurdrager
naar achteren trekken of naar
voren duwen

Vrije ruimte van de aandrijfwielen t.o.v. het aanbouwapparaat ten minste 20 mm!

ten

Handgreephendel vastzet-

Handgreephendel mag niet
naar beneden staan
•

34

Handgreephendel axiaal
naar buiten trekken tot hij
vastklikt en hierbij omhoog
draaien
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Montage en demontage van de aanbouwapparatuur
Alleen bij een afgezette motor!
Voor het aanbouwen en de inbedrijfstelling moet de gebruiksaanwijzing van
het aanbouwapparaat doorgenomen en in acht genomen worden.
Montage:
•

De aansluitoppervlakken aan de machine en het aanbouwapparaat moeten
schoon zijn.
Bij een met krachtafnemer aangedreven apparaat: Schakelhendel (4)
aan het aanbouwapparaat op "O” zetten.

Machine met de vangpennen (2)
van onderen in de vanghaken (3) van
het aanbouwapparaat schuiven.

Beide oogbouten (1) over de aansluitflens klappen.
Let op:
•

Zit de centrering van de flenzen (5)
goed?

•

Liggen de flensoppervlakken vlak
tegen elkaar aan?

•

Dopmoeren gelijkmatig aandraaien.

Bij een met krachtafnemer aangedreven apparaat: Schakelhendel (4)
aan het aanbouwapparaat op "I” zetten, bandveer schakelblokkering (6)
vastklikken (indien aanwezig) - schakeling gebeurt aan de basismachine.
Demontage in omgekeerde volgorde.
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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LED-lampjes
De LED-lampjes (elk 3 Watt) in de kap worden
automatisch met de ontstekingsschakelaar in- en
uitgeschakeld.
De LED-lampjes kunnen bij een ingeschakelde
ontsteking niet met de hand uitgeschakeld worden.

Accu
De accu van de nieuwe machine is niet droog
voorgeladen, hij moet na het vullen met accuzuur geheel opgeladen worden (laadstroomsterkte = 1/10 van het accuvermogen).
Zie het bijblad van de accufabrikant!
en zie pagina 57.

Zekeringen
Om de spanningsregelaar en de generator tegen
van buiten inwerkende kortsluiting te beschermen, zijn daar zekeringen aanwezig.
•

Vlakke zekering (C/35) 15 A
= voor spanningsregelaar en generator

•

Vlakke zekering (A/5) 4 A
= voor stuurmodule

Als de zekering defect is moet hij worden vervangen. Open hiervoor de zekeringhouder.
- Zorg op tijd voor een reservezekering.
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In gebruik nemen
Houd er rekening mee dat de levensduur en bedrijfszekerheid van de motor in sterke mate afhankelijk is van de inlooptijd. Een koude motor altijd eerst enkele minuten
laten warmdraaien en niet direct het volledige vermogen vragen.
Tijdens de eerste 20 bedrijfsuren (inlooptijd), de motor niet tot de grens van de
capaciteit belasten.

Let op!: De motor is vanwege het transport
niet volledig gevuld met olie!
Voor het voor het eerst in gebruik nemen van
de motor motorolie bijvullen, niet vullen boven max.!
Motorgebruikshandleiding

Voor het in bedrijf nemen het transmissieoliepeil controleren, zie pagina 58.

Accu laden - zonder geladen accu werken
de elektr. verstelling van de hydraulische pomp
en de veiligheidsklep niet.
Zie pagina 57in acht.

Deze motor draait probleemloos op in de handel
verkrijgbare loodvrije normale en superbenzine (ook E10) evenals Super plus.
Bij de benzine geen olie bijmengen.
Gebruik uitsluitend verse, schone brandstof (niet
ouder dan 3 maanden). Alleen goedgekeurde, in
de vakhandel verkrijgbare, jerrycans gebruiken.
Verroeste plaatstaal-jerrycans of niet brandstofbestendige kunststofreservoirs zijn niet toegestaan.
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Let altijd op een goede verzorging van
de filters en op schone brandstof. Gebruik
uitsluitend merkbenzine.
Bij de omgang met brandstof zeer zorgvuldig
te werk gaan.
Benzine is licht ontvlambaar een onder bepaalde omstandigheden explosief!
Brandstof niet bijvullen in gesloten ruimten.
Bijtanken alleen bij uitgeschakelde en afgekoelde motor.
Nooit brandstof bijvullen in de buurt van
open vuur, mogelijk ontstekende vonken of
hete motoronderdelen.
Bij het tanken niet roken!
Mors niet met brandstof, gebruik een geschikte vulhulp.
De brandstoftank niet vullen tot hij overloopt,
maar laat ca. 5 mm vrije ruimte, zodat de brandstof kan uitzetten.
Als er toch brandstof is gemorst, moet de machine weggeduwd worden voordat er wordt
gestart.
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Gevarenzone
Neem de gebruikshandleiding van de aanbouwapparatuur en de veiligheidsinstructies
in acht.
De aanwezigheid binnen de gevarenzone van
de machine tijdens het starten en gebruik is
verboden.
Merkt de bediener, dat personen of dieren aanwezig zijn binnen de gevarenzone, moet de
machine onmiddellijk worden uitgeschakeld en
mag niet opnieuw worden gestart, tot deze zone
vrij is.
De gebruiker is verantwoordelijk voor iedereen
die zich binnen de werkzone (het gehele te bewerken oppervlak) bevindt.
De gevarenzone is verschillend afhankelijk van
het aanbouwapparaat (A) (voor werk- en transportritten):
V

S

2m

1m

Sikkelmulcher

*25 m

*25 m

Klepelmulcher

*20 m

3m

Safety mulcher

*10 m

2m

Bandhark

2m

2m

Balenpers

3m

2m

Veegmachine

3m

3m

Sneeuwploeg

2m

1m

Omkeerfrees

2m

2m

Cirkeleg

2m

2m

Wegverzorgingsapparaat

2m

2m

Wildloofborstel

3m

3m

Maaibalk

Transportrit bij * echter slechts 3 m
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Voor het starten van de motor
parkeerrem (B/2) bedienen
Voldoende brandstof in de jerrycans?
Luchtfilter schoon?
Motorgebruikshandleiding
Motoroliepeil controleren
of pagina 49 resp. pagina 52
Transmissieoliepeil controleren
zie pagina 58

Alle bouten en moeren controleren op stevige
montage
Bougiestekker aanbrengen
De machine alleen in gebruik nemen als
alle beschermingsinrichtingen zijn aangebracht, goed werken en in de beschermende
stand staan.
De motor nooit starten of laten draaien in
een ongeventileerde of gesloten ruimte.
Zorg altijd voor goede ventilatie en het snel
afvoeren van de uitlaatgassen. De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, dat zeer giftig is
bij het inademen.
Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
De uitlaatpot en andere motoronderdelen worden zeer heet als de motor draait en direct na
het uitzetten. Houd voldoende afstand tot hete
oppervlakken en houd kinderen uit de buurt van
de draaiende motor.
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Starten van de benzinemotor
•

Afhankelijk van de uitvoering de ene of beide
brandstofkranen (C/13) openen

•

koude motor: Choke-bediening (C/20) op
"Choke" zetten - als de motor is warmgedraaid, choke terugzetten
bedrijfswarme motor: Choke op normale
bedrijfsstand laten staan

•

Toerentalregelingshendel (B/9) op ca. 1/3
gas zetten

•

Contactsleutel in het contactslot (B/12) steken en naar rechts op "I" draaien - ook als er
met een omkeerstarter wordt gestart
- Waarschuwingslampje brandt (Yamaha)

•

Motor buiten de gevarenzone starten:
- contactsleutel weer naar rechts op "START"
zetten

Zodra de motor start, contactsleutel loslaten draait vanzelf terug naar "I" en het waarschuwingslampje dooft.
Als de motor niet is gestart, voor het opnieuw
starten de contactsleutel naar "O" terugdraaien
(startherhalingsblokkering).
- of handmatige start met de omkeerstarter
Aanslepen is niet toegestaan!
•

Als de motor draait, de motor een poosje
warm laten draaien. Choke langzaam terugdraaien naar de bedrijfsstand (indien bediend).

Bij een draaiende benzinemotor de bougiekabel en de bougiedop niet aanraken of
lostrekken.
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Afzetten van de benzinemotor
parkeerrem (B/2) bedienen
Toerentalregelingswerking op stationair draaien
zetten en de motor ca. 30 seconden stationair
(min.) laten draaien
Contactsleutel terugdraaien naar "O"
- Waarschuwingslampje dooft

Brandstofkraan/-kranen sluiten
Machine tegen onbevoegd gebruik en wegrollen beveiligen.
•

Contactsleutel uitnemen

•

Wielkeggen plaatsen

Bij een langer stilzetten de motor niet met
de contactsleutel uitschakelen, maar de brandstofkranen sluiten en de motor zo lang laten
draaien tot hij vanzelf tot stilstand komt. Daarmee is de carburateur leeg en er kan geen verharsing optreden.
Als het waarschuwingslampje brandt, de contactsleutel terugdraaien naar "O" en uitnemen.
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Werken
Functie van de veiligheidsschakeling controleren, zie pagina 62,
- stel de machine alleen in bedrijf als de veiligheidsschakeling werkt!
Motor starten als beschreven in „Motor starten“,
zie pagina 40
Draag gehoorbescherming en stevig schoeisel
parkeerrem (B/2) openen
Bij werkzaamheden met apparaten die met
krachtafnemer worden aangedreven:
Veiligheidshendel (B/4) omlaag drukken
Koppelingshandhendel (B/5) op "O"
en krachtafnemer met de schakelstang (B/7)
inschakelen.
Koppelingshandhendel (B/5) iets aantrekken,
grendelnok (B/6) losklikken,
langzaam loslaten en tegelijk gas geven.
Voorzichtig inkoppelen, de nauwkeurige
neutrale stand van de hydraulische aandrijving wordt niet altijd bereikt - het apparaat
start evt. direct op!
Rijrichting en rijsnelheid aan de hand van de
omstandigheden en vereisten met de tuimelschakelaar (B/15) instellen
Neutrale stand rijaandrijving zie pagina 27
Bediening van de veiligheidsschakeling zie
pagina 24
Verandering van rijrichting
Beschrijving rijschakeling easy-control zie pagina 27
•

Tuimelschakelaar (B/15) navenant bedienen

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone

43

4 In gebruik nemen en bediening
Keren
•

Tastschakelaar keerassist (B/14) indrukken
en de stuurbeweging aan de stuurdrager uitvoeren

- machine reduceert de rijsnelheid, de rijrichting
wordt omgekeerd en keert aan de hand van de
stuurbeweging.
Let vooral bij het achteruitrijden en bij
het manoeuvreren op obstakels zodat u daardoor niet wordt verrast.
Bij transportritten of ritten naar naburige
werkoppervlakken altijd de werkgereedschappen uitschakelen!
Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
De uitlaatpot en andere motoronderdelen worden zeer heet als de motor draait en direct na
het uitzetten. Houd voldoende afstand tot hete
oppervlakken en houd kinderen uit de buurt van
de draaiende motor.
De machine nooit onbewaakt laten, zolang de motor draait.
Als er tijdens de werkzaamheden een reiniging
uitgevoerd moet worden, moet de motor om veiligheidsredenen uitgezet en de bougiestekker(s)
losgenomen worden.
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Werkzaamheden op hellingen
Hellingsgeschiktheid
Benzinemotor 14 HP: ±max = 45°, zie pagina 20
Benzinemotor 23 HP: ±max = 45°, zie pagina 21

Neem de gebruikshandleiding van de aanbouwapparatuur en de veiligheidsinstructies
in acht.
Afhankelijk van de hoedanigheid van de
ondergrond (begroeiing, vochtigheid, ...),
moet geschikt schoeisel worden gedragen,
zodat de bediener niet valt of uitglijdt.
Als er op hellend terrein gevaar is voor wegglijden, moet de machine door een tweede
persoon met een stang of een kabel worden
vastgehouden. De tweede persoon moet zich
boven de machine met voldoende afstand
t.o.v. de gevarenzone bevinden.
Werk indien mogelijk in zichtlijnen dwars t.o.v.
de helling. Keer indien mogelijk in opwaartse
richting aan de helling.
Motor starten aan hellingen
Als om de een of andere reden de motor tijdens
de werkzaamheden afslaat en opnieuw moet
worden gestart, moet er als volgt te werk worden
gegaan:
•

Parkeerrem bedienen

•

Koppeling en veiligheidsschakeling
"startstand" zetten

•

Motor opnieuw starten

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Aanwijzingen voor het maaien/mulchen
Werk voor het maaien/mulchen tegen de
helling op om de kopakker vrij te snijden.
Werk nooit van de helling af, omdat de
machine kan gaan glijden. Probeer niet
om een glijdende machine vast te houden. De machine is te zwaar om vastgehouden te kunnen worden. Stuur met
stuurbewegingen de machine indien
mogelijk dwars t.o.v. de helling. Laat de
veiligheidshendel los zodat de veiligheidsvoorziening wordt geactiveerd.
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Na afloop van de maaiwerkzaamheden of bij verstoppingen:
•

Rijaandrijving omschakelen naar
stationair draaien. Hierbij blijft de
machine stilstaan, de messen bewegen echter verder; daardoor
wordt het maaisysteem vrij van gemaaid product.

•

Krachtafnemeraandrijving
kelen

•

Motor afzetten

•

Messenbeschermrail aanbrengen
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Veiligheidsaanwijzingen voor de hantering
•

•

•

•

Laat de motor niet in gesloten ruimtes draaien waarin gevaarlijk koolmonoxide samen kan komen.
•
Draag tijdens de werkzaamheden
altijd stevig schoeisel en een lange •
broek. Gebruik de machine niet met
blote voeten of met sandalen.
•
Controleer het hele terrein waarop
de machine wordt gebruikt, en verwijder alle voorwerpen die door de
machine uitgeworpen kunnen wor- •
den.
Werk alleen bij daglicht of bij een •
goede verlichting.

•

Let altijd op een veilige stand aan
hellingen.

•

Gebruik de machine alleen met een •
lage snelheid.

•

Werk dwars t.o.v. de helling, nooit •
tegen de helling op of van de helling
af.

•

Wees bijzonder voorzichtig als aan •
de helling de rijrichting wordt veranderd.

•

Werk niet aan zeer steile hellingen.

•

Wees bijzonder voorzichtig als de
machine wordt gekeerd of naar zich
toe getrokken wordt.

•

Bij het hakken en frezen op moeilijke gronden (stenen, harde grond
enz.) kan een plotselinge beweging
van de machine naar voren of naar
achteren optreden; ga daarom bijzonder voorzichtig te werk.

•

Bij transportritten of ritten naar naburige werkoppervlakken altijd de
werkgereedschappen uitschakelen!

•

Wijzig de basisinstelling van de
motor niet en maak geen te hoge
toerentallen.

•

Start de motor voorzichtig aan de
hand van de aanwijzingen van de
fabrikant en let op voldoende af-

stand t.o.v. voeten en gereedschappen.
Breng nooit handen of voeten aan of
onder draaiende delen.
Til of draag de machine nooit met
een draaiende motor.
De motor moet afgezet worden: - als
u weggaat van de machine; - voordat er bijgetankt wordt.
Brandstofkraan/-kranen na het werken sluiten.
Berg de machine nooit met benzine
in de tank in een gebouw op waarin
mogelijk benzinedampen met open
vuur of vonken in aanraking komen
of kunnen gaan ontsteken.
Als de tank geleegd moet worden,
moet dit buiten worden gedaan.
Laat de motor afkoelen, voordat de
machine in gesloten ruimten wordt
geplaatst.
Vervang om veiligheidsredenen
versleten of beschadigde onderdelen.
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5 Onderhoud en reparaties
Naast het opvolgen van de voor de
machine geldende bedieningsvoorschriften, is het net zo belangrijk de hier volgende aanwijzingen voor verzorging en
onderhoud de nodige aandacht te geven.
Grotere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel, dat het onderhoud
en reparaties vakkundig kan uitvoeren,
worden uitgevoerd.
Kleinere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag u alleen zelf uitvoeren,
als u beschikt over de betreffende gereedschappen en opleiding voor machines en verbrandingsmotoren.
Gebruik
alleen
originele
Agriareserveonderdelen.
Na afronding van de werkzaamheden
een functie- en veiligheidstest uitvoeren.

Smeermiddelen en corrosiewerende
middelen
Gebruik voor de motor en de versnellingsbak de voorgeschreven smeermiddelen (zie “Technische gegevens”).
Voor "open" smeerpunten of nippelsmeerpunten adviseren wij om biologische smeerolie resp. biologisch
smeervet te gebruiken (conform de
vermeldingen in de gebruikshandleiding).
Voor conservering van machines en
apparaten raden we het gebruik van
biologische corrosiewerende olie aan
(niet gebruiken voor gelakte buitenbekleding), dit kan met de kwast of met
een spuitapparaat worden opgebracht.
Biologische smeermiddelen en biologische beschermingsmiddelen zijn milieuvriendelijk omdat ze biologisch snel
afbreekbaar zijn.
Door het gebruik van biologische
smeermiddelen en biologische beschermingsmiddelen handelt u ecologisch verantwoord, beschermt u het
milieu en bevordert u de gezondheid van
mens, dier en planten.

Alle onderhouds- en reparatiewerk- Bij werkzaamheden aan de maai- en
zaamheden alleen uitvoeren als de freesgereedschappen
veiligheidsmotor is uitgeschakeld!
handschoenen dragen!

Neem bij een benzinemotor bovendien de bougiestekker los!

Bij werkzaamheden met olie, brandstof en vet, de betreffende veiligheidshandschoenen
dragen,
evt.
huidbeschermingsmiddel gebruiken.

Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
48
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Benzinemotor 14 HP
Motoroliepeil controleren
Telkens voor het in gebruik nemen en telkens
na 8 bedrijfsuren
•

alleen bij uitgezette en horizontaal staande
motor

•

Olievulplug en de omgeving ervan reinigen.

•

Olievulplug losdraaien, oliepeilstok met een
schone doek afvegen en weer inschuiven
(niet indraaien), oliepeilstok uitnemen en
oliepeil aflezen.

•

Als het oliepeil onder het onderste vulpeil
"min." is gedaald, motorolie (zie “Technische
gegevens”) tot aan de rand van de olievulplug "max." bijvullen.
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Motorolie verversen
Voor het eerst na 5 bedrijfsuren, daarna telkens
na 100 bedrijfsuren of jaarlijks (afhankelijk ervan
wat er het eerste is bereikt). Bij een sterke belasting of bij hoge buitentemperaturen al na 50 bedrijfsuren de olie vervangen zolang de motor nog
warm is, maar niet heet - verbrandingsgevaar!
•

Olievulplug of oliepeilstok, olieaflaattap en de
omgeving ervan reinigen.

•

Olievulplug en olieaflaattap openen, afgewerkte olie in een geschikte bak opvangen of
de afgewerkte olie met een zuigpomp uit de
vulopening afzuigen.

•

Afgewerkte olie volgens de voorschriften afvoeren.

Afdichtringen controleren, indien nodig
vervangen; olieaflaattap aandraaien!
Oliehoeveelheid en kwaliteit zie "Technische gegevens".
•

Olie indien mogelijk met een trechter of iets
soortgelijks bijvullen.

Luchtkoelsysteem
Na langer gebruik kan het koelsysteem verstopt
raken door stof en plantenresten. Bij continue
werking met een verstopt koelsysteem wordt de
motor te heet en kan beschadigd raken.
Spuit de motor niet met water af, maar gebruik
een borstel of perslucht.
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•

Ventilatorrooster (C/5) voortdurend controleren en van aangezogen vuil en plantenrestanten reinigen.

•

Ventilatorhuis telkens na 100 bedrijfsuren
of ten minste 1 keer per jaar, het beste
voor het seizoen afvegen en de koellamellen
aan cilinder en cilinderkop alsmede de voor
de luchtcirculatie noodzakelijke geleideplaten en het ventilatorwiel reinigen.
- agria-Service -
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Uitlaat en toerentalregelaar
Uitlaatsysteem (C/18), regelhendels-, -stangen
en de veren van de regelaar doorlopend controleren op vervuilingen en plantenresten en indien
nodig reinigen met borstel of perslucht. Brandgevaar - bij vervuild uitlaatsysteem!
Elke keer voor het in gebruik nemen controleren.
Beschadigde uitlaat-onderdelen vervangen.

Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
De uitlaatpot en andere motoronderdelen worden zeer heet als de motor draait en direct na
het uitzetten. Houd voldoende afstand tot hete
oppervlakken en houd kinderen uit de buurt van
de draaiende motor.
Stationair motortoerental
Zorg altijd dat het stationair toerental van de motor correct is ingesteld. De motor
moet bij een laag toerental soepel verder draaien als de regelhendel voor het toerental op stationair staat.
- agria-Service Alle overige onderhoud en verzorging van de motor
bruikshandleiding

Motorge-
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Benzinemotor 23 HP
Motoroliepeil controleren
Telkens voor het in gebruik nemen en telkens
na 8 bedrijfsuren
•

alleen bij uitgezette en horizontaal staande
motor

•

Oliepeilstok (C/7) en de omgeving ervan
reinigen.

•

Oliepeilstok uittrekken, met een schone doek
afvegen en weer inschuiven, oliepeilstok uitnemen en oliepeil aflezen.

•

Als het oliepeil onder het onderste vulpeil
"min." is gedaald, motorolie (zie “Technische
gegevens”) tot aan de markering "max." bijvullen.

Motorolie verversen
Voor het eerst na 8 bedrijfsuren, daarna telkens
na 100 bedrijfsuren of jaarlijks (afhankelijk ervan
wat er het eerste is bereikt). Bij een sterke belasting of bij hoge buitentemperaturen al na 50 bedrijfsuren de olie vervangen zolang de motor nog
warm is, maar niet heet - verbrandingsgevaar!
•

Olievulplug, olieaflaattap en de omgeving ervan reinigen.

•

Olie verversen, afgewerkte olie volgens de
voorschriften wegdoen.

Sluitdop en olieaflaattap aandraaien!
Oliehoeveelheid en kwaliteit zie "Technische gegevens".
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Motoroliefilter vervangen
Het oliefilter (C/8) telkens na 100 bedrijfsuren of
na ieder seizoen vervangen, afhankelijk ervan
wat het eerste het geval is.
•

Voordat er een nieuw filter wordt gemonteerd, de filterafdichting met verse, schone
motorolie vochtig maken.

•

Het filter met de hand losdraaien tot de
afdichting de oliefilteradapter raakt. Dan met
1/2 tot 3/4 slagen weer vastdraaien.

•

De motor starten en STATIONAIR laten
draaien om te controleren of er olie vrijkomt.
Motor afzetten, oliepeil controleren en indien
nodig olie bijvullen.

•

Oud oliefilter volgens de voorschriften wegdoen.

Oliekoeler
Na langere werking kan het koelsysteem verstopt raken door stof en plantenresten. Bij continue werking met een verstopt koelsysteem wordt
de motor te heet en kan beschadigd raken.
•

Oliekoeler (C/22) voortdurend controleren
en indien nodig van vuil en plantrestanten
met een borstel of met perslucht reinigen.
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Bougies
Raak de spanningvoerende delen van
het ontstekingssysteem niet aan wanneer de
motor draait - kans op elektrische schokken!
Dit geldt in het bijzonder voor dragers van pacemakers!
Telkens na 50 bedrijfsuren:
•

Roetafzettingen met behulp van een staalborstel (B) van de elektrooden van de bougies verwijderen.

•

Elektrodeafstand controleren en op 0,76 mm
instellen.

Na ca. 100 bedrijfsuren de bougies vervangen.
Brandstofslangen
Telkens na 2 jaar vervangen, lekke brandstofslangen onmiddellijk vervangen.
Brandstoffilter
Het brandstoffilter (C/9) jaarlijks vervangen.
Let op de doorstromingsrichting!

Luchtkoelsysteem
Na langer gebruik kan het koelsysteem verstopt
raken door stof en plantenresten. Bij continue
werking met een verstopt koelsysteem wordt de
motor te heet en kan beschadigd raken.
Spuit de motor niet met water af, maar gebruik
een borstel of perslucht.
•

Ventilatorrooster (C/5) voortdurend controleren en van aangezogen vuil en plantenrestanten reinigen.

Vuildeeltjes die al in de ventilatiekap terecht zijn
gekomen kunnen onderaan door de membraanopening (M) worden verwijderd.
54
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•

Ventilatorhuis telkens na 100 bedrijfsuren
of ten minste 1 keer per jaar, het beste
voor het seizoen afvegen en de koellamellen
aan cilinder en cilinderkop alsmede de voor
de luchtcirculatie noodzakelijke geleideplaten, het ventilatorwiel en de oliekoeler reinigen.
- agria-Service -
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Wees voorzichtig met hete motoronderdelen!
De uitlaatpot en andere motoronderdelen worden zeer heet als de motor draait en direct na
het uitzetten. Houd voldoende afstand tot hete
oppervlakken en houd kinderen uit de buurt van
de draaiende motor.
Uitlaat en toerentalregelaar
Uitlaatsysteem (C/18), regelhendels-, -stangen
en de veren van de regelaar doorlopend controleren op vervuilingen en plantenresten en indien
nodig reinigen met een borstel of perslucht.
Brandgevaar - bij vervuild uitlaatsysteem!
Elke keer voor het in gebruik nemen controleren.
Beschadigde uitlaatonderdelen vervangen.

Carburateur-instellingen
, - agria-service Klepspeling instellen
, - agria-service Stationair motortoerental
Zorg altijd dat het stationair toerental van de motor correct is ingesteld. De motor
moet bij een laag toerental soepel verder draaien als de regelhendel voor het toerental op stationair staat.
- agria-Service -
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Accu
De aanwijzingen van de accufabrikant opvolgen!
Laden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik alleen geschikte gelijkstroomlaadapparaten.
Voor het bijladen een laadapparaat met een
constante laadspanning van 14,4 V gebruiken.
Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.
Accu uitbouwen uit het voertuig, hiervoor de
accuklemmen loskoppelen, beginnend bij de
minpool.
Pluspool van de accu verbinden met de
plus-uitgang van het laadapparaat, ook minaansluiting verbinden.
Laadapparaat pas inschakelen na het aansluiten van de accu.
Laadstroomaanbeveling: 1/10 Ampère van
de accucapaciteit Ah.
Bij meer dan 45 °C temperatuur van het
zuur de lading onderbreken.
De accu is volledig geladen, als de laadspanning binnen 2 uur niet meer toeneemt.

Onderhoud
•

Accu schoon en droog houden

•

Accu alleen met een vochtige doek afvegen, anders bestaat explosiegevaar

•

Accu niet openen

•

Hoedanigheid van de accu ten minste om de 50 bedrijfsuren controleren

Accu nooit in ongeladen toestand laten staan! Vonkvorming en open vuur in
de buurt van accu's voorkomen. Wees voorzichtig bij de hantering met accuzuren bijtend! Gebruik alleen de voorgeschreven zekeringen. Bij het gebruik van verkeerd gedimensioneerde zekeringen wordt de elektrische installatie vernield –
brandgevaar!
Accu buiten werking stellen
•

Accu laden, koel bewaren, resp. minklem van het voertuig loskoppelen.

•

Laadtoestand regelmatig controleren en indien nodig bijladen.

Recycling
•

Oude accu´s op het verzamelpunt afgeven (rechtop en beveiligd tegen kantelen
bewaren en transporteren zodat er geen zuur vrijkomt).

•

Accu nooit weggooien bij het huishoudelijk afval!
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Machine
Versnellingsbak
De in de versnellingsbak
aanwezige hydraulische olie
heeft dezelfde specificatie als
de motorolie.
Bij het wisselen naar biologische hydraulische olie de
vorige olie aflaten en 2 spoelingen uitvoeren.

Oliepeil in de versnellingsbak voor ieder in
gebruik nemen en telkens na25bedrijfsuren
controleren - olievulopening (A/1).
•

Vulopening met een schone doek afvegen
en de sluitdop losdraaien.

•

Het oliepeil bij een horizontaal geplaatste
machine moet ter hoogte van de vulopening
liggen, indien nodig olie bijvullen.

Verversing van de versnellingsbakolie na
Voor het begin van het de eerste 50 bedrijfsuren en dan telkens na 200
onderhoud moet de versnel- bedrijfsuren.
lingsbak afkoelen. De tempera- • Machine naar voren op de aansluitflens
tuur mag bij het onderhoud de
kantelen.
51 °C niet overschrijden.
• Oliefilter (5) losdraaien en vervangen - bij
een nieuw filter de afdichtring met iets olie
vochtig maken.
•

Oliefilter volgens de voorschriften wegdoen.

Verversing van de versnellingsbakolie met
gelijktijdige vervanging van het oliefilter na de
eerste 50 en daarna telkens na 600 bedrijfsuren in bedrijfswarme hoedanigheid uitvoeren.
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•

Olievulplug (1) en -aflaattap (4) en de omgeving ervan hierbij heel schoon houden,
zodat er geen vuil in de versnellingsbak terechtkomt.

•

Aflaattap openen, afgewerkte olie in een
geschikte bak opvangen en volgens de
voorschriften wegdoen.

•

Aflaattap reinigen; die heeft een magnetische kern en treikt daarom metaalstof aan.

•

Afdichtringen (2) en (3) controleren, indien
nodig vervangen.

•

Aflaattap met afdichtring indraaien en aandraaien.

•

Verse transmissieolie tot aan de vulopening
(horizontaal geplaatste machine) bijvullen.

•

Oliehoeveelheid en oliekwaliteit zie "Technische gegevens".

•

Vulplug met de sluitdop sluiten.
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Hydraulische oliekoeler (alleen 23 HP)
Na langere werking kan het koelsysteem verstopt raken door stof en plantenresten. Bij continue werking met een verstopt koelsysteem wordt
de versnellingsbak te heet en kan beschadigd
raken.
Oliekoeler (C/21) voor het in gebruik nemen
controleren en indien nodig van vuil en plantrestanten met een borstel of met perslucht reinigen.

Hydraulische slangen
•

Na 200bedrijfsuren, minimaal jaarlijks op
dichtheid, beschadiging en veroudering controleren.

•

Hydraulische slangen na 6 jaar vervangen.
Alleen nieuwe (niet ouder dan 2 jaar) originele hydraulische slangen van Agria gebruiken.

Onder hoge druk vrijkomende hydraulische olie kan de huid doordringen en ernstig
letsel (levensgevaar) veroorzaken.
Gebruik bij het opsporen van lekkages vanwege gevaar voor letsel geschikte hulpmiddelen - gepecialiseerde werkplaats!
Rem
•

Remvoeringen en rembediening telkens na
200 bedrijfsuren of ten minste eens per jaar
op soepelheid en effectiviteit controleren.
- agria-Service -

•

Telkens na 200 bedrrijfsuren op rechtuitrijden bij neutrale stand van de stuurdrager
controleren.
- agria-Service -

Wielmotoren
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Grendelnok stuurdrager
Grendelnokken van de stuurdrager aan de
smeernippel af en toe met biologisch smeervet
smeren, ten minste eens per jaar en na een
reiniging met een hogedrukreiniger.

Blokkering stuurdrager
Telkens na 200 bedrijfsuren en na iedere reiniging met een hogedrukreiniger aan beide kanten
de rollen van de stuurdragergrendel (A/8) voor
de stuurdragerblokkering met iets biologisch
smeervet insmeren.

Stuurklep
Telkens na ten minste 100 bedrijfsuren en na
iedere reiniging met een hogedrukreiniger aan
beide kanten de glijvlakken van de verstelplaat
aan de stuurklep met iets biologisch smeervet
insmeren.

Ultrabussen stuurdrager
•

60

Telkens na 200 bedrijfsuren de ultrabussen
in de stuurtoren (trillingsgedempte lagering
van de stuurdrager) op functie en stevige
montage in de stuurtoren controleren.
- agria-Service -
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Centrale bout stuurdrager
•

Telkens na 200 bedrijfsuren de centrale bout
van de stuurdrager (A/9) controleren. De
stuurdrager moet zonder speling op de
stuurtoren liggen maar nog iets draaibaar
zijn; indien nodig de draai-glijvlakken opnieuw met vet insmeren.
- agria-Service -

Laadriem
Voor ieder gebruik en bij iedere onderhoudsbeurt op beschadiging controleren en indien
nodig vervangen - uiterlijk na 10 jaar vervangen.

Aandrijfwielen
•

Bij de eerste inbedrijfstelling en bij iedere
wielvervanging de wielbouten resp. wielmoeren na de eerste 2 bedrijfsuren en dan
om de 50 bedrijfsuren met 100 Nm aandraaien of controleren, anders altijd bij servicewerkzaamheden.

•

De bandenspanning van de banden vaker
controleren; let er vooral op dat de bandenspanning in beide banden telkens gelijk is
om een moeiteloos rijden mogelijk te maken
- niet boven de max. bandenspanning vullen!
De max. bandenspanning kan aan de wand
van de band afgelezen worden.
Bij een te hoge bandenspanning is
er ontploffingsgevaar.

Reparatiewerkzaamheden aan de banden en
bandenvervanging mogen alleen door deskundig
personeel en met geschikt montagegereedschap
worden uitgevoerd.
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Wielnaven
•

De zeskantmoeren (A/26) voor de wielnaven
aan beide kanten met 250 Nm telkens na 50
bedrijfsuren aandraaien.

Veiligheidsschakeling
De functie van de veiligheidsschakeling voor
ieder in gebruik nemen en bij iedere onderhoudswerkzaamheid controleren.
•

Bij het loslaten van de veiligheidshendel
(B/4) moet de rij- en de krachtafnemeraandrijving vanzelf tot stilstand komen.

De rijaandrijving wordt elektrisch via de veiligheidsklep aan de stuurklep uitgeschakeld.
•

Elektrische leidingen, schakelaars en stekkerverbindingen controleren, indien nodig
vervangen.
- agria-Service -

De krachtafnemer wordt met een bouwdenkabel
en een drukveer via de coulissehendel uitgeschakeld.
•
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Bij omlaag gedrukte veiligheidshendel (B/4)
moet de tap (Y) aan de schakelarm in de
coulisse (W) boven contact maken. De instelling gebeurt met de bowdenkabelstelbout (Z).
- agria-Service -
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Schakelaar in de veiligheidshendel
Voor de functie van de schakelaar bij een bediende veiligheidshendel, moet de stoter van de
schakelaar op maat X = 1 - 1,5 mm ingedrukt
zijn.
- agria-Service -

Motor-stop-schakeling
De functie van de motor-stop-schakeling voor
ieder in gebruik nemen en bij iedere onderhoudswerkzaamheid controleren.
•

Staat de contactsleutel (B/12) op „O“, moet
de motor tot stilstand komen.

•

Elektrische leidingen en stekkerverbindingen
controleren, indien nodig vervangen.
- agria-Service -
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Koppelingsspeling
Speling resp. instelling voor ieder in gebruik
nemen controleren en indien nodig bijstellen
(vooral tijdens de indraaitijd na de eerste inbedrijfstelling resp. na het vervangen van de koppelingsplaat).
Koppeling:

1

Handhendel

2

Vormveer

3

Kabeltrekschroefdraadeinde

4

Verstelpen

X = 1 - 2 mm (koppelingsspeling)
= bowdenkabel in het handhendellager op
stand onder ingeschoven.

Instelling
Vormveer (2) verwijderen en uiteinde van de
trekkabel (3) met de verstelpen (4) uit de houder
in de handhendel halen.

Verstelpen (4) in- of uitdraaien tot de afstand
"X” resp. stationair draaien bij positie 0 aanwezig
is.

Uiteinde van de trekkabel met de verstelpen
weer in de houder haken en de vormveer (2)
monteren.
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Borden
Versleten en ontbrekende borden met bedienings- en veiligheidsinstructies moeten
worden vervangen.

1

75750 koppeling

2

79441 krachtafnemer

3

79427 set waarschuwingssymbolen

4

79426 waarschuwingssymbool hete onderdelen

5

69883 choke

6

75755 toerental

7

61487 0 1 START

8

79439 easy-control

9

79440 besturing

10

79443 rem

11

79444 bypass
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Algemeen
Elke keer voor het in gebruik nemen letten op
brandstof- en olielekkages, indien nodig de oorzaak verhelpen.
- agria-Service -

Bouten en moeren regelmatig controleren op
goed vastzitten, indien nodig natrekken.
Minimaal jaarlijks en na het reinigen:
Alle glijdende, resp. bewegende onderdelen
(bijv. toerentalregelingshendel, handhendellager
enz.) iets insmeren met biologisch smeervet,
resp. biologische smeerolie.

Reiniging
Machine
Na elk gebruik direct grondig reinigen met water.
Elektrische leidingen en componenten (schakelaars, easy-control-bedieningsgedeelte, veiligheidsklep, bestzuringsmodule) niet blootstellen
aan de directe waterstraal.
Alle glijdende onderdelen daarna met biologische smeerolie inoliën, resp. invetten met
biologisch smeervet.
Na een reiniging met een hogedrukreiniger bovendien de smeerpunten aan de machine meteen smeren en de machine even opstarten zodat het binnengedrongen water uitgdrukt wordt.
Aan de lagerpunten moet er een vetkraag aanwezig zijn die de lagers tegen het binnendringen
van vuil, plantensappen en water beschermt.
Motor
De motor alleen met een doek reinigen. Niet
afspuiten met water, anders kan water in het
ontstekings- en brandstofsysteem komen en tot
storingen leiden.
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Opslag
Als de machine gedurende een langere periode niet wordt gebruikt:
(1) Reiniging uitvoeren, lak bijwerken.
(2) Alle blanke onderdelen alsmede maaibalken met biologisch anticorrosiemiddel inspuiten.
(3) Motor conserveren.
Benzinemotor
•

Brandstof buiten in een geschikte bak geheel aflaten.
Benzine is extreem ontvlambaar een onder bepaalde omstandigheden explosief. In het werkgedeelte niet roken en open vlammen en vonken
uit de buurt houden.
Of de brandstoftank voltanken en brandstofstabilisator (Agria-nr. 799 09) aan
de brandstof toevoegen
- Neem de gebruikshandleiding in acht! Motor ca. 1 minuut laten draaien.

•

Motorolie verversen.

•

In de bougieopening een teelepel (ca. 0,03 l) motorolie doen. Motor langzaam
doordraaien.

•

Bougie weer monteren en de zuiger met omkeerstarter op compressie zetten
(langzaam aan de starterhandgreep trekken tot er een weerstand te voelen is);
daarmee zijn de kleppen gesloten.

•

Om de 2-3 weken de motor langzaam doordraaien (bougiestekker afgenomen!)
en zuiger weer op compressie zetten.
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(4) Aandrijfwielen
zo neerleggen dat de banden niet op de
grond staan; luchtbanden worden binnen
een korte tijd onbruikbaar als ze zonder
lucht met belasting blijven staan.
(5) Koppeling
De machine altijd alleen met een aangetrokken koppelingshandhendel (grendelnok
vastgeklikt) wegzetten, anders kunnen er
moeilijkheden aan de koppeling door corrosie optreden.

(6) Machine beschermd neerzetten
Om sterke corrosievorming te voorkomen:
•

tegen weersinvloeden beschermen

•

niet neerzetten in
- vochtige ruimten
- kunstmestmagazijnen
- stallen en belendende ruimten.

(7) Machine afdekken
Machine met een doek of iets soortgelijks
afdekken.
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6 Storingzoeken en verhelpen van storingen
Veiligheidsaanwijzingen opvolgen! Storingen aan de machine of aan de
motor, die een grotere ingreep noodzakelijk maken, altijd door uw agriavakwerkplaats laten verhelpen, zij beschikken over de noodzakelijke gereedschappen. Een ondeskundige ingreep kan alleen schade veroorzaken.

Benzinemotor
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Pagina

Benzinemotor
start niet

Bougiedop niet opgestoken

Bougiedop opsteken

Brandstofkraan gesloten

Brandstofkraan openen

41, 89

Choke niet bediend

Choke bedienen

41,

(alleen bij koude start)
Contactsleutel op "O"

Contactsleutel op "I" zetten

41

Brandstoftank leeg of ongeschikte brandstof

Brandstofreservoirs met verse
brandstof vullen

37

Brandstofleiding verstopt

Brandstofleiding reinigen
- agria-Service -

54, BM

Bougie defect

Bougie reinigen, instellen of
vervangen

54, BM

Motor krijgt teveel brandstof
(verzopen)

Bougie reinigen, drogen en
starten met VOL GAS

54, BM

Motor-stop-leiding defect

Leiding en stekkerverbindingen
controleren
- agria-Service -
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Valse lucht door losse carburateur en aanzuigleiding

Bevestigingsbouten aanhalen
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Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Pagina

Benzinemotor
slaat over

Brandstofkraan gesloten

Brandstofkraan openen

41, 89

Ontstekingskabel los

Bougiestekker stevig op de
ontstekingskabel steken
Ontstekingskabelbevestiging
vastklemmen
Bougiestekker stevig op de
bougie steken

Motor draait in het gedeelte
choke

Choke op werkingsstand zetten

41

Brandstofleiding verstopt of
ongeschikte brandstof

Brandstofleiding reinigen

54

Brandstoffilter vervangen (indien
aanwezig)

54

Verse brandstof tanken
Ventilatie in de brandstoftankdop verstopt

Brandstoftankdop vervangen

Water of vuil in de brandstofinstallatie

Brandstof aftappen en schoonmaken, verse brandstof tanken

Luchtfilter vervuild

Luchtfilter reinigen of vervangen

BM

Carburateur versteld

Carburateur instellen

BM

- agria-Service Benzinemotor
wordt te heet

Te weinig motorolie

Direct motorolie bijvullen

49, 52

Koelluchtsysteem belemmerd Ventilatorrooster reinigen
Inwendige koellamellen reinigen

50, 54

- agria-Service -

Stotterende
motor bij hoge
toerentallen

70

Luchtfilter vervuild

Luchtfilter reinigen of vervangen

BM

Carburateur niet correct
ingesteld

Carburateur instellen

BM

Onstekingsafstand te klein

Bougie instellen

54, BM

Vrijloopmengsel niet correct
ingesteld

Carburateur instellen

BM

- agria-Service -

- agria-Service -

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone

6 Storingzoeken en verhelpen van storingen
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Pagina

Benzinemotor
slaat bij vrijloop
vaak af

Onststekingsafstand te groot,
bougie defect

Bougie instellen of vervangen

54, BM

Carburateur niet correct
ingesteld

Carburateur instellen
- agria-Service -

BM

Luchtfilter vervuild

Luchtfilter reinigen of vervangen

BM

Regelstangen vervuild, klem
Benzinemotor
werkt onregelmatig

Regelstangen reinigen

56

Motor schakelt bij Motor-stop-leiding defect
stopstand niet af

Leiding en stekkerverbinding
controleren

63

- agria-Service Ontbrekende massa
Benzinemotor te Cilinderkop los of pakking
weinig vermogen beschadigd

Massacontact controleren
- agria-Service Cilinderkop aanhalen, pakking
vernieuwen
- agria-Service -

Te weinig compressie

Motor laten controleren
- agria-Service -

Luchtfilter vervuild

Luchtfilter reinigen of vervangen

BM

E-start-uitvoering
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Pagina

Elektrische startmotor
werkt niet

Accu leeg

Accu opladen of vervangen

57

Zekering defect

Zekering vervangen

36

Defect aan de kabelboom,
E-starter

Kabelboom en E-starter controleren
- agria-Service -

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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6 Storingzoeken en verhelpen van storingen
Storing

Mogelijke oorzaak

Waarschuwingslampje Contact niet ingeschakeld
brandt niet als de
Waarschuwingslampje
motor stilstaat
defect

Oplossing

Pagina

Contactsleutel op "I" zetten

41

Waarschuwingslampje vervangen
- agria-Service -

Zekering defect

Zekering vervangen

Oliedrukschakelaar defect

Oliedrukschakelaar vervangen
- agria-Service -

Kabelboom defect

Kabelboom vervangen
- agria-Service -

Spanningsregelaar defect

Spanningsregelaar controleren

36

- agria-Service Waarschuwingslampje Zekering defect
brandt tijdens de
Motoroliedruk te laag
werking
Kabelboom defect

Zekering vervangen

36

Motoroliepeil controleren,
indien nodig bijvullen

52

Kabelboom vervangen
- agria-Service -

Spanningsregelaar defect

Spanningsregelaar controleren
- agria-Service -

Generator defect

Generator controleren
- agria-Service -
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6 Storingzoeken en verhelpen van storingen

Machine
Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Pagina

Koppeling wordt
niet geactiveerd

Koppelingshandhendel niet
correct ingesteld

Koppelingsspeling instellen

64

Koppeling slipt

Koppelingshandhendel niet
correct ingesteld

Koppelingsspeling instellen

64

Koppelingsschijf versleten

Koppelingsschijf vervangen
- agria-Service -

Geen aandrijving Koppeling niet ontkoppeld
naar voren

Met koppelingshandhendel
inkoppelen

25

Schuifwerking ingeschakeld

Omschakelen naar hydraulische
werking

28

Veiligheidsklep schakelt niet

Schakelaar instellen
- agria-Service Kabels en verbindingen controleren

Elektr. verstelling voor de
hydraulische pomp draait niet

Accu opladen

Zekering (A/5) defect

Zekering vervangen

57

Kabels en verbindingen controleren
36

Indicatielampje
brandt

Storing in de besturingsmodu- Ontsteking uitschakelen (reset)
le

27

Overmatige
trillingen

Bevestigingsbouten los

Bevestigingsbouten aandraaien

66

Krachtafnemer
schakelt uit

Bowdenkabel veiligheidshendel is versteld

Bowdenkabel instellen

62

BM = zie aparte gebruikshandleiding van de motor

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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7 Buiten werking stellen / recycling

7 Buiten werking stellen / recycling
Wordt de machine niet langer gebruikt, Na het buiten werking stellen moet de
moet deze vakkundig buiten werking resterende brandstof, evenals de olievulworden gesteld.
lingen worden afgetapt en vakkundig en
milieuvriendelijk worden gerecycled.
Om letsel bij het buiten werking
stellen te voorkomen, moet de maDe machine bestaat uit waardevolchine stabiel worden geparkeerd en
tegen omvallen en wegrollen worden le grondstoffen, die door recycling kunnen worden hergebruikt.
beveiligd.
Het apparaat inclusief de resterende
Veiligheidshandschoenen dra- technische vloeistoffen voor recycling
overdragen aan een recyclingbedrijf.
gen.
Oude batterijen, oude accu's, elektrische en elektronische onderdelen
recyclen volgens de wettelijke regelingen. Nooit weggooien bij het huishoudelijk afval.
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Lakken, slijtdelen
Agria-bestel-nr.
Brandstofstabilisator benzinemotor:
673 50

Brandstofstabilisator

250 ml

Lakken:
181 03

Spuitlak berkengroen

Spuitbus

400 ml

712 98

Spuitlak rood, RAL 2002

Spuitbus

400 ml

509 68

Spuitlak zwart, RAL 9005

Spuitbus

400 ml

750 94

Vlakke zekering

4A

759 28

Vlakke zekering

15 A

Slijtdelen:

Benzinemotor Kohler 14 HP
424 001

Luchtfilter-inzetstuk

424 002

Schuimstof-voorfilter

759 99

Bougie

Kohler 2513219S

Benzinemotor Yamaha 23 HP
427 000

Inzetstuk luchtfilter

789 81

Brandstoffilter

427 001

Motorolie-filterpatroon

789 88

Bougie

NGK BPR5ES

Versnellingsbak
009 16

Afdichtring oliepeilstok en olieaflaatplug

16x22x1,5

527 06

Oliefilter-schroefpatroon

AW 14

Bandenpechbescherming:
713 13

Banden afdichtgel Terra-S

Fles 1 l
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Controle- en onderhoudsoverzicht

J

B

Pagina

600

400

200

100

50

25

8

A

5

P

2

Telkens na bedrijfsuren (h)

Veiligheidsschakeling,
functie controleren

K

62

Motor-stop-schakeling,
functie controleren

K

63

Handhendel, instelling
speling controleren

K

64

Luchtfilter 14 HP controleren

K

BM

Oliekoeler hydraulica 23 HP
controleren

K

59

Ventilatierooster reinigen
Omgeving uitlaat reinigen
Toerentalregelaar reinigen

1

Bouten en moeren controleren

dan om de

76

K

K

51,
56
51,
56

K

K

2

2a

49,
52,
BM

K
K
K

-moeren aandraaien

Motorolieverversing 23 HP
voor het eerst,

50,
54

K

Wielbouten resp.

dan om de

K

K

Motoroliepeil controleren,
indien nodig bijvullen

Motorolieverversing 14 HP
voor het eerst,

K

66
K

61

W

50
W

W

W

W

W

W

W

52
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Hydraulisch oliepeil
versnellingsbak controleren

7

J

B

Pagina

600

400

200

100

50

25

8

A

5

P

2

Telkens na bedrijfsuren (h)

K

58

Reiniging

K

66

Luchtfilterelement 14 HP
reinigen

K

K

BM

Wielnaafmoeren aandraaien

W

62

Accu controleren

W

57

Transmissieoliefilter vervangen voor het eerst,
dan om de
Transmissieolie verversen
voor het eerst,
dan om de

5

W

6

W

Laadriem controleren

K

Bougie reinigen, elektrodeafstand instellen

K

Geleideplaten, koellamellen,
oliekoeler reinigen, indien
nodig vroeger!

58

W

58

W
K

61
BM,
54

F

50,
54

F

Glijvlakken stuurstangklep
smeren

8

K

Motoroliefilter 23 HP vervangen

3

W

53

K

BM,
54

Bougie vervangen
Blokkeerrollen stuurstang
invetten

9

Luchtfilterelement 14 HP
vervangen, indien nodig
vroeger!
Hydraulische slangen controleren
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K

K

K

K

K

W

W

K

60

60
BM
59,
83
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J

B

Pagina

600

400

200

100

50

25

8

A

5

P

2

Telkens na bedrijfsuren (h)

Ultrabussen stuurstang
controleren

F

60

Centrale bout stuurstang
aandraaien

F

61

Rem controleren

F

59

Wielmotoren op rechtuit
rijden controleren

F

59

Carburateur reinigen en
afstellen

F

BM

Compressiedruk controleren

F

BM

Klepspeling instellen

F

BM

Cilinderkop reinigen

F

BM

Alle glijdende delen smeren

11

K

K

66

Stangklembout smeren

10

K

K

60

4

W

54,
BM

Brandstofslangen vervangen

W
*

BM,
54

Hydraulische slangen vervangen

W
6

59,
83

Brandstoffilter 23 HP vervangen

A
B
BM
F
J
C
P
R
W
*
6
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= elke keer voor het in gebruik nemen
= na elke reiniging, vooral na met een hogedrukreiniger
= zie separate gebruikshandleiding van de motor
= onderhoudswerkzaamheden moeten door uw agria-vakwerkplaats
uitgevoerd worden
= minimaal jaarlijks
= controle- en verzorgingswerkzaamheden door bediener
= Positie in het smeerschema
= naar behoefte
= onderhoudswerkzaamheden uitvoerbaar door een vakkundige
werkplaats
= na 2 jaar
= na 6 jaar
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Elektrisch schakelschema benzinemotor
Benzinemotor 14 HP

1

Generatorregelaar

2

Stator

3

Ontstekingsmodule

4

Bougie

5

Oliepeil-vlotterschakelaar

6

Oliepeil-controlemodule

7

Startschakelaar

8

Startermotor

9

Relais

10

Accuzekering

11

12-V-accu

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Benzinemotor 23 HP

80
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Smeerschema

J = minimaal jaarlijks
B = na elke reiniging, vooral met een hogedrukreiniger
Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone
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Hydraulisch schema
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

82

Versnellingsbak incl.
olietank
Hydropomp
Stuurklep
Filterschroefpatroon
Wielmotor links
Wielmotor rechts
Hydraulische slang links
B
Hydraulische slang links
A
Hydraulische slang rechts
A
Hydraulische slang rechts
B
Oliekoeler

Hydrostatische apparaatdrager agria 5900 Cyclone

Hydraulische slangen

links

rechts

Aansluiting

= hydraulische slang

Pos. 1 = 774 25

Pos. 4 = 774 26

Aansluiting

= hydraulische slang

Pos. 2 = 768 43

Pos. 3 = 768 44

Na 200 bedrijfsuren, minimaal jaarlijks op dichtheid, beschadiging en veroudering
controleren. Hydraulische slangen na 6 jaar vervangen. Alleen nieuwe (niet ouder
dan 2 jaar) originele hydraulische slangen van Agria gebruiken.
Onder hoge druk vrijkomende hydraulische olie kan de huid doordringen
en ernstig letsel (levensgevaar) veroorzaken.
Gebruik bij het opsporen van lekkages vanwege gevaar voor letsel geschikte
hulpmiddelen - gespecialiseerde werkplaats!
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Conformiteitsverklaring
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Aanduiding van de onderdelen Afb. C
Benzinemotor 14 HP
1

Bougie/bougiedop

2

Oliepeilstok/olievulplug

3

Olieaflaatplug

4

Motor-nr.

5

Omkeerstarter/ventilatierooster

6

Starterhandgreep

11

Brandstoftankdop

12

Brandstoftank

13

Brandstofkraan

16

Motortype aanduiding

18

Uitlaat

19

Luchtfilter

20

Choke-bediening

24

Bedrijfsurenteller

25

Contactslot

31

Accu

35

Zekeringhouder met vlakke zekering

Kohler CH440 14 HP
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Afb. C
Benzinemotor 14 HP

agria 5900 Cyclone
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Aanduiding van de onderdelen afb. D
Benzinemotor 23 HP
1
1a

Bougie/bougiestekker links
Bougie/bougiestekker rechts

2

Olievulplug

3

Olieaflaatplug

4

Motor-nr.

5

Ventilatorrooster

6

Elektrische startmotor

7

Oliepeilstok

8

Oliefilter

9

Brandstoffilter

10

Oliedrukschakelaar

11

Brandstoftankdop

12

Brandstoftank

13

Brandstofkraan

14

Brandstofpeilweergave

15

Brandstofpomp

16

Carburateur

18

Uitlaat

19

Luchtfilter

20

Choke-bediening

21

Oliekoeler hydraulica

22

Oliekoeler motor

23

Regelaar

31

Accu

35

Zekeringhouder met vlakke zekering

Yamaha 23 HP
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Afb. D
Benzinemotor 23 HP

agria 5900 Cyclone
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Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
D-74219 Möckmühl
Tel.: +49 6298 39-0
Fax: +49 6298 39-111
E-mail: info@agria.de
Internet: www.agria.de

Uw agria-vakhandelaar dicht bij u in de buurt:

