
Dit instructievel hoort bij de Ferrari met maaibalk van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

 

Veiligheid 

Zorg voordat u gaat maaien dat u (door SLG) bent geïnstrueerd 

over het veilig gebruik van het apparaat. 

Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde voorwerpen 

(stenen, draden, etc.) van het werkgebied.  

Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen of holen op het tra-

ject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel 

niet maaien. 

Draag altijd (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus en de 

meegeleverde gehoorbescherming. 

Op de werklocatie dient een EHBO doos aanwezig te zijn. 

Zorg ervoor dat er zich geen mensen of huisdieren in de buurt 

bevinden.  

Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een 

omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg brandstof toe voordat 

u de machine start. Voeg nooit benzine toe wanneer de machine 

nog loopt.  

Werk alleen in daglicht. 

Starten 

Let op dat voor het starten van 

de machine alle hendels in de 

neutrale stand staan.  

Houd uw voeten weg bij de maai-

balk. 

Draai de benzinekraan open.  

Schakel bij het starten van een kou-

de motor de choke in. 

Zet de stophendel B in positie I 

(aan).  

Plaats uw voet tegen de zijkant van 

het wiel en start de motor d.m.v. 

een stevige ruk aan het koord. 
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open- - - - - - CHOKE - - - - - - - dicht 

dicht - - - - - BENZINE - - - - - -  open 

aan > 



Werk-instructies 

Toerental  
 Voor een optimale werking van de Ferrari, maai altijd 
 met een stationair toerental! 
Versnelling  
 Bij hoog gras (>0,5 m) maaien in de 1e versnelling . 
 Bij kort gras kan eventueel de 2e versnelling worden 
 ingeschakeld. 
Tanken  
 De trekker wordt altijd met een volle tank geleverd. 
 Mocht het nodig zijn tijdens de uitleenperiode te 
 tanken, gebruik dan altijd benzine Euro95. 
Differentieel slot  
 Indien gewenst kan het differentieel slot van de wie-
 len worden ingeschakeld. Dat kan handig zijn bij
 lange rechte stukken of ongelijk terrein  
 Het is niet mogelijk de machine te draaien als het 
 differentieel slot is ingeschakeld! Wilt u de bocht om, 
 ontgrendel dan eerst het differentieelslot. 
 
Let op: Het differentieelslot alleen in- of uitschakelen 
als de maaier stil staat. 
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Rijden  
Stel de stuurkolom in op een prettige hoogte m.b.v. hendel M. 
Haal de machine van de handrem N. 
Houd de stuurboom vast, knijp koppelingshendel C in. Tegelijkertijd kan 
nu de rode STOP hendel A ingeknepen worden. 
Schakel de vooruit of achteruit in L.  

NB: Omdat de maaibalk aan de achterzijde van de trekker is gemonteerd 
werkt deze hendel tegengesteld.  Om vooruit te kunnen rijden/maaien dient 
de hendel in de achteruit te staan, dus naar u toe. 
 
Selecteer de gewenste versnelling (I of II, zie werkinstructie) en laat de kop-
peling langzaam opkomen door de koppelingshendel C geleidelijk los te laten. 
 

Maaien 

Om de maaibalk in werking te zetten dient 
de koppeling C ontkoppeld te zijn, dan de 
inschakelhendel van de aftak-as inscha-
kelen en langzaam de koppeling op laten 
komen/los laten. De trekker begint te  
rijden en de messenbalk is in bedrijf.  
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Klaar met maaien 

Zorg ervoor dat de benzinekraan na 
gebruik weer wordt dichtgedraaid.  

Na de maaiwerkzaamheden dient de 
messenbalk direct te worden 
schoongemaakt en op een droge, 
veilige plaats gestald te worden.  

Laat de machine niet onnodig lang, 
ongebruikt buiten of op de aanhanger 
staan.  

De machine kan zonder afspraak 
iedere donderdagochtend worden 
teruggebracht naar SLG. Wilt u de 
machine op een ander moment 
terugbrengen? Geef dit dan tijdig 
door via onderstaand e-mail adres.  
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