Ik heb een storing aan mijn benzine grasmaaier
Motor zit vast bij nieuwe machine / heeft nog niet gedraaid (alleen bij
machines met wielaandrijving)
-

Mogelijk zit de duwboom op z’n kop gemonteerd. Hierdoor bediend men
het verkeerde hendel en ontgrendeld men de motorrem niet.
o Draai de duwboom om en monteer deze op juiste wijze.

Motor zit vast / is geen beweging in te krijgen
-

-

Indien het een vrijwel nieuwe machine betreft (minder dan een half uur in
gebruik) kan dit erop duiden dat de motor is vastgelopen als gevolg van
een motoroliegebrek. Men dient voor het eerste gebruik van de machine
zelf motorolie te vullen! (Dit is geen garantie)
Wanneer tijdens het maaien of na het afzetten van de motor deze situatie
ontstaan kan de oorzaak liggen in het volledig vol of verstopt zijn van de
grasvangbak waardoor het maaimes geblokkeerd raakt.
o maak vangzak leeg en reinig uitvoeropening

Motor rookt en/of loopt onregelmatig
-

Het feit dat de motor onregelmatig loopt of rookt kan erop duiden dat er olie
in de uitlaat en/of het luchtfilter is gekomen. Dit kan gebeuren als de
machine links of rechts gekanteld is geweest (de olie loopt dan namelijk
vanuit de motor in de uitlaat of het luchtfilter).
o Mogelijke oplossing: controleer het luchtfilter op aanwezigheid van
olie. Indien hier olie in aanwezig is dient men deze te vervangen.
o Noot: controleer hierna het motoroliepeil, er is namelijk olie uit de
motor weg!
o Hierna dient u de machine te starten hij zal de eerste tijd wat roken,
dit zal na enige tijd minder worden.

LETOP: de maaier mag NOOIT op zijn zijkant wordt gelegd. Breng de duwboom
naar beneden zodat de bougie naar boven is gericht waarna u onder de
machine kunt reinigen / inspecteren.
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Motor start niet of loopt onregelmatig na langere tijd te hebben stilgestaan
-

Euro 95 benzine is een product wat relatief snel verouderd (circa 4-5
maanden) hierdoor kan het voorkomen dat wanneer uw machine een
langere periode heeft stilgestaan deze niet wil starten cq niet goed loopt.
Dit geldt overigens ook voor brandstof welke in jerrycans is opgeslagen.
o Vervang de brandstof door nieuw / vers product. Of maak voortaan
gebruik van speciale, onbeperkt houdbare brandstof (Aspen /
akylaatbenzine)

Machine trilt (met motor aan)
-

Door het raken van obstakels (boomstronken, tegels , mollenklemmen,
etc.) kan het maaimes en/of de motor ernstig beschadigen. Dit heeft tot
gevolg dat er een grove onbalans in de machine zal ontstaan en op termijn
zeer gevaarlijk kan zijn (afbreken van vitale delen).
o Controleer aan de onderzijde van de machine het mes op
beschadigingen en vervorming. (Let op: leg de machine NIET op z’n
zijde.
▪ De maaier mag NOOIT op zijn zijkant wordt gelegd, breng de
duwboom naar beneden zodat de bougie naar boven is
gericht waarna u onder de machine kunt reinigen /
inspecteren.
o Indien dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de
garantie-bepalingen van de fabrikant (schade)

Maairesultaat is niet gelijkmatig, gras wordt platgeslagen, maaier laat
plukken liggen
-

Door het maaien van te lang gras kan het voorkomen dat het maairesultaat
niet naar wens is.
o Stel de maaihoogte hoger in en maai in fase van hoog naar laag. Dit
kan inhouden dat u meerdere keren uw gazon moet maaien om dit
naar de gewenste lengte te krijgen.

Aandrijving werkt niet goed, machine gaat niet goed vooruit
-

Mogelijk blokkeert “iets”de aandrijving.
o Controleer of er geen grasresten tussen de aandrijving of kabel zit.
Mogelijk probeert u te hoog gras, kort te maaien.
o Stel de maaihoogte iets hoger in en probeer het opnieuw.
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Aandrijving blokkeert bij achteruit rijden
-

Mogelijk blokkeert “iets” de aandrijving
o Controleer of er geen vuil / grasresten de poelie of aandrijving
blokkeren
o Laat het hendel voor de aandrijving los, loop een paar passen door
en rij daarna achteruit zonder het hendel voor de aandrijving in te
knijpen, zodat de aandrijving volledig is vrijgegeven.

Mocht uw machine na deze punten gecontroleerd te hebben het toch nog niet
doen, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw leverancier.
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