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1 Inleiding 

Over deze gebruiksaanwijzing. 

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de opbouw van deze gebruik-

saanwijzing en verklaringen van de gebruikte tekens en symbolen.  

Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor de bediening van de 

veeg- en zuigmachine.  

Onze producten worden voortdurend verbeterd; daarom kon geen reke-

ning worden gehouden met constructieve veranderingen na het afdruk-

ken van deze gebruiksaanwijzing.  

Indien u vragen heeft, gelieve contact Op te nemen met onze service. 

De gebruiksaanwijzing moet door iedereen die de veeg- en zuigmachine 

gebruikt of bedient zorgvuldig worden gelezen.  

1.2 Reglementair gebruik 

De handbestuurde keer- en zuigmachine is uitsluitend bestemd bij een 

verhoogd bedrijfsgebruik voor het keren van droge stoffen op bevestig-

de plaatsen. De veegomgeving mag niet nat zijn.Een ander en verder-

gaand gebruik geldt als onreglementair!  

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die daardoorwerd veroor-

zaakt. Het risico wordt enkel gedragen door de gebruiker. Tot een 

reglementair gebruik behoort ook de naleving van de gebruiksaanwij-

zing en van de inspectie- en onderhoudsintervallen.  

De veeg- en zuigmachine mag enkel bediend worden door betrouwbaar 

personeel. Enkel geschoold en opgeleid personeel engageren. Voorkom 

het gebruik door kinderen, jongeren en andere onbevoegden bv. door 

het uittrekken van de sleutel na gebruik. 

De verantwoordelijkheid van het personeel moet duidelijk vastgelegd 

worden.  

Controleer de veeg- en zuigmachine Voor het vertrek op goede werking 

en technische veiligheid.Gebruik de machine niet in geval van storingen.  

Volg enkel uitdrukkelijk toegewezen trajecten en plaatsen.  

De veeg- en zuigmachine is ontworpen als eenmanstoestel. 
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2 Veiligheidsaanwijzingen 

 

1. Gebruik de machine alleen als ze zich in een perfecte 

toestand bevindt en ga reglementair, veiligheids- en ge-

vaarsbewust te werk en neem de gebruiksaanwijzing in 

acht! 

2. Neem aanvullend de algemeen geldende wettelijke en an-

dere bindende bepalingen inzake ongevallenpreventie en 

milieubescherming in acht! 

3. Het opvegen van ontvlambare, giftige of explosieve stoffen 

alsook brandbaar gas, onverdunde zuren en oplosmiddelen, 

brandende of gloeiende voorwerpen is verboden!  

4. Het apparaat is niet geschikt voor het opvegen van 

vloeistoffen, kabels, touwen, draden e.d. 

5. Gebruik de machine alleen met gemonteerde stofbak om 

verwondingen door wegslingerend vuil te vermijden. 

6. Het transporteren van lasten met de veegmachine is niet 

toegestaan.  

7. Laat vooral storingen die de veiligheid in het gedrang kun-

nen brengen onmiddellijk oplossen!  

8. Voer zonder toestemming van de fabrikant nooit veranderi-

gen, aan- of ombouwingen uit aan de machine. 

9. Reserveonderdelen moeten voldoen aan de vereisten die 

werden vastgelegd door de fabrikant. Dat is steeds gega-

randeerd bij originele reserveonderdelen. 

10. Zorg voor een veilige en milieuvriendelijke verwijdering van 

bedrijfsmiddelen, hulpstoffen en vervangingsonderdelen, in 

het bijzonder batterijen!  

11. Er moet geschikt, glijvast schoeisel gedragen worden om 

ongevallen te voorkomen. 

12. Personen (inclusief kinderen) die niet in staat zijn deze ma-

chine te gebruiken van wege hun fysieke, zintuiglijke of 

mentale vermogens of vanwege gebrek aan kennis mogen 

deze niet machine bedienen zonder supervisie of instructie 

van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid! 

Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden zodat zij 

niet met de machine kunnen spelen. 

13. Opgelet: Losse kledij kan door draaiende onderdelen in-

getrokken worden. 

14. Bij gebruik van de machines moet een persoonlijke veilig-

heidsuitrusting, in het bijzonder gehoorbescherming, gedra-

gen worden. 
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15. De machine mag alleen in open lucht of in voldoende ver-

luchte ruimten gebruikt worden. 

16. Het wegnemen van de motorfilter bij een draaiende motor 

kan leiden tot een plotse stijging van het motortoerental. Dat 

geldt vooral wanneer de filter vuil of elders verstopt is. 

17. Het werk met het apparaat moet regelmatig onderbroken 

worden. 

18. Neem de algemene richtlijnen betreffende explosieve, 

brandbare en licht ontvlambare brandstoffen in acht. In het 

bijzonder het bijtanken van de machine mag alleen plaats-

vinden bij een uitgeschakelde en afgekoelde motor in open 

lucht of op goed verluchte plaatsen. 

19. Opgelet: Onderdelen van de machine worden bij het gebruik 

heet. Er bestaat verbrandingsgevaar. 

 

2.1 Veiligheidsinrichtingen 

De keer- en zuigmachine start enkel indien de startsleutel zich in de 

AAN-stand bevindt de hoofdbekleding correct gesloten is,  

De stroomtoevoer naar de elektromotor wordt onderbroken indien de 

hoofdbekleding geopend wordt de sleutelschakelaar op UIT (O) wordt 

gesteld. 
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3 Toestelbeschrijvingg 

3.1 Toestelbeschrijving 

De keer- en zuigmachine wordt aangedreven door een verbrandingsmo-

tor. 

Het vegen gebeurt via twee zijbezems die het vuil naar beide veegrollen 

brengen die parallel met de rijrichting vegen.  

Die werpen het vuil in het stofreservoir dat zich erachter bevindt.  

Het door de veegrolllen opgewaaide stof wordt door de stofafzuiging 

met behulp van een lamellenfilter in de machine gehouden. 

De lamellenfilter kan gereinigd worden door een handmatig bediende 

filterschudinrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bedieningshendel linker zijbezem / Bedieningshendel 

rechter zijbezem 

2 Sleutelschakelaar 

3 Bedrijfsurenteller en batterijweergave 

4 Bedieningshendel veegrollen 

 

 

1 Koudstartinrichting (CHO-

KE) 

2 Kabelstarter 

3 Oliepeilstok 

 

 

 

 

1 Rijbeugel 5 Stofreservoir 

2 Rijhendel 6 Kap 

3 Bedieningspaneel 7 Zijbezems 

4 Filterreinigingshendel 9 Motor 
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3.2 Eerste ingebruikname 

Vergewis u ervan dat de machine onbeschadigd en volledig geleverd 

werd. 

Gelieve u in geval van klachten te wenden tot uw vakhandel of onze 

service. 

 

Om de machine op te tillen, houdt u ze onder het machineframe 

vast! 

Indien geprobeerd wordt om de machine aan de kap, de zijbezembe-

vestiging of het stofreservoir op te tillen, kunnen verwondingen 

ontstaan. 

 

� Schuif de stuurboom –1- zover in de opnamen tot de dwarse beugel 

zich op heuphoogte bevindt (ergonomisch correcte hoogte). 

� Span de schroeven van de stuurboom –2- stevig aan.  

� Verstel de zijbezemarmen in de bovenste positie. 

� Monteer de zijbezems  

� Sluit de kap opnieuw.  

� De machine is bedrijfsklaar. 

 

VORSICHT 
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4 Werking 

4.1 Rijwerking 

� Steek de sleutel in de sleutelschakelaar en draai hem in de richting 

van de wijzers van de klok: de elektrische motor start. 

� Trek de rijhendel naar u toe: de veegmachine rijdt vooruit. 

Wanneer de hendel losgelaten wordt, blijft de veegmachine staan. 

Bij koude motor de choke bedienen 

 

4.2 Veegwerking 

De hoogteverstelling van de zijbezem en de veegrollen gebeurt via hen-

dels aan het bedieningspaneel. 

Elke zijbezem kan afzonderlijk in werking worden gesteld. 

� Start de rijwerking. 

� Door het optillen en naar voren schuiven van de overeenkomstige 

hendel kunt u de zijbezem en / of de veegrollen doelgericht gebrui-

ken.  

� (zie ook „Toestelbeschrijving“) 

 

1 Bedieningshendel linker zijbezem 

2 Bedieningshendel veegrollen 

3 Bedieningshendel rechter zijbezem 

 

4.3 Opvegen van nat vuil 

Om nat vuil op te vegen, wordt aanbevolen om de ventilatorklep te slui-

ten om te verhinderen dat de filter verstopt raakt en week wordt. 

U versteld de ventilatorklep als volgt:,  

� open bij een uitgeschakelde machine de kap en stel ze vast.  

� Om de ventilatorklep te sluiten, draait u de hendel –1- op de voorste 

positie.  

Om de ventilatorklep te openen, moet u de hendel –1- in de achterste 

positie brengen. 
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4.4 Na het vegen 

� Zet de machine uit. 

� Verstel de zijbezems en veegrollen in de bovenste positie. 

 Wanneer de veegborstels niet in de bovenste positie worden ge-

bracht, staan de borstels tijdens de rust permanent onder bela-

sting waardoor ze voortijdig verslijten! 

� Maak de stofkast stofreservoir principieel leeg na de beëindiging 

van het veegwerk. 

 

4.5 Instellen van de rijaandrijving 

De rijaandrijving kan aan de instelschroeven aan de handgreep en aan 

de riemspanner bijgeregeld worden. 

� De riemspanner zodanig instellen dat de riem zonder spanning los 

tegen de greep ligt. 

De riem moet in het midden tot het eerste gevoel van weerstand 4 cm 

naar binnen geduwd kunnen worden. 

 

 

4.6 Wegzetten van de veegmachine 

� Rijd de machine op een daartoe voorziene (aangewezen) plaats.  

� De veegmachine beschikt niet over remmen. 

� Beveilig daarom de veegmachine tegen wegrollen (bv.: blokken). 

� Draai de sleutel tegen de wijzers van de klok om de motor uit te 

schakelen en verwijder de sleutel. 

Een onvakkundige omgang met de veegzuigmachine kan leiden tot 

persoonlijke of materiële schade! 

Verhinder een onbevoegd gebruik van de veegzuigmachine door: 

VORSICHT 

 

WARNUNG 
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� de bedrijfsklare veegzuigmachine nooit zonder toezicht te laten 

staan,   

� de sleutel van de sleutelschakelaar te verwijderen wanneer de 

veegmachine verlaten wordt (bv. aan het einde van het werk of tij-

dens het werk),  

de sleutel niet bij de veegmachine te bewaren 

 

4.7 Lediging van het stofreservoir  

� Til de borging van de stofkast –1- op en trek de stofkast aan de 

handgreep –2- uit het kader van de machine. 

� Maak de stofkast leeg in een geschikte opvangbak. 

� Schuif de stofkast opnieuw in de machine. 

De veegmachine mag niet weggezet worden met een volle stofkast.  
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5 Reiniging en onderhoud 

5.1 Veiligheidsaanwijzingen onderhoud 

Enkel de onderhoudswerkzaamheden die in het volgende hoofdstuk 

beschreven worden, mogen uitgevoerd worden. Alle andere on-

derhouds- en herstellingswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd 

worden door de fabrikant of door geautoriseerde firma's en personen 

die vertrouwd zijn met de relevante veiligheidsvoorschriften, de mobiele, 

commercieel gebruikte apparaten zijn onderworpen aan de veiligheid-

sinspectie conform VDE 0701. 

Volg de stappen van de onderhoudshandleiding nauwkeurig op. Een 

onvakkundig onderhoud kan storingen bij het gebruik van de machine 

veroorzaken en kan de garantie doen vervallen. 

Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie moet de batterij af-

geklemd worden. 

Gebruik bij de onderhoudswerkzaamheden alleen perfecte en geschikte 

werktuigen. 

Neem de vereisten aan de reserveonderdelen in acht. 

Indien afdekkingen en / of veiligheidselementen bij het onderhoud / de 

instandhouding verwijderd werden, moeten ze opnieuw gemonteerd 

worden vooraleer de machine opnieuw in bedrijf wordt gesteld! 

Bij alle werkzaamheden aan de veegmachine moet deze uitgeschakeld 

en tegen wegrollen beveiligd worden.  

 

5.2 Reiniging 

De veegzuigmachine mag alleen in uitgeschakelde toestand en droog 

gereinigd worden (bv.: schoonvegen). 

De veeg- en zuigmachine is een machine met elektrische componen-

ten..  

 

Vocht beschadigt het elektronisch systeem van het toestel. Vocht 

kan kruipsporen en kortsluiting veroorzaken. Gebruik geen ho-

gedrukreiniger.! 

 

De veeg- en zuigmachine mag enkel droog gereinigd worden.b 

Gebruik geen hogedruktreiniger 

 

 

OPGELETVORSICHT 
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5.3 Brandstof navullen 

 
� Schakel de keer- en zuigmachine uit. 

� Laat de motor afkoelen. 

� Open het tankdeksel. 

� Plaats een zuivere trechter in de opening van de tank. 

� Vul een beetje brandstof in de trechter en wacht tot de brandstof 

erdoor gelopen is. 

� Herhaal dat proces tot de tank gevuld is. 

� Neem de trechter weg. 

� Sluit de tank. 

� Wis gemorste brandstof zorgvuldig weg. 

 
 

5.4 Filterreiniging 

Gelieve erop te letten dat de stofkast aangebracht is.  

Beweeg de filterreinigingshendel een paar keer heen en weer.  

� De filter wordt daardoor gereinigd.  

� Het losgekomen stof valt in de stofkast.  

Er wordt aanbevolen enkele seconden te wachten vooraleer de stofkast 

leeg te maken omdat het fijne stof zich pas dan heeft gezet 
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5.5 Filtervervanging 

5.5.1 Filterdemontage 

� Verwijder de stofkast. 

� Duw de filterhouders –1- naar binnen zodat ze naar elkaar wijzen. 

� Verwijder de filter naar onderen. 

 

5.5.2 Filtermontage 

� Leg de filter in de filterschijf en duw de filterschijf met één hand naar 

boven. 

� Houd de filterschijf in die positie. 

� Draai de filterhouder met de andere hand naar buiten. 

 

5.6 Zijbezems 

5.6.1 Aanbouw zijbezems 

Houd de zijbezem onder de zijbezemarm en draai de zijbezem zodanig 

dat de zijbezemklemmen onder de bijhorende uitsparingen staan.  

Duw de zijbezem naar boven tot hij voelbaar vastklikt. 

 

5.6.2 Demontage van de zijbezems 

Duw de klemmen –1- onder de zijborstels naar binnen en neem tegelij-

kertijd de zijborstels naar onderen weg. 

 

5.7 Vervanging veegrol 

De veegrol bestaat uit twee halve schalen met borstels.  

De halve schalen zijn verbonden door middel van schroeven. 

 

5.7.1 Demontage van de veegrol 

Om de veegrol te demonteren, gaat u als volgt te werk:  

� Verwijder de stofkast. 
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� Ondersteun de machine veilig (bv.: tweede persoon). 

� Draai de veegrol tot de schroefverbindingen aan de veegrol zicht-

baar zijn. 

� Maak die schroefverbindingen los en verwijder ze. 

� Verwijder de halve schalen van de veegrol van de as en reinig in-

dien nodig de loopwerkkast, de as en de bijhorende wentellagers. 

 

 

5.7.2 Montage van de veegrol 

De halve schalen van de veegrol hebben hoekige uitsparingen. Die 

uitsparingen dienen voor de opname van de veegrolas. 

Beide halve schalen moeten zodanig op de vierhoekige as van de 

borstelrol gezet worden dat de as exact in de uitsparing van de halve 

schalen grijpt. 

Vervolgens wordt elke borstelhelft met telkens 3 schroeven 

vastgeschroefd tot geen spleet tussen de halve schalen meer te beken-

nen is. 
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5.8 Onderhoudstabel 

5.8.1 Onderhoud dagelijks 

� Vulstand van de brandstoftank controleren en indien nodig navullen. 

� Toestand van de luchtfilter voor de motor controleren en indien no-

dig vervangen. 

� Motoroliestand controleren en indien nodig navullen. 

� Machine controleren op zichtbare schade en functionele storingen. 

� Toestand van het stoffilter controleren en hem indien nodig reinigen. 

� Stofbak ledigen. 

� Bezem - walstunnel controleren op vastzittende delen resp. 

vastgeklemde vuildeeltjes die de bezemtunnel enger maken en de 

vrije beweging van de walsborstels beperken. 

 

5.8.2 bijkomend alle 50 bedrijfsuren 

� Borstels op slijtage en vreemde voorwerpen controleren en indien 

nodig de borstels vervangen. 

� Veegniveau controleren en indien nodig regelen. 

� Zijbezeminstelling op slijtage controleren en indien nodig instellen of 

vervangen. 

� Wrijvingswiel en rijriem reinigen (met Nitro-verdunning, benzine of 

remreinigingsmiddel)  

� Bezem - walstunnel controleren op vastzittende delen resp. 

vastgeklemde vuildeeltjes die de bezemtunnel enger maken en de 

vrije beweging van de walsborstels beperken. 

 

5.8.3 bijkomend alle 100 bedrijfsuren 

� Kabelisolatie controleren en indien nodig kabels vervangen. 

� Kabelverbinding op stabiliteit controleren. 

� Stoffilters reinigen en indien nodig vervangen. 

� Stofafzuiging controleren op vreemde voorwerpen en reinigen. 

� Testrit voor de functiecontrole van alle bedieningselementen. 

� Ketting walswerking op ontoegelaten uitzetting controleren.  

� Talrijke lagers op slijtage controleren. 

� Talrijke dichtingen controleren op schade en stabiliteit. 
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5.8.4 bijkomend alle 200 bedrijfsuren 

� Motor op functionaliteit controleren 

� Leef de onderhoudsaanwijzingen van de motorfabrikant na. Zie 

bijlage. 

 

5.9 Storingen, storingsweergave en remedie 

Storing Mogelijke oorzaken Mogelijke remedies 

Geen functie van de elektrische 

verbruikers 

Na het opladen werd de batte-

rijstekker niet opnieuw verbonden 

met het boordstopcontact 

De batterijstekker opnieuw aans-

luiten 

 Batterij is leeg of niet juist aan-

gesloten 

Batterij opladen, batterij 

vastklemmen 

 De kap is nog open Kap sluiten 

 Fout in de elektrische leiding Controleer alle steekverbindingen 

en breng het contact opnieuw tot 

stand 

Veegresultaat niet tevredenstel-

lend 

Zijbezems of hoofdborstels niet 

gezakt 

Zakken 

 Zijbezems of hoofdborstels vers-

leten 

Nastellen en indien nodig ver-

vangen van de borstels 

 Verstopping van de baan door 

vuil 

Controleren en reinigen van de 

walsruimte 

 Walsborstels zijn verstopt door 

vuil, kabels, touwen e.d. 

Walsborstels en wentellagers 

reinigen, controleren van de la-

gers op beschadigingen 

 Zijbezems zijn verstopt door vuil, 

kabels, touwen e.d. 

Zijbezems controleren en vreem-

de voorwerpen verwijderen 

 Riemen zijbezems / walsborstels 

versleten 

Controle en vervanging van de 

riemen 

Storing van de rijaandrijving Rijaandrijving niet correct in-

gesteld 

Rijaandrijving instellen 

 Aandrijvingsriem versleten Controle en vervanging van de 

riem 

 Blokkering van de stuurrol of de 

wielen door vuil 

Blokkering verwijderen 

Sterke stofontwikkeling bij het 

vegen 

Filter sterk verontreinigd Filter reinigen 

 Filter verbruikt / filtermateriaal 

versleten 

Filter controleren en vervangen 
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Storing Mogelijke oorzaken Mogelijke remedies 

 Filter niet correct in positie Filterpositie corrigeren 

 Ondichtheden en daardoor aan-

zuiging van valse lucht in de 

buurt van de filterkamer 

Controleren op aanzuiging van 

valse lucht 

Geen motorfunctie Sleutelschakelaar niet geacti-

veerd 

Sleutel van de sleutelschakelaar 

indraaien 

 Brandstoftank is leeg Brandstof navullen 

 De kap is nog open Kap sluiten 

 

5.10 Technische gegevens 

Afmetingen en gewichten  

Lengte 1150 mm 

Breedte 790 mm 

Hoogte 600 mm 

Gewicht met batterij 95 kg 

Veegbreedte  

Walsborstel 500 mm 

Met zijbezem 900 mm 

Volume stofreservoir 60 liter 

Motor Honda GC135E 

Motortype Eencilinder-

viertaktmotor 

Cilinderinhoud/vermogen 135 cm³/2,9kW bij 

3600min-1 

Tank 1,7l normaal loodvrij  

(min. 91Oktan) 

Motorolie 0,85l SF/SG; SAE 

10W-30 

Vibration < 2m/s² 

Noise waarde 83 dB(A) 
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5.11 Product marking 

 
Suctionsweeper 
Tandem KSV 910 
Power: 2,9kW  
Serialnumber: 0607058 
Build in: 2007 
Weight: 87 kg 

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 
Hamburger Straße 15-17 
D-49124 Georgsmarienhütte 
 

 

5.12 Afvalverwerking 

Verwijder defecte onderdelen, in het bijzonder elektrische componenten, 

batterijen en kunststofdelen volgens de plaatselijk geldende oorschriften 

in verband met de afvalverwerking 

 

5.13 Toebehoren en reserveonderdelen 

Toebehoren en reserveonderdelen moeten voldoen aan de vereisten 

van de fabrikant. Dat is steeds gegarandeerd bij originele reserveonder-

delen. 

 

5.14 Service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Telefoon: 0049 / (0)5401  83 53-0 

Fax: 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

5.15 Transport 

Transporteer de machine alleen in uitgeschakelde toestand en voldoen-

de bevestigd! 
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6   Conformiteitsverklaring (Vertaling van de originele 
versie) 

 
conform Europese machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage II, Nr. 1A 

 

 
M. Kai Stolzenberg - bedrijfsleiding van Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-

17, D-49124 Georgsmarienhütte - hij is gemachtigd om technische informatie te schikken. 

 
Hiermee verklaren wij dat de hierna genoemde machine wat betreft het 
ontwerp, de bouwwijze en de door ons in verkeer gebrachte uitvoering 
voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de 
Europese machinerichtlijn 2006/42/EG. Bij een verandering van de 
machine die niet met ons werd besproken, verliest deze verklaring haar 
geldigheid. 

 

 

 
Fabrikant:  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Benaming van de machine:  KSV 910 

Machine-type:  veegzuigmachine met tandemwals 

Desbetreffende  

Europese richtlijnen: Richtlijn 2006/42/EG 

 Richtlijn 2000/14/EG 

 Richtlijn 2004/108/EG 

 

 

In het bijzonder de volgende normen werden toegepast: 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 11.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Industr. ing., bedrijfsleiding) 

 


