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Het apparaat is uitsluitend bestemd om een vaste ondergrond te 
borstelen (bijv.: parkeerterreinen, voetpaden, magazijnen). De 
borstelomgeving mag niet nat zijn. 

De borstelmachine mag enkel door betrouwbaar en opgeleid 
personeel worden bediend. 

Vermijd het gebruik door kinderen, jeugd en andere 
onbevoegden, bijv. door de sleutels na gebruik te verwijderen. 

Ander of verdergaand gebruik geldt als onreglementair (zie 
veiligheidsinstructies in hoofdstuk ). De fabrikant is niet 
aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. 

Dit risico wordt uitsluitend door de gebruiker gedragen. 

Bij het reglementaire gebruik horen ook het in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing en de veiligheidsintructies en het naleven 
van de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden. 

Rijd enkel op uitdrukkelijk toegewezen wegen en plaatsen.

Aanwijzingen voor geschikte ondergronden (asfalt, estrik, 
industriegrond, beton, straatstenen, tapijt, kunstgras enz.)
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GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ÿ Gebruik de machine enkel in perfecte staat en volgens het   
reglementaire gebruik, houd rekening met de veiligheid en  
de eventuele gevaren en neem de gebruiksaanwijzing in 
acht!

 
Ÿ Neem als aanvulling op de gebruiksaanwijzing ook de 

algemeen geldende wetteli jke regelingen voor 
ongevallenpreventie en milieubescherming in acht! 

Ÿ Het opvegen van ontvlambare, toxische of explosieve 
stoffen, brandbare gassen, onverdunde zuren en 
oplosmiddelen en brandende of smeulende voorwerpen is 
verboden! 

Ÿ Het apparaat is niet geschikt voor het opnemen van 
vloeistoffen, kabels, touwen, draden of iets gelijkaardigs. 

Ÿ Gebruik de machine uitsluitend met de geplaatste 
keerafvalbakken om letsels door wegslingerende delen te 
vermijden. 

Ÿ Het transporteren van lasten met de borstelmachine is niet 
toegestaan. 

Ÿ Laat storingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden, 
onmiddellijk verhelpen. 

Ÿ Voer geen veranderingen, aanbouwwerkzaamheden of 
verbouwingen aan de machine uit zonder de goedkeuring 
van de fabrikant. 

Ÿ Reserveonderdelen moeten voldoen aan de voorschriften 
van de fabrikant. Bij de originele reserveonderdelen is dit 
altijd gegarandeerd. 

Ÿ Toebehoren en reserveonderdelen mogen enkel door een 
gemachtigde klantendienst worden ingebouwd.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES2.1

Inhoud

Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen voor het gebruik 
van de borstelmachine. 

Onze producten worden voortdurend verbeterd. Constructieve 
wijzigingen na de druk zijn dus niet in deze aanwijzing 
opgenomen. Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze 
Service. 

Iedereen die de borstelmachine bedient ,  moet de 
gebruiksaanwijzing lezen en toepassen. 

Naast de gebruiksaanwijzing en de geldende regelingen voor 
ongevallenpreventie op de gebruiksplaats moeten ook de 
erkende regels voor veilige en deskundige werkzaamheden in 
acht worden genomen!

Inhoudsopgave
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Ÿ Zorg ervoor dat bedrijfs- en hulpstoffen en wisselstukken (in 
het bijzonder de batterijen) op een veilige en 
milieuvriendelijke manier worden verwijderd! 

Ÿ Er moeten geschikte antislipschoenen worden gedragen om 
ongevallen te vermijden. 

Ÿ Personen (inclusief kinderen) die door hun fysieke, 
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, hun gebrek aan 
ervaring of hun onwetendheid niet in staat zijn om de 
machine veilig te gebruiken, mogen deze machine niet 
zonder toezicht of aanwijzing van een verantwoordelijke 
persoon gebruiken! Kinderen moeten in het oog worden 
gehouden om te verzekeren dat ze niet met de machine 
spelen. 

Ÿ Voorzichtig: Losse kledingstukken kunnen door draaiende 
onderdelen worden gegrepen. 

Ÿ De gebruiksaanwijzingen van de batterijfabrikant voor zijn 
product en de voorschriften van de wetgever voor de 
omgang met accumulatoren moeten worden nageleefd! 

Ÿ Laad lege batterijen onmiddellijk na gebruik en enkel in goed 
geventileerde ruimten op! 

Ÿ Houd het laadgebied vrij van open vlammen en elektrische 
vonken aangezien er tijdens het opladen van de batterijen 
een uiterst explosief gasmengsel kan ontstaan. 

Ÿ Houd er rekening mee dat de accumulatoren met 
batterijzuren zijn gevuld! 

Ÿ De batterijen altijd proper en droog houden om kruipstroom 
te vermijden! De batterijpolen nooit kortsluiten! 

Ÿ Om gezondheidsschade te vermijden, is het verboden om in 
het bereik van het batterijlaadstation te roken, te eten en te 
drinken. 

Ÿ Het opladen van de batterijen mag enkel bij een geopende en 
door de bekledingshouder geborgde hoofdbekleding 
plaatsvinden. 

Ÿ Neem bij ritten op een helling het in de technische gegevens 
aangegeven maximale klimvermogen en de maximaal 
mogelijke helling in acht. Door een bruuske, te korte 
stuurbeweging, in het bijzonder op hellingen, kan het 
apparaat kantelen. Pas uw rijstijl en uw snelheid aan aan de 
omstandigheden. 

Ÿ De machine mag niet op de openbare weg rijden. 

OPGELET! OPGELET! GEVAAR! 
DE BESCHREVEN INSTRUCTIES MOETEN 
IN ACHT WORDEN GENOMEN!

VEILIGHEIDSBRIL DRAGEN!

VEILIGHEIDSHANDSCHOENDEN DRAGEN!

ADEMHALINGSBESCHERMING DRAGEN!

OPGELET! OPGELET! GEVARENZONE! 
GEVAAR VOOR PERSOONLIJK LETSEL!

GEBRUIKSAANWIJZING IN ACHT NEMEN!

De borstelmachine kan enkel worden ingeschakeld wanneer ...
 a)  de zijdeur correct is gesloten en vergrendeld,
 b)  de startsleutel zich in de positie AAN bevindt. 

De stoomtoevoer naar de borstelmachine wordt onderbroken 
wanneer: 
 a)  de startsleutel naar de positie UIT wordt gedraaid,
 b)  de zijdeur wordt geopend,
 c)  de laadtoestand van de batterijen kritiek is.

De wielaandrijving van de borstelmachine werkt enkel wanneer ... 
 a)  de zijdeur correct is gesloten en vergrendeld,
 b)  de startsleutel zich in de positie AAN bevindt,
 c)  de bediener op de bestuurderszetel zit.

De stroomtoevoer naar de wielaandrijfmotor wordt onderbroken 
wanneer: 
 d)  de bediener opstaat uit de bestuurderszetel,
 e)  de startsleutel naar de positie UIT wordt gedraaid,
 f)    de zijdeur wordt geopend.

Als het gaspedaal tijdens het startproces (sleutelschakelaar 
schakelt van UIT naar AAN) wordt ingedrukt, wordt de 
stroomtoevoer naar de aandrijfmotor onderbroken. Deze 
blokkering kan worden opgeheven door het gaspedaal los te 
laten.

Alle op de machine aangebrachte veiligheidsinrichtingen mogen 
niet worden overbrugd of buiten werking worden gesteld!

Recyclage van verpakkingsmaterialen. Verpakkingsmaterialen 
niet bij het huisvuil gooien, maar hergebruiken.

Oude apparaten bevatten waardevolle, voor recyclage geschikte 
materialen die opnieuw moeten worden gebruikt. Batterijen, olie 
en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu terechtkomen. 
Gel ieve de oude apparaten daarom via  geschikte  
inzamelsystemen te verwijderen.
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De TT1200 is een elektrisch aangedreven zitborstelmachine die 
met het tandemrolborstelsysteem is uitgerust. Ze beschikt over 
een automatisch dalende borstelrol en een krachtige 
stofafzuiging.

SYMBOLEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING2.2

SYMBOLEN OP HET APPARAAT2.3

VEILIGHEIDSINRICHTINGEN2.4

3 MILIEUBESCHERMING

4 APPARAATBESCHRIJVING



16

15

14

13

Bij het tandemrolsysteem (TRS) wordt het vuil via de zijbezems 
(1) uit de hoeken en kanten van de borstelzone naar het midden 
van de machine en vervolgens naar de twee tegen elkaar 
draaiende borstelrollen (2) gevoerd. Het keerafval wordt door 
deze rollen opgenomen en naar de daarachter liggende 
keerafvalbak (3) gevoerd. Het door het keerproces opgeworpen 
stof wordt door een ventilator (4) door een zakfilter (5) gezogen 
waardoor het stof van de zuivere lucht wordt gescheiden. Een 
trilapparaat (6) maakt het stof in de zakfilter los en laat het in de 
keerafvalbak vallen.

APPARAATGEGEVENS

Lengte / breedte / hoogte [mm] 1450 / 900 / 1165

Leeg gewicht (zonder batterijen) [kg] 250

Transportgewicht (met batterijen) [kg] 395

Toegelaten totale gewicht [kg] 550

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Beschermingsklasse [-] IPX3

Temperatuur [°C] -5 bis +40

  1  Hoofdbekleding 14  Rempedaal

  2  Zijdeur 15  Parkeerrem

  3  Zijbekleding 16  Zijbezemverstelling

  4  Voorbekleding 17  Hoofdschakelaar/sleutelschakelaar

  5  Keerafvalbak 18  Claxonschakelaar

  6  Keerafvalbakvergrendeling 19  "Press-And-Sweep“-schakelaar (PASS)

  7  Stuur 20  Zijbezemschakelaar en status-led

  8  Zetel 21  Status-led borstelrol

  9  Borstelrol(len) 22  Ventilatorschakelaar en status-led

10   Zijbezems 23  Schakelaar filtertrilapparaat en status-led

11  Stoffilter / zakfilter 24  Draaiknop menukeuze

12  Ventilator 25  Display

13  Rijpedaal 26  Rijrichtingsschakelaar
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BORSTELEIGENSCHAPPEN

Borstelbreedte zonder zijbezems [mm] 700

Borstelbreedte met 1 zijbezem [mm] 980

Borstelbreedte met 2 zijbezem [mm] 1200

Volume van de keerafvalbak [l] 90

Soort filter [-] Zakfilter

Filteroppervlakte [m²] 1,5

Netto reinigingsoppervlakte [m²] 14000

RIJEIGENSCHAPPEN

Snelheid [km/h] 6

Draaicirkel [m] 1,2

Max. klimvermogen [%] 20

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Totale stroomopname [A] 55

Bordspanning [V] 24

Totaal vermogen [W] 1320

Stroomvoorziening [-]
Gelbatterij / loodbatterij
4x 6V 180Ah-240Ah 
K20/K5

Looptijd op vlakke ondergrond [h] ca. 4,5

EMISSIES

Geluidsdrukniveau dB(A) 74

Trillingen [m/s² < 2,5

MODEL TT1200E
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TECHNISCHE GEGEVENS4.2

WERKING4.1

BEDIENINGS- EN WERKINGSELEMENTEN4.3

4.3.1  Overzicht bedienings- en werkingselementen
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4.3.2  Besturingselektronica / software

4.3.2.1  Bediening / beschrijving van de symbolen

De draaiknop voor de menukeuze is  het  centrale 
bedieningselement van de elektronische besturing. Door deze 
knop te draaien en in te drukken, kan er door het menu worden 
genavigeerd om instellingen aan te brengen.

4.3.2.2  Toetsen bedieningsveld

Sneltoetsen

Met de sneltoetsen (zie grafiek positie 2 tot 5) kan een snelle in- of 
uitschakeling van de zijbezems (2) en de ventilator (3) of een 
manuele filterreiniging (4) plaatsvinden zonder dat de bediener 
met de menukeuzeknop moet werken en zijn blik en concentratie 
van de borstelomgeving moet afwenden. De in de binnenkamer 
van de machine ingebouwde claxon kan via de claxonschakelaar 
(5) worden bediend. 

WAARSCHUWING: Gebruik de claxon enkel als waarschuwings- of 
noodgevalsignaal!

"Press-And-Sweep"-schakelaar (PASS)

Tussen de sneltoetsen bevindt zich de "Press-And-Sweep"-
schakelaar (1), die het mogelijk maakt om de machine met een 
druk op de knop te gebruiken. Als de PASS wordt ingedrukt, dan 
wordt de machine gestart in de configuratie die voordien in het 
instellingenmenu (l) met PIN-beveiliging is ingesteld 
(borstelmodus "Standaard"). Door deze op de betreffende 
gebruiksomgeving geprogrammeerde werking wordt de foutieve 
bediening van de borstelmachine door de bediener sterk beperkt 
en wordt de toepassing reproduceerbaar ingesteld. De volgende 
instellingen kunnen in elke combinatie worden aangebracht: 
Borstelrollen aan/uit, zijbezem rechts aan/uit, zijbezem links 
aan/uit, ventilator aan/uit, filtertrilapparaat handmatig/ 
automatisch, werklicht aan/uit.

De besturing is zodanig opgesteld dat, na het indrukken van de 
PASS, verdere functies via het hoofdmenu of de sneltoetsen 
kunnen worden in- of uitgeschakeld. 
BELANGRIJK: In- of uitgeschakelde functies en instellingen 
worden door een nieuwe start van de machine gewist! Gelieve 
contact op te nemen met uw bevoegde servicetechnicus voor een 
b l i j v e n d e  a a n p a s s i n g  v a n  d e  P A S S - f u n c t i e  
(standaardconfiguratie).

Functies van de status-leds
Aan de hand van de leds (6) die onder de sneltoetsen zijn 
aangebracht, kan de status van de betreffende functie worden 
afgelezen. Als de borstelrollen, de zijbezems, de ventilator en/of 
het filtertrilapparaat zijn ingeschakeld, dan zal de led onder de 
overeenkomstige functie constant branden (A). Bij de 
uitschakeling van de functie (via de sneltoetsen of de 
besturingselektronica) wordt de betreffende led gedoofd (B). Als 
er in de stroomkring van de borstelrollen, de zijbezems, de 
ventilator of het filtertrilapparaat een elektrisch probleem 
aanwezig is, dan begint de led te knipperen (C).  Elektrische 
problemen kunnen worden veroorzaakt door overbelasting, 
uitgetrokken stekkers, defecte/ingeschakelde beveiligingen, 
defecte motoren of kabelbreuk.

4.3.2.3  Startscherm van de besturing

Het startscherm (A) wordt na inschakeling van de 
sleutelschakelaar weergegeven. In dit overzicht wordt alle 
belangrijke informatie voor de bediener, zoals de geselecteerde 
borstelmodus (1), de batterijindicatie (2), de timer (3) en de 
totale looptijd van de machine (4), weergegeven. Door de 
menukeuzeknop met de wijzers van de klok mee te draaien, 
verschijnt de serviceweergave die informatie over de duur tot het 
volgende machineonderhoud door een gekwalificeerde en 
gemachtigde handelaar aangeeft.
Als er een elektrisch probleem met de borstelrollen, de zijbezems, 
de ventilator of het filtertrilapparaat optreedt, verschijnt er aan 
de rechterkant van het startscherm een waarschuwingssysmbool 
(5). Door de menukeuzeknop te draaien, verschijnt de 
waarschuwing (B) die aangeeft in welke stroomkring de fout is 
opgetreden.

De besturing is zodanig geprogrammeerd dat het startscherm (A) 
wordt weergegeven na 20 seconden zonder bediening van de 
draaiknop voor de menukeuze ("Time-outfunctie"). Zo wordt 
verzekerd dat alle belangrijke parameters en informatie voor de 
bediener steeds worden weergegeven.
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Stap 1 Open de transportverpakking.
Stap 2    Neem de volledige zijdeur af.
Stap 3  Hoofdbekleding zijdelings optillen en ze uit de 
 opname tillen.  
Stap 4 Plaats de batterijen.  § Zie 4.5.2
Stap 5 Sluit de batterijen aan. § Zie 4.5.2
Stap 6 Plaats de hoofdbekleding terug.
Stap 7 Monteer de zijbezem(s) § Zie 4.5.4 

De borstelzuigmachine is gebruiksklaar.

Stap 8 Rijd de borstelzuigmachine met behulp van een 
 reling uit de transportverpakking.

Optioneel:
De borstelzuigmachine is uitgerust met batterijen.

Stap 1 Open de transportverpakking.
Stap 2    Open de zijdeur.
Stap 3  Open en borg de hoofdbekleding met de 
                       vergrendeling.
De kap heeft vooraan aan de onderkant een boorgat.
Stap 4 Breng de kapvergrendeling in het boorgat.  
Stap 5 Sluit de pluspool van de batterij aan.
Stap 6 Sluit de hoofdbekleding.
Stap 7 Monteer de zijbezem(s).  § Zie 4.5.4 

Rijd de borstelzuigmachine met behulp van een reling uit de 
transportverpakking § Zie onderstaande afbeelding

CA SIDE BRUSHB
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4.3.2.4  Overzicht hoofdmenu

In het hoofdmenu kunnen alle machineparameters worden 
gewijzigd om de machine altijd optimaal op de te borstelen 
omgeving te kunnen gebruiken. Om van het startscherm naar het 
hoofdmenu te gaan, volstaat het om de menukeuzeschakelaar één 
keer in te drukken. Door de menukeuzeschakelaar te draaien, kan 
er nu door de menupunten worden genavigeerd.

De hoofdmenupunten zijn onderverdeeld in categorieën met en 
zonder submenu: 
Ÿ Door op de menukeuzeknop te drukken, krijgt men toegang 

tot menupunten met submenu. Hier kunnen nu verschillende 
instellingen worden aangebracht. Door in het submenu het 
scherm "Terug" te selecteren, gaat men terug naar het 
hoofdmenu. 

Ÿ Bij de menupunten zonder submenu worden de 
overeenkomstige instellingen rechtstreeks gewijzigd door 
op de menukeuzeschakelaar te drukken.

In hoofdstuk 5 ("Werking") vindt u een gedetailleerde 
beschrijving van de verschillende instellingsmogelijkheden.

  A    Startscherm G    Filtertrilapparaatmodus 

  D    Selectie - borstelmodus H    Timer-Functies

  E    Zijbezem -functies I     instellingen  
      (wachtwoordbeveiliging )

  F    Awerklichten worden  om/uit

A

D E F

G H I

P P

P P

P

$

WAARSCHUWING - De borstelmachine mag 
niet met een vorkheftruck van de pallets 
worden gelost! Zo wordt de machine 
beschadigd! Bovendien zorgt dit voor een 
verhoogd risico voor letsels door kantelende 
ladingen en beschadigingen aan de machine!

Gebruik een gesloten reling.
De reling moet zodanig zijn opgesteld dat zowel 
het neuswiel als de aandrijfwielen over deze 
reling kunnen worden gereden.
Bij niet-inachtneming ontstaat schade aan de 
mechanica van de borstelzuigmachine.

Standard:

De borstelzuigmachine wordt als standaardmodel zonder 
batterijen en laadapparaat geleverd.
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ABLADEN DER MASCHINE4.4

  A    Startscherm 3    Timer

  B    Waarschuwing 4    Totale looptijd van de machine

  C    Service-informatie 5    Waarschuwingssysmbool 
       elektrisch probleem

  1    Geselecteerde borstelmodus 6    Error Beschrijving

  2    Batterij statusindicator 7    Tijd tot de volgende 
      onderhoudsbeurt



4.5.1  De verbinding machine-batterij tot stand     
             brengen

Voor de veiligheid tijdens het transport wordt de verbinding 
tussen de batterijen en de borstelmachine verbroken. Voor de 
eerste inbedrijfstelling moet deze verbinding opnieuw tot stand 
worden gebracht. Eerst moet de keerafvalbak worden verwijderd 
(1-3) om toegang tot de afsluiting van de hoofdbekleding (4) te 
krijgen. Door afsluiting van de hoofdbekleding naar links en (in de 
rijrichting) naar voren te trekken (5), kan die uit de houder worden 
verwijderd. Nu kan de zijdeur (6) worden geopend en is de 
toegang tot binnenkamer van de machine mogelijk. Hier bevindt 
zich nu de onderbroken batterijverbinding (7). De vrije rood 
batterijstekker moet nu met de vast gemonteerde rood 
batterijstekker worden verbonden (8-9) om de batterijen op de 
borstelmachine aan te sluiten. Aansluitend moet de zijdeur 
worden gesloten (10) en met de afsluiting van de hoofdbekleding 
worden afgesloten (11). Plaats de keerafvalbak nu terug in de 
borstelmachine (12) en vergrendel het (13).
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4.5.2  De batterijen plaatsen

Als er geen batterijen in de machine aanwezig zijn, moeten ze 
eerst zoals hieronder beschreven worden geplaatst en 
aangesloten.
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4.5.4  De zijbezems aanbrengen

De zijbezem wordt met een schroef op de zijbezemaandrijfmotor 
bevestigd. Om die probleemloos te kunnen bereiken, moet de 
zijbezemarm in de rustpositie worden gebracht (1). Bij de inbouw 
van de zijbezem moet erop worden gelet dat de neus aan de 
zijbezemaandrijver (2) bij de plaatsing van de zijbezem op de 
aandrijfmotor in de afstelveergroef van de motoras grijpt (3). De 
zijbezem moet nu nog met de vleugelbout worden bevestigd (4) 
en dan is de machine bedrijfsklaar.

5

4.5.3  Het batterijtype instellen

In principe wordt er een onderscheid gemaakt tussen gel- en 
zuurbatterijen, die verschillende ontladingscurven en 
uitschakelgrenzen hebben. Om de correcte batterijindicatie en de 
juiste bescherming tegen de volledige ontlading te kunnen 
garanderen, is het daarom noodzakelijk om het juiste batterijtype 
in de besturing in te stellen. De fabrieksinstelling is voor 
gelbatterijen. Als u zuurbatterijen in uw borstelmachine wilt 
gebruiken, neem dan contact op met uw servicetechnicus die de 
nodige instellingen zal aanbrengen. 

2

12

De rijaandrijving van de borstelmachine gebeurt via een 
afzonderlijke besturing (S-Drive) en is dus onafhankelijk van de 
hoofdbesturing. Hierdoor is het mogelijk om de machine te 
verplaatsen zonder de borsteleenheid (borstelrollen & 
zijbezems) in te schakelen en na de automatische uitschakeling 
van de componenten bij een lage batterijspanning.

5 WERKING

RIJAANDRIJVINGSSYSTEEM 5.1
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5.1.1  De borstelmachine starten

Voor de inschakeling van de rijaandrijving moet enkel de 
sleutelschakelaar worden ingeschakeld. Daarvoor moet eerst de 
parkeerrem worden losgelaten (1-2). Aansluitend wordt de 
sleutel in het contact gestoken (3) en 90° met de wijzers van de 
klok mee gedraaid. Op de display verschijnt nu de begroeting en 
lichten de status-leds één keer op (5). De machine bevindt zich nu 
in de transfermodus.

5.1.2  De rijrichting kiezen

De rijrichtingsschakelaar aan de linkerkant van het 
bedieningsveld geeft aan in welke richting de borstelmachine 
rijdt als u het gaspedaal (3) bedient. Als de rijrichtingsschakelaar 
naar voren is gericht (1), dan rijdt de machine voorwaarts. Als de 
rijrichtingsschakelaar naar achteren is gericht (2), dan rijdt de 
machine achterwaarts.

1
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5.1.3  De borstelmachine opbergen

Bij het opbergen van de machine moet erop worden gelet dat de 
opbergplaats vlak (zonder hellingen) en droog is. Voor de 
uitschakeling van de machine moet eerst op de rem worden 
geduwd (1) en moet de parkeerrem worden bediend (2-3). 
Aansluitend wordt de sleutelschakelaar 90° tegen de wijzers van 
de klok in gedraaid (4) en uitgetrokken (5).
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BELANGRIJK - Van zodra de batterijindicatie 
begint te knipperen, mag er enkel nog in de 
buurt van het laadstation worden geborsteld 
aangezien de resterende capaciteit van de 
batterij in dit geval gering is (< 20 %). Als de 
machine door de geringe batterijcapaciteit 
automatisch wordt uitgeschakeld (bescherming 
tegen volledige ontlading), dan moet de 
machine in  de transfermodus via  de 
snelste/kortste weg naar het laadstation worden 
gebracht. Anders dreigt een onherstelbaar 
defect van de batterijen!

5.2.1  Nat keerafval borstelen

OPGELET - Nat keerafval mag niet met deze 
machine worden opgenomen. Dit kan tot een 
beschadiging van de stoffilter leiden! Ook de 
borstelrollen en zijbezems plakken snel vast en 
worden daardoor blijvend beschadigd!

5.2.2  Borstelmodi

De borstelmachine biedt een reeks vooraf ingestelde borstelmodi 
voor verschillende ondergronden aan die via de besturing kunnen 
worden geselecteerd. Het menu voor de selectie van de 
borstelmodus bevindt zich in het hoofdmenu. Door op de 
menukeuzeknop te drukken gaat men naar de overeenkomstige 
borstelmodi die kunnen worden gestart door de menukeuzeknop 
te draaien en in te drukken. De standaardborstelmodus is daarbij 
de instelling die door de gebruiker in het bereik met 
wachtwoordbeveiliging werd geprogrammeerd.  Die wordt 
standaard geselecteerd als de machine via de sleutelschakelaar 
opnieuw wordt gestart. Tot de volgende nieuwe start van de 
machine wordt de momenteel geselecteerde borstelmodus 
gestart als de PASS wordt ingedrukt.

A    Startsherm D3    Buitenbereiken-mode

D    Selectie - borstelmodus D4    Tapijt-Mode

D1  Aangepaste-mode D5    laat de submenu's

D2  Interieur-mode

A

D5

D

$

D1

$

D2

P

D3

P

D4

P

P

De volgende - -zijn in de fabrieksinstelling ingesteld voor de 
borstelmodus "Standaard" (in de tabel met rode achtergrond): 

Bij de voor de borstelmodus "Standaard" (in de tabel met grijze 
achtergrond) weergegeven functies gaat het om de 
fabrieksinstelling van dit programma dat in het menu met 
wachtwoordbeveiliging kan worden aangepast. De programma's 
voor het binnen-, buiten- en tapijtgebruik (kolommen met grijze 
achtergrond) zijn softwarematig vastgelegd en kunnen niet 
worden gewijzigd.
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BORSTELSYSTEEM5.2

Deze borstelmodus kan naargelang de wens van de klant in het 
menu met wachtwoordbeveiliging worden ingesteld. Daarbij 
kunnen functies zoals de borstelrollen, de zijbezem rechts, de 
zijbezem links (optioneel), de ventilator en de werklichten 
worden in- en uitgeschakeld, kan de snelheid van de zijbezem 
variabel worden ingesteld en kan er worden geselecteerd of de 
filtertrilapparaatmodus handmatig of automatisch wordt 
ingeschakeld. De ingestelde functies worden in het geheugen van 
de besturing bewaard en worden bij elke start van de machine via 
de sleutelschakelaar en een druk op de PASS opgeroepen en 
gestart.
In de fabrieksinstelling is de standaardborstelmodus 
geprogammeerd zoals onder 5.2.2 wordt beschreven.

5.2.2.1  Borstelmodus "Standaard"

5.2.2.2  Borstelmodus "Binnen"

Deze borstelmodus wordt gebruikt voor het borstelen van 
binnenbereiken zoals magazijnen of productiehallen met 
betonnen of harde vloer. Alle functies (borstelrollen, zijbezems, 
stofafzuiging en werklicht (optioneel) zijn ingeschakeld.



5.2.2.3  Borstelmodus "Buiten"

Deze borstelmodus wordt gebruikt voor het borstelen van 
buitenbereiken zoals parkeerplaatsen, opslagplaatsen of inritten 
met gebetonneerde, geasfalteerde of geplaveide ondergronden. 
In deze instelling zijn enkel de borstelrollen en zijbezems 
ingeschakeld aangezien de stofafzuiging en het werklicht 
(optioneel) in de buitenlucht niet absoluut noodzakelijk zijn. De 
stofafzuiging kan indien nodig via de overeenkomstige sneltoets 
worden ingeschakeld (zie hoofdstuk 5.3.2.2 ). De werkverlichting 
kan indien nodig via het besturingsmenu worden ingeschakeld 
(zie hoofdstuk 5.3.2.4 ).

5.2.2.3  Borstelmodus "Tapijt"

Deze borstelmodus wordt gebruikt voor het borstelen van 
tapijtoppervlakken zoals verkoop- en kantoorruimten. Hier zijn 
alle functies (borstelrollen, stofafzuiging en werklicht) 
ingeschakeld, met uitzondering van de zijbezems aangezien die 
zich op tapijtoppervlakken indraaien en zo een hoge weerstand 
zouden veroorzaken. Voor het uitborstelen van hoeken en kanten 
kunnen de zijbezems via de overeenkomstige sneltoetsen (zie 
hoofdstuk 5.3.2.2) worden in- of uitgeschakeld. 

5.2.3  Borstelrollen

5.2.3.1  De borstelrolaandrijving inschakelen  

De borstelrolaandrijving wordt ingeschakeld door op de PASS te 
drukken (1). De oplichtende status-led (2) geeft aan dat de 
borstelrolmotor nu is ingeschakeld. Een handmatige daling van de 
achterste borstelrol is niet noodzakelijk aangezien die door de 
start van de motor automatisch plaatsvindt. Ook de 
slijtageverstelling gebeurt automatisch.

1

2

1

5.2.3.2  De borstelrolaandrijving uitschakelen 

Voor de uitschakeling van de borstelrolaandrijving moet 
eveneens op de PASS worden gedrukt (1). De motor wordt 
uitgeschakeld en de status-led wordt gedoofd (2). Ook de 
handmatige verstelling van de borstelrollen in de rustpositie valt 
bij deze machine weg aangezien de achterste borstelrol 
automatisch wordt opgetild
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OPGELET - Deze borstelmodus mag enkel in 
combinatie met het optioneel verkrijgbare 
tapijtpakket worden gebruikt! Anders kan dit 
leiden tot problemen met statische elektriciteit 
die de machine kan beschadigen.



5.2.4  Zijbezems

5.2.4.1  De zijbezemaandrijving in-/uitschakelen 

Naargelang de geselecteerde borstelmodus gebeurt de in- of 
uitschakeling van de zijbezems door op de PASS te drukken. Via de 
toetsen met het zijbezemsymbool op het bedieningsveld kunnen 
de rechtse en de linkse (optioneel) zijbezem worden in- of 
uitgeschakeld. 

2

1

4

De in- of uitschakeling van slechts een zijbezem kan niet via de 
sneltoetsen gebeuren. Deze instelling is enkel in het 
softwaremenu via de menukeuzeschakelaar mogelijk. In dit menu 
kunnen de zijbezems zodanig worden geschakeld dat ofwel enkel 
de rechtse zijbezem werkt, ofwel enkel de linkse zijbezem werkt 
(optioneel) ofwel beide zijbezems werken. Bovendien kan het 
toerental van de zijbezem op vier snelheidsniveaus worden 
ingesteld.

A    Startsherm E3    enkel de linkse zijbezem op
         (optioneel)

E    Zijbezem -functies E4    toerental van de zijbezem

E1  beide zijbezems op E5    laat de submenu's

E2  enkel de rechten zijbezem op

E3

E4 E5

E1

A

E

$

$

P

E2

P P

P

P

3
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5.2.4.2  Omhoog / omlaag Zijbezems

De daling van de zijbezems gebeurt handmatig door middel van 
de verstellingshendel van de zijbezem onmiddellijk naast de 
stuurkolom. In de rustpositie van de zijbezems bevindt de 
verstellingshendel zich in een naar boven gerichte positie (1). De 
pijl op de hendel wijst daarbij naar boven. Voor het neerlaten 
wordt de verstellingshendel naar onder geklapt (2), zodat de pijl 
nu naar onder wijst.

1

2

4

3

V o o r  h e t  o p t i l l e n  v a n  d e  z i j b e z e m s  m o e t e n  d e  
verstellingshendels naar boven worden geklapt zodat de daarop 
aangebrachte pijl naar boven wijst.

BELANGRIJK - Bij het afzetten van de machine 
moeten de zijbezems in hun rustpositie worden 
gebracht, aangezien er anders vervormingen 
van de zijbezems ontstaan waardoor de 
borstelprestaties zeer negatief worden 
beïnvloed. 

5.3.1  Toepassingsgebied voor de stofafzuiging

De stofafzuiging is zodanig ontworpen dat ze voor alle 
toepassingsgebieden van de machine geschikt is. De 
stofafzuiging wordt echter voornamelijk binnen gebruikt in 
ruimtes waar een zeer grote hoeveelheid fijn stof en fijn 
vuildeeltjes aanwezig zijn of waarin een stofopwerping 
ongewenst is.

5.3.2  Ventilator

5.3.2.1  De ventilator inschakelen

De in- of uitschakeling van de ventilator gebeurt naargelang de 
geselecteerde borstelmodus automatisch door op de PASS te 
drukken. Via de toetsen met het ventilatorsymbool op het 
bedieningsveld kan de ventilator worden in- (1+2) of 
uitgeschakeld (3+4).

1
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OPGELET - De borstelmachine is niet geschikt 
voor gebruik op natte ondergronden! Dit kan 
onherstelbare schade aan de filter en stalen 
componenten tot gevolg hebben! Op licht 
vochtige ondergronden moet steeds met een 
uitgeschakelde ventilator worden geborsteld!

5.3.3  Filtertrilapparaat

5.3.3.1   Handmatige in-/uitschakeling van het 
   filtertrilapparaat

De motor van het filtertrilapparaat draait enkel wanneer de toets 
voor het filtertrilapparaat wordt ingedrukt. Tijdens het trilproces 
wordt de ventilator kort uitgeschakeld om te vermijden dat het 
afgetrilde stof van de filter niet onmiddellijk opnieuw wordt 
opgezorgen. De ventilator begint na het trilproces zelf opnieuw te 
draaien.

1

2

5.3.3.2  Functies van het filtertrilapparaat

Het filtertrilapparaat kan zowel handmatig als automatisch 
worden bediend. Bij de handmatige bediening vindt de aftrilling 
van de filters enkel plaats wanneer de toets voor het 
filtertrilapparaat op het bedieningsveld wordt ingedrukt. Voor de 
automatische filteraftrilling kan de besturing in het bereik met 
wachtwoordbeveiliging zodanig worden ingesteld dat het 
filtertrilapparaat in een vooraf ingesteld interval (tot 999 
seconden) of bij het bereiken van een bepaalde filterbelasting 
wordt ingeschakeld.
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A       Startsherm

G1    Manuel trilfunctie

G2    Automatisch trilfunctie

A

G1

G2

$

$ P

OPGELET - Stel de filter nooit bloot aan vocht! 
Het filtermateriaal kan daardoor onherstelbaar 
worden beschadigd en de luchtreinigings- 
eigenschappen van de stofafzuiging zeer 
negatief beïnvloeden!

5.3.4  Filtereigenschappen 

Let erop dat het filtertrilapparaat bij een handmatige bediening 
regelmatig wordt bediend. Door de bediening van het 
filtertrilapparaat wordt het ophopende stof op het filtermateriaal 
afgetrild in de keerafvalbak. Enkel zo kan een hoog 
filtervermogen worden verzekerd! Het wordt aanbevolen om een 
aftrilinterval naargelang de stofconcentratie tussen 5 en 10 
minuten in te stellen.

De keerafvalbak dient voor de opname van droog, niet-brandend, 
onontvlambaar en niet-toxisch keerafval. Er kunnen en mogen 
geen vloeistoffen in het stofreservoir terechtkomen.

5.4.1  Het keerafvalbak verwijderen

GEVAAR - Schakel de machine nooit zonder 
keerafvalbak in! Verwijder de keerafvalbak 
nooit als de machine is ingeschakeld! 
Vuildeeltjes zoals stenen kunnen door de 
borstelrollen worden opgenomen en met grote 
kracht naar achteren uit de machine worden 
geslingerd! 

Voor de verwijdering van de keerafvalbak moeten eerst de beide 
vergrendelingen, links en rechts aan het achterste uiteinde van 
het frame, naar boven worden geklapt. De keerafvalbak kan 
aansluitend naar achteren uit de machine worden getrokken.

1

5.4.2  De keerafvalbak ledigen     

GEVAAR - Ledig de keerafvalbak nooit zonder 
persoonlijke beschermingsmiddelen in de vorm 
van een vei l igheidsbr i l ,  vei l igheids-
handschoenen en ademhalingsbescherming!

OPGELET - Draag de keerafvalbak enkel aan de 
daarvoor voorziene plaatsen! Draag een volle 
keerafvalbak nooit over te lange afstanden! Dit 
kan lichamelijke schade tot gevolg hebben! 
Draag en til een volle keerafvalbak nooit alleen! 
Vraag altijd de hulp van een tweede persoon!

Verwijder de keerafvalbak zoals in hoofdstuk  beschreven uit de 
machine. Ledig de keerafvalbak met inachtneming van de 
bovenstaande veiligheidsvoorschriften en geboden! Plaats de 
keerafvalbak na de lediging opnieuw correct in de machine (1) en 
vergrendel het door de vergrendelingen links en rechts aan het 
frame naar beneden te klappen (2).
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5.4.3  De keerafvalbak reinigen

OPGELET - Reinig de keerafvalbak nooit met 
perslucht! Stof en vuildeeltjes kunnen uit de 
keerafvalbak worden geslingerd en letsels en 
schade aan de gezondheid veroorzaken!

Veeg de keerafvalbak licht uit met een handborstel! Als er zich 
hardnekkige vuilresten in de keerafvalbak hebben afgezet, kunt u 
ze met behulp van warm water losweken. Gebruik geen 
chemische stoffen voor de reiniging van de stofbak!

OPGELET! Gebruik voor het opladen van de 
machine enkel de laadapparaten die door de 
fabrikant van deze borstelmachine worden 
aanbevolen! Bij gebruik van het foute 
laadapparaat of de foute instelling kunnen de 
batterijen worden beschadigd!

O P G E L E T !  O N T P L O F F I N G S G E V A A R !  D e  
hoofdbekleding moet tijdens het laadproces 
s t e e d s  z i j n  g e o p e n d  e n  d o o r  d e  
hoofdbekledingshouder zijn geborgd! Tijdens 
het laadproces kunnen explosieve gassen uit de 
batterijen vrijkomen, die zich bij een gesloten 
hoofdbekleding opstapelen en kunnen 
ontsteken!

OPGELET! GEVAAR! - De uitschakelfunctie kan 
enkel worden verzekerd bij het laadapparaat dat 
door de fabrikant van de machine werd 
geleverd! Bij gebruik van andere laadapparaten 
kan er een blijvende beschadiging van de 
batterijen en een verhoogd ontploffingsgevaar 

5.5.1  Met een extern laadapparaat opladen

De aansluiting voor het laadapparaat bevindt zich in de 
binnenkamer van de machine. Voor de toegang moet de zijdeur 
zijn opengeklapt en moet de hoofdbekleding zijn geopend en met 
de hoofdbekledingshouder zijn geborgd (1). De aansluiting voor 
het laadapparaat (rode stekker) bevindt zich links naast de 
zekeringkast (2). De stekker aan het laadapparaat (moet eveneens 
rood en van hetzelfde stekkertype zijn) wordt nu met de 
laadapparaataansluiting van de borstelmachine verbonden (3). 
Nu wordt het laadapparaat met het elektriciteitsnet (220V AC) 
verbonden en ingeschakeld (4). Het opladen van de batterij wordt 
nu automatisch gestart en bij het bereiken van de maximale 
batterijcapaciteit automatisch beëindigd. 

2
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DE BATTERIJEN OPLADEN5.5

SICHERUNGSBELEGUNG / FUSE DEFINITION

1
SEITENBESEN RECHTS / SIDE BRUSH 
RHS 10 A

2
SEITENBESEN LINKS / SIDE BRUSH 
LHS 10 A

3 ARBEITSLICHT / WORKING LIGHT 10 A

4 FILTERRÜTTLER / FILTER SHAKER 20 A

5 LÜFTER / VAC FAN 20 A

6 HAUPTRELAIS / MAIN RELAY 1 A

7 HUPE / HORN 10 A

8 KEHRWALZEN / MAIN BROOM 40 A

R

L

1



3

4

De stekkeraansluiting van het laadapparaat bevindt zich in de 
binnenkamer van de machine. Voor de toegang moet de zijdeur 
zijn opengeklapt en moet de hoofdbekleding zijn geopend en met 
d e  h o o f d b e k l e d i n g s h o u d e r  z i j n  g e b o r g d  ( 1 ) .  D e  
stekkeraansluiting bevindt zich links naast het laadapparaat (2). 
De meegeleverde kabel wordt nu met de stekkeraansluiting van 
het laadapparaat en aansluitend met het elektriciteitsnet (220V 
AC) verbonden (3-4). Het laadapparaat wordt nu automatisch 
ingeschakeld en start het opladen van de batterijen. Bij het 
bereiken van de maximale batterijcapaciteit wordt het opladen 
door het laadapparaat automatisch beëindigd.

OPGELET! GEVAAR! - De uitschakelfunctie kan 
enkel worden verzekerd bij het laadapparaat dat 
door de fabrikant van de machine werd 
geleverd! Bij gebruik van andere laadapparaten 
kan er een blijvende beschadiging van de 
batterijen en een verhoogd ontploffingsgevaar 

5.5.2  Met het ingebouwde laadapparaat opladen 
             (optioneel)

2

4

3
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SICHERUNGSBELEGUNG / FUSE DEFINITION

1
SEITENBESEN LINKS / SIDE BRUSH 

LHS

10 A

2
SEITENBESEN RECHTS  / SIDE BRUSH 

RHS

10 A

3
ARBEITSLICHT / WORKING LIGHT 10 A

4
FILTERRÜTTLER / FILTER SHAKER 20 A

5
LÜFTER / VAC FAN

20 A

6
HAUPTRELAIS / MAIN RELAY

1 A

7
HUPE / HORN

10 A

8
KEHRWALZEN / MAIN BROOM

30 A

L

R

1

SICHERUNGSBELEGUNG / FUSE DEFINITION

1

SEITENBESEN LINKS / SIDE BRUSH 

LHS

10 A

2

SEITENBESEN RECHTS  / SIDE BRUSH 

RHS

10 A

3
ARBEITSLICHT / WORKING LIGHT

10 A

4
FILTERRÜTTLER / FILTER SHAKER

20 A

5
LÜFTER / VAC FAN

20 A

6
HAUPTRELAIS / MAIN RELAY

1 A

7
HUPE / HORN

10 A

8
KEHRWALZEN / MAIN BROOM

30 A

L

R



D e  b o r s t e l m a c h i n e  b e s c h i k t  o v e r  e e n  f y s i e k e  
overbelastingsbescherming en één op basis van software. Bij de 
softwaregebaseerde overbelastingsbescherming worden in de 
fabriek uitschakelgrenzen geprogrammeerd. Als die worden 
bereikt of worden overschreden, onderbreekt de besturing de 
stroomtoevoer naar de betreffende verbruikers.
D e  t w e e d e  b e s c h e r m i n g s i n s t a n t i e  i s  d e  f y s i e k e  
overbelastingsbescherming in de vorm van zekeringen (1) en 
zekeringsautomaten (2).

1    Zekeringen

2    Zekeringsautomaten

3    Overzicht beschermingen

OPGELET! - Voor de zekeringen worden 
vervangen of opnieuw worden geactiveerd, 
moet altijd eerst de oorzaak van de storing 
worden geïdentificeerd. Lees daarvoor 
hoofdstuk  ("Storingen, storingsweergaven en 
oplossingen") in deze gebruiksaanwijzing of 
raadpleeg uw bevoegde servicetechnicus.

De zekeringen (1) bevinden zich in de binnenkamer van de 
machine, direct links naast de afdekking voor het vermogensdeel 
van de besturing. Op de afdekking van de besturing zijn de 
o v e r e e n k o m s t i g e  s t r o o m k r i n g e n  m e t  d e  v e r e i s t e  
zekeringsgrootte aangebracht (3). Deze zekeringen moeten na de 
activering worden vervangen aangezien het om zekeringen voor 
eenmalig gebruik gaat. 
De zekeringsautomaten (2) bevinden zich boven de 
borstelrolaandrijfmotor. Bij de activering van deze zekering moet 
de zwarte knop opnieuw worden ingedrukt om de zekering 
opnieuw actief te schakelen. Dit kan eventueel pas een paar 
minuten na de activering van de zekering gebeuren, aangezien 
het om een thermisch zekeringstype gaat dat eerst moet afkoelen 
om opnieuw actief te kunnen worden geschakeld.

Het regelmatige onderhoud van de borstelmachine dient voor de 
handhaving van de machine,  componenten en het 
borstelresultaat. Door de hieronder beschreven en regelmatige 
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden kan de levensduur van 
de machine worden verlengd!

OPGELET - De reiniging van de borstelmachine 
mag niet met een water- of hogedrukstraal 
worden uitgevoerd aangezien dit  tot  
beschadigingen kan leiden! Er bestaat gevaar 
voor kortsluitingen of andere ernstige schade!

B E L A N G R I J K  -  G e e n  a g r e s s i e v e  
reinigingsmiddelen gebruiken!

OPGELET - Bij de binnen- en buitenreiniging van 
de borstelmachine moeten de persoonlijke 
beschermingsmiddelen onder de vorm van een 
veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en 
ademhalingsbescherming worden gedragen! 

Voor de reiniging van de binnenkamer van de machine moet de 
h o o f d b e k l e d i n g  w o r d e n  g e o p e n d  e n  m e t  d e  
hoofdbekledingshouder worden geborgd. Gebruik voor de 
reiniging een droge doek en blaas de machine met perslucht uit. 
Sluit de hoofdbekleding vervolgens volgens de voorschriften af.
Gebruik voor de uitwendige reiniging van de borstelmachine 
perslucht en/of een met warm water of mild zeepsop bevochtigde 
doek of washandje.

OPGELET - Omwille van de veiligheid mogen alle 
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 
enkel bij een uitgeschakelde machine worden 
uitgevoerd! Trek daarvoor de sleutel uit het 
apparaat! Bij niet-inachtneming kunnen zware 
letsels worden veroorzaakt!

De reinigings- en onderhoudsintervallen vindt u in de 
serviceweergave (z ie  hoofdstuk  4 .3 .2 .3)  of  in  de 
onderhoudshandleiding!
Alle service- en onderhoudswerkzaamheden moeten door een 
gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd! Indien kan te allen 
tijde een vakhandelaar van Stolzenberg worden geraadpleegd! 
De voor uw machine bevoegde handelaar of servicetechnicus 
vindt u op de Homepage van de fabrikant!
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6 REINIGING EN ONDERHOUD

OVERBELASTINGSBESCHERMING VAN DE MACHINE5.6

ALGEMENE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES6.2

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE REINIGING EN HET 
ONDERHOUD

6.1

1

SICHERUNGSBELEGUNG / FUSE DEFINITION

1
SEITENBESEN LINKS / SIDE BRUSH 
LHS 10 A

2
SEITENBESEN RECHTS  / SIDE BRUSH 
RHS 10 A

3 ARBEITSLICHT / WORKING LIGHT 10 A

4 FILTERRÜTTLER / FILTER SHAKER 20 A

5 LÜFTER / VAC FAN 20 A

6 HAUPTRELAIS / MAIN RELAY 1 A

7 HUPE / HORN 10 A

8 KEHRWALZEN / MAIN BROOM 30 A

L

R

2

3



7 7 STORINGEN, STORINGSWEERGAVEN EN OPLOSSINGEN
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Storingen Mogelijke Oorzaak Oplossing

Geen functieweergave 
van het bedienings- en 
controle-instrument

Sleutelschakelaar niet geactiveerd Startsleutel plaatsen, startsleutel draaien

Batterij niet aangesloten Batterij aansluiten

Batterij leeg Batterij opladen

Relais defect Hoofdrelais vervangen

Besturingskabel niet verbonden Besturingskabel verbinden

Contactschakelaar van de zijdeur niet ingedrukt / 
zijdeur open

Zijdeur sluiten

Contactschakelaar van de zijdeur defect
Contactschakelaar van de zijdeur controleren en 
evt. vervangen

Fout in de elektrische verbinding Stekkerverbindingen controleren

Laadapparaat aangesloten
Laadapparaat en machine scheiden en de 
hoofdbekleding en de zijdeur sluiten

Borstelresultaat niet 
bevredigend

Borstelgoedreservoir vol Borstelgoedreservoir leegmaken

Zijbezem niet neergelaten Zijbezem neerlaten

Zijbezem of hoofdborstelrol versleten Bijstellen, evt. vervangen

Afdichtrubbers van de borstelrollen versleten of 
defect

Controleren en evt. vervangen

Borstelroltunnel verstopt
Borstelroltunnel controleren en verstoppingen en 
vuil verwijderen

Borstelrollen geklemd door vuil, draden, touwen of 
iets gelijkaardigs

Borstelrollen uitbouwen en reinigen

Zijbezems geklemd door vuil, draden, touwen of 
iets gelijkaardigs

Zijbezems controleren en vrijmaken van storende 
voorwerpen

Borstelrollen werken niet
Borstelrollen op correctie positie controleren, 
motorfunctie controleren

Stofontwikkeling te 
sterk, onvoldoende 
zuigvermogen

Zijbezems werpen stof op evt. zijbezems optillen en neerzetten

Filter sterk verontreinigd
Filter aftrillen, evt. filter uitbouwen en vanaf de 
zuivere kant met perslucht uitblazen

Filter niet correct in positie Op de correcte positie controleren

Filter is nat geworden Filter vervangen

Lekken en daardoor aanzuiging van valse trek in 
het bereik van de filterkamer

Aanzuiging van valse trek controleren

Ventilator werkt niet
Ventilator op lichtlopendheid controleren en evt. 
vreemde lichamen verwijderen

Afdichtrubbers van de borstelrollen versleten of 
defect

Controleren en evt. vervangen

Geen rijaandrijving

Ontsteking is ingeschakeld, controleweergave 
werkt

Voet van het gaspedaal nemen, machine via de 
sleutelschakelaar uitschakelen en opnieuw 
inschakelen

Controle-instrument werkt niet
Hoofdrelais en zijdeurcontactschakelaar 
controleren en eventueel vervangen

Rijaandrijfbesturing defect Controleren en evt. vervangen

Zekering doorgeslagen
Oorzaak controleren en verhelpen. Zekering 
opnieuw plaatsen/activeren

Zitcontactschakelaar niet bediend
Plaatsnemen op de bestuurderszetel om de 
zitcontactschakelaar te activeren

Parkeerrem zit vast Parkeerrem controleren/lossen

Batterij leeg Batterij opladen



Storingen Mogelijke Oorzaak Oplossing

Borstelrollen werken 
niet

Besturing geeft een waarschuwing aan

Borstelrollen controleren en storingsobjecten 
verwijderen

Elektrische verbindingen controleren

Werking van de borstelrolmotor controleren

Borstelrolaandrijfketting gescheurd Controleren en evt. vervangen/vernieuwen

Zekering doorgeslagen
Oorzaak controleren en verhelpen. Zekering 
opnieuw plaatsen / activeren

Borstelrolaandrijfmotor defect Controleren en evt. vervangen

Zijbezemmotor werkt 
niet

Besturing geeft een waarschuwing aan

Zijbezems controleren en storingsobjecten 
verwijderen

Elektrische verbindingen controleren

Werking van de zijbezemmotor controleren

Zekering doorgeslagen
Oorzaak controleren en verhelpen. Zekering 
opnieuw plaatsen/activeren

Zijbezemaandrijfmotor defect Controleren en evt. vervangen

Ventilatormotor werkt 
niet

Besturing geeft een waarschuwing aan

Ventilator controleren en storingsobjecten 
verwijderen

Elektrische verbindingen controleren

Werking van de ventilator controleren

Zekering doorgeslagen
Oorzaak controleren en verhelpen. Zekering 
opnieuw plaatsen/activeren

Ventilator defect Controleren en evt. vervangen

Terugkerende 
trillingen en geluiden 
in het bereik van de 
stofafzuiging

Filtertrilapparaat is op interval ingesteld
Geen maatregel vereist. Het trilapparaat werkt 
correct.

Filtertrilapparaat werkt 
niet

Besturing geeft een waarschuwing aan
Werking van de trilapparaatmotor controleren

Elektrische verbindingen controleren

Zekering doorgeslagen
Oorzaak controleren en verhelpen. Zekering 
opnieuw plaatsen/activeren

Trilapparaatmotor defect Controleren en evt. vervangen

Foutweergave op de 
besturingsdisplay

Fout aan de zekering, de elektrische verbinding 
en/of de aandrijfmotor van de aangegeven 
componenten

Machine uitschakelen en opnieuw inschakelen. Als 
de fout aanhoudt: zekering, elektrische 
verbindingen en motoren controleren en fout 
verhelpen.

Zekering doorgeslagen
Overbelasting, defecte motor, fout in de 
elektrische verbinding of bekabeling

Oorzaak controleren en verhelpen. Zekering 
opnieuw plaatsen/activeren
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Het typeplaatje met alle belangrijke informatie voor deze 
borstelmachine bevindt zich in de rijrichting rechts aan de zijkant 
op de filterkamerbehuizing.

Toebehoren en reserveonderdelen moeten aan de vereisten van 
de fabrikant voldoen. Bij de originele reserveonderdelen is dit 
altijd gegarandeerd. 
De belangrijkste reserveonderdelen vindt u in onderstaande lijst. 
De volledige lijst met reserveonderdelen vindt u in de bijlage.

Informatie over de garantieclaims vindt u in de algemene 
bedrijfsvoorwaarden op de Homepage van de fabrikant.

Voor de veiligheid tijdens het transport moet u de meegeleverde 
bevestigingsogen in de schroefgaten in het frame schroeven.

OPGELET! De bevestigingsogen dienen 
uitsluitend voor de veiligheid tijdens het 
transport! Ze mogen niet als hefpunten worden 
gebruikt! Dit kan tot ernstige letsels of 
beschadigingen van de machine leiden!
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11 TRANSPORT VAN DE BORSTELMACHINE

8 PRODUCTIDENTIFICATIE/TYPEPLAATJE

9 TOEBEHOREN EN RESERVEONDERDELEN

10 GARANTIE

RIDE-ON SWEEPER
TT1110 E

MODEL: 
PART-NUMBER.:                     
SERIAL NUMBER:  
PROTECTION:             

POWER:
VOLTAGE:
CURRENT:                
WEIGHT:
SOUND PRESS.:  
     

Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 15-17
49124 Georgsmarienhütte, GERMANY
www.stolzenberg.de

max. 20%

1320 W
24 V
55 A

395 kg
<74 dB

TT1110E 
112571

TT1110FO001
IPX3

Made in Germany

 112811 Borstenrollen D285 L700 
                                                               PP0,7/0,4 V 2-rhg VI BG  

 112662 Borstenrollen D285 L700 
                                                               PP+Draht 1-rhg VI BG

 112660 Borstenrollen D285 L700 
                                                               AS-MIX 2-rhg VI BG

 106304 Zijbezems D400 
                                                        H120 PP 0,7 BG

 106306 Zijbezems D400 
                                                        H120 Draht 0,6 BG

 112334 Zakfilter

 104025 Batterij GF 06 180 V 
                                                        Gel

 104023 Batterij 240Ah K20 
                                                        180Ah K5 6V (GiS )

B
o

rs
te

lr
o

ll
e

n
Z

ij
b

e
ze

m
s

F
il

te
r

B
a

tt
e

ri
je

n



volgens EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG, Bijlage IIA

Dhr. Kai Stolzenberg - Beheer van Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 15-
17, 49124 Georgsmarienhütte - gemachtigd, compileren de technische documentatie.

Hiermee verklaren wij dat de hieronder aangegeven machine in haar ontwerp, type en de door ons in 
omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de fundamentele veiligheids- en 
gezondheidsbeschermingsvereisten van de EG-richtlijn voor machines.
Als de machine zonder ons medeweten werd gewijzigd, is deze verklaring niet langer geldig.

Fabrikant:  Stolzenberg GmbH & Co. KG
  Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte
Beschrijving van de machine:      TT 1200E
Bouwjaar: 2016
Machinetype: Kehrsaugmaschine mit Tandem-Walzen System

Toepasselijke EG-richtlijnen:    EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG
  Noise-richtlijn 2000/14/EG
  EG-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 
                                              2004/108/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

ISO12100-2, DIN EN 294, DIN EN 
349, DIN EN 1050, DIN EN 1032, DIN 
EN 5349-1, DIN EN 5349-2, VDE 
0700-67, VDE 0700-69, VDE 0700-69 
A1, VDE 0700-69 E en de 
aangegeven normen van de 
leverancier van de componenten in de 
verklaring van de fabrikant

Georgsmarienhütte, 05.12.2016                                                           
  Kai Stolzenberg 
  (Dipl. Wirtsch. Ing., Geschäftsleitung)
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12 EG-CONFORMITEITSVERKLARING



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

 T: +49 (0) 5401 / 8353-0
 F: +49 (0) 5401 / 8353-11
 E: service@stolzenberg.de

Handelaar:
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13 CONTACT
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