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Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van de 
veegmachine. 
Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig, zodat u deze 
ook in de toekomst kunt raadplegen! 
Wij verbeteren onze producten voortdurend. Er wordt dus geen 
rekening gehouden met designwijzigingen die worden 
doorgevoerd na het ter perse gaan. Bij vragen kunt u zich 
wenden tot onze Klantendienst (zie pagina 17 voor de 
contactgegevens). 

                    Neem de gebruikershandleiding en de algemene
                    veiligheidsinstructies zorgvuldig door alvorens de
machine  verder uit te pakken of voor het eerst in gebruik te 
nemen.

Alle personen die deze veegmachine bedienen moeten de 
gebruikershandleiding zorgvuldig lezen en de instructies ervan 
opvolgen.
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De veegmachine mag uitsluitend gebruikt worden 
overeenkomstig de instructies vermeld in deze 
gebruikershandleiding.

De veegmachine is uitsluitend bestemd voor het vegen van 
verharde ondergronden (vb.: parkings, voetpaden, magazijnen). 
De veegzone moet droog zijn.

De veegmachine mag uitsluitend bediend worden door 
betrouwbaar en daartoe opgeleid personeel.

Zorg ervoor dat kinderen, jongeren en andere onbevoegden de 
machine niet kunnen gebruiken, door bijvoorbeeld na gebruik 
de sleutels uit het contact te halen.

Elk verdergaand of ander gebruik geldt als oneigenlijk (zie 
hoofdstuk 3: 'Veiligheidsinstructies). De fabrikant kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit 
voortvloeit.

Enkel de gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid.

Het in acht nemen van de gebruikershandleiding en de 
veiligheidsinstructies alsook het naleven van de voorschriften 
inzake inspectie en onderhoud vallen eveneens onder het 
reglementaire gebruik. 

Rijd enkel op de uitdrukkelijk toegewezen wegen en plaatsen.

Houd rekening met het maximale hellingsvermogen vermeld 
onder de technische gegevens en ook met de maximale 
verkanting bij het rijden op hellingen. Bij een abrupte 
richtingverandering kan de veegmachine kantelen, zeker 
wanneer deze overhelt. Stem uw rijstijl en snelheid af op de 
omstandigheden.

Volg de instructies inzake geschikte ondergronden (asfalt, 
dekvloer, industrievloeren, beton, straatstenen ...).

Het typeplaatje is terug te vinden onder de motorkap en 
bovenaan het chassis. 

1.4 TYPEPLAATJE

1.4 EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1.2 REGLEMENTAIR GEBRUIK

1.3 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

1.5 SYMBOLEN

DANGER ! .......indique une situation potentiellement

                         dangereuse pouvant entraîner la mort ou des 

                         blessures graves.

PRUDENCE ! ...indique une situation potentiellement 

                          dangereuse pouvant entraîner des blessures 

                          bénignes.

                     

REMARQUE ! ..indique des informations importantes.

ATTENTION ! ..indique une situation potentiellement 

                         dangereuse pouvant entraîner des 

                         dommages matériels.

                     

Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 15-17
49124 Georgsmarienhütte 
Germany
www.stolzenberg.de Made in Germany 2020

MODEL:                      
SERIAL NUMBER:  
PROTECTION:               
GVW:             

TwinSweep 900E PRO 
XXXXXXXXX 
IPX3
165 kg

 max. 2% 

TwinSweep 900E 
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De TwinSweep 900E is een handbediende, accu-aangedreven 
veegzuigmachine die is uitgerust met het tandem-
rolborstelsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om grotere 
vuilresten op te vegen. De veegmachine beschikt over een 
performant stofafzuigsysteem. 

2 OPBOUW, WERKING, TECHNISCHE GEGEVENS 

Dankzij het tandem-rolborstelsysteem wordt het vuil door 
middel van de zijborstels (a) uit alle hoeken en kanten gehaald 
om vervolgens in de machine terecht te komen via de twee 
tegen elkaar roterende veegrollen (b).
Deze veegrollen nemen de vuilresten op en voeren ze naar de 
achterliggende stofopvangbak (c).
Opstuivend stof wordt aangezogen door een 
stofafzuigsysteem (ventilator) (d) en vervolgens gefilterd door 
een vlakke vouwfilter (e) waardoor het stof dus gescheiden 
wordt van de gefilterde lucht.
Stofdeeltjes die aan de vlakke vouwfilter blijven kleven, komen 
los tijdens de elektrische/mechanische filterreiniging (f), 
waarna deze vuilresten eveneens in de stofopvangbak 
terechtkomen.

2.3ELEMENTEN VOOR DE BEDIENING EN FUNCTIES

 Overzicht:

2.2 WERKING

a

b

c

d

f

e
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*    Het model van de machine kan afwijken van de afbeelding

*  De modellen van de machine (Basic, Plus of Pro)
    kunnen afwijken van de afbeelding

2.1 INHOUD VAN DE VERPAKKING

   TS900ELED

*    Externe lader enkel voor het Basic-model 
**  De machine kan afwijken van de afbeelding      

**

*

13  Sleutelschakelaar (hoofdschakelaar)

14  Schakelaar voor zijborstels 

15  Schakelaar voor veegrollen 

16  Wisselschakelaar 

        ventilator/filterschudder (enkel Pro)

17 Controlelampje acculader/urenteller

18  Accu(’s) (Basic 1x50Ah / 

       Plus 1x75 Ah / Pro 2x50Ah) 

19 Boordlader (enkel voor Plus en Pro, 

      externe lader voor Basic) 

20  Led-koplamp (enkel Pro) 

21 Filterkap 

22 Afdichtingsrubber opzij 

23 Afdichtingsrubber vooraan 

 1  Stofopvangbak

 2  Greep filterschudder 

     (Basic + Plus)

 Filterreiniging, 3 

      mechanisch (Basic + Plus)

      elektrisch met 

      'druk op de knop' (Pro)

4 Duwbeugel

  5   Rijhendel

  6  Keuzehendel ZB

  7  Veegrollen 

  8  Vlakke vouwfilter

  9  Bedieningspaneel

10 Zijborstels 

11  Stofafzuigsysteem (ventilator)

12  Pedaal (zijborstels) 

21

1112112211121123
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2.4 TECHNISCHE GEGEVENS

Basic Plus Pro

Length x width x height (pusing handle unfolded) max mm
Length x width x heigth (without pusing handle) mm
Length x width x height (pusing handle folded in) mm
Weight (without batteries) kg 83 90 94
Weigth (with batteries) kg 98 114 124
Permissible overal weight kg
Driving and sweeping speed km/h
Climbing capability (max.) %
Incline (max.) %
Center-brush length mm
Center-brush diameter mm
Side-broom diameter mm
Theoretical sweeping performance (at 4 km/h) m2/h 4400
Effective sweeping performance (70%) m2/h 3080
Sweeping width with folded-out side-brooms (mm) mm 1100
Sweeping width with folded-in side-brooms (mm) mm
Sweeping width - center brush mm
Dirt-Hopper size l
Permissible maximum payload Dirt - Hopper kg
IPX-protection type --

Type -- 12V 50Ah (C20) AGM 12V 75Ah (C20) AGM 2x 12V 50Ah (C20) AGM
Capacity Ah 50 (20h) 75 (20h) 100 (20h)
Weigth kg 15,1 24,2 30,2
Charging time for fully discharged battery(80%) h 4 6 8
Run time up to h 2,5 2 2,5

Charger -- External On board On board
Mains voltage V~
Output voltage V
Charging current A
Mains frequency Hz

Central relay A
Circuit breaker forward traction A -- 25 25
Circuit breaker center-brush A 20 20 20
Circuit breaker side-broom A 10 10 10
Circuit breaker filter-shaker A -- -- 10
Circuit breaker suction system A 15 15 15
Deep discharge protection --

Filter cleaning electrical
Filter area m²
Filter class --

Operating tempreture °C
Chraging tempreture °C

Sound pressure Level LpA dB(A)
Uncertainty KWA

Sound power level LWA  + Uncertainty KWA dB(A)
Vibration m/s2

1085x820x790

Technical data

Machine data
1085x820x1200
1085x820x710

500

165
4
2
2

500
195
354

3600
2520

--
900

Electrical fuses

75
40

IPX 3
Battery

Charger

100-240V AC
12
10

50/60

62

70

Battery indicator (LBF)
Filter- und vacuum-system

mechanical
2,5
M

Working conditions
-15 bis +40
-15 bis +40

Values according to EN 60335-2-72

3
83

<2,5

dB



7

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER

GEBRAUCH3 EINLEITUNG / BESTIMMUNGSGEMÄßER3 VEILIGHEID

Naast de gebruikershandleiding en de regels rond 
ongevallenpreventie van toepassing op de plaats van gebruik, 
moeten ook de voorschriften voor veilig en vakkundig werken 
en milieubescherming in acht genomen worden! 

 

3.1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! OPGEPAST! GEVAAR! 
DE VERMELDE INSTRUCTIES MOETEN 
NAGELEEFD WORDEN 

DRAAG ADEMHALINGSBESCHERMING!

DDRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL!

DRAAG WERKHANDSCHOENEN!

VOLG DE HANDLEIDING!

 3.2 SYMBOLEN IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

 3.3 SYMBOLEN OP DE VEEGMACHINE

EinschaltenFahrbetriebEinschaltenVeiligheidsinstructies inzake bediening 

 •   Vóór gebruik moet de staat en de veilige werking van de  
     machine gecontroleerd worden. Wanneer de machine niet 
     correct werkt, mag ze niet gebruikt worden.

•   Laat vooral storingen die de veiligheid in gevaar brengen  
    onmiddellijk verhelpen!

• Het is verboden de machine te gebruiken in 
gebouwen waar ontploffingsgevaar heerst.

•   Het is verboden ontvlambare, giftige of explosieve stoffen 
    alsook brandbare gassen of onverdunde zuren en 
    oplosmiddelen, of brandende of glimmende voorwerpen op te
    vegen!
•   De machine is niet geschikt voor het opvegen van 
    vloeistoffen, touwen, kabels, draden en gelijkaardige 
    objecten.
•   Gebruik de machine uitsluitend in combinatie met de 
    bijbehorende stofopvangbak om letsels door uitgeworpen 
    onderdelen te vermijden.
•   Het is niet toegestaan om de machine te wijzigen of om te
    bouwen zonder toestemming van de fabrikant.  

•  Deze machine mag niet gebruikt worden door personen
   (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
   geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of 
   kennis, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke
   persoon in de gaten gehouden worden of van hem aanwijzingen
  kregen over het gebruik van de machine! Kinderen moeten in de
  gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met de
  machine spelen.

 •  Voorzichtig: Losse kledingstukken kunnen vastraken tussen de
   draaiende onderdelen, wat kan leiden tot ernstige of dodelijke
   letsels.

•  Het is verboden om met de veegmachine lasten te vervoeren.
•  Houd rekening met het maximale hellingsvermogen vermeld 
  onder de technische gegevens en ook met de maximale 
  verkanting bij het rijden op hellingen. Zeker wanneer de 
  machine overhelt kan deze kantelen. Stem uw rijstijl en 
  snelheid af op de omstandigheden.

 •  Deze machine mag niet op de openbare weg.

•  Draag goede schoenen met antislipzool om ongevallen te 
   vermijden.

•   Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de accu,
   alsook de bepalingen van de wetgever omtrent de omgang met
   accu's!

 •  Laad de lege accu's na gebruik meteen op. Doe dit enkel in een
   goed verluchte ruimte!

•  Houd open vlammen en elektrische vonken verwijderd van de
   laadzone, aangezien bij het laden van accu's een zeer explosief
   knalgasmengsel kan ontstaan. 

 Die Batterien stets sauber und trocken halten, um• 
Kriechströme zu vermeiden! Batteriepole niemals
kurzschließen! 

•  Houd de accu’s steeds proper en droog om lekstroom
    te voorkomen! Laat de accupolennooit kortsluiten.

EinschaltenFahrbetriebEinschaltenVeiligheidsinstructies m.b.t. de accu's

•  Om gezondheidsproblemen te vermijden, raden we afom te 
   roken, eten en drinken in de buurt van het acculaadstation.

•  Het laden van de accu(’s) mag enkel via de geopende motorkap
  gebeuren die in deze toestand vergrendeld werd.

• Verwijder de bedrijfs- en hulpstoffen alsook de 
 vervangingsonderdelen, met name de accu’s, op een veilige en
 milieuvriendelijke manier.

• Vóór de kuis- en onderhoudsbeurt,de vervanging van
   onderdelen of de omschakeling naar een andere modus moet
   de machine uitgeschakelden de sleutel uit het contact 
   genomen worden.

• De vervangingsonderdelen moeten voldoen aan de eisen
   bepaald door de fabrikant. Voor de originele 
   vervangingsonderdelen is dit sowieso het geval.

• Toebehoren en vervangingsonderdelen mogen enkel door een
   erkend servicepunt ingebouwd worden.

•  Bij werken aan de elektrische installatie moet de accu 
   losgekoppeld worden.

•  De machine mag niet gekuist wordendoor middel van een
   tuinslang of hogedrukwaterstraal (gevaar op kortsluiting of 
   andere schade).

•  Reparaties mogen enkel worden uitgevoerd door erkende
   servicepunten of vakmannen die vertrouwd zijn met de
   betrokken veiligheidsvoorschriften.

•  Neem bij veiligheidscontroles steeds de lokale voorschriften
   inzake mobiel materieel voor beroepsdoeleinden in acht.

•  Voer werkzaamheden aan de machine enkel uit met geschikte
   werkhandschoenen.

Veiligheidsinstructies inzake reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING! OPGEPAST! GEVAAR! DE 
VERMELDE INSTRUCTIES MOETEN 
NAGELEEFD WORDEN! 

VOLG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING!!
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4 .5 OPENEN VAN DE MOTORKAP

4 .5 OPENEN VAN DE MOTORKAP  

4 .5 OPENEN VAN DE MOTORKAP  

3.4 VEILIGHEIDSINRICHTINGEN  

- De goede werking van de veiligheidsinrichtingen moet vóór 
gebruik gecontroleerd worden.  

4.3 AFSTELLEN VAN DE DUWBEUGEL  

• Draai de stervormige draaiknoppen aan het chassis los (I) 
• Klap de onderste duwbeugel uit (II) 
• Span de stervormige draaiknoppen opnieuw aan (III) 
• Draai de stervormige draaiknoppen aan de bovenste 

duwbeugel los (IV) 
• Stel de bovenste duwbeugel af 
• Stel de hoogte van de duwbeugel in via de stervormige 

draaiknoppen (III + IV + VI) 
• Span alle draaiknoppen aan (VII)

- De veegmachine mag enkel ingeschakeld worden mits 
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  

a) De startsleutel staat in de AAN-stand 
b) De filterbehuizing is gesloten 
c) De stofopvangbak is gesloten 

De stroomtoevoer naar de veegmachine wordt 
onderbroken, wanneer: 

a) de startsleutel in de UIT-stand geplaatst wordt 
b) de filterbehuizing geopend is 
c) de stofopvangbak geopend is 

De veiligheidsinrichtingen van de machine mogen niet 
omzeild of buiten gebruik gesteld worden! 

Belangrijk! Let op transportschade en meld deze 
desgevallend onmiddellijk aan uw vakhandelaar.  

- Verwijder het karton. 
- Verwijder de houtblokken ter bescherming van de wielen.  
- Stel de hoogte van de duwbeugel in met behulp van de 

stervormige draaiknoppen. 

Zie ook: INHOUD VAN DE VERPAKKING  Par. 2.1 

4.4 MONTEREN VAN DE ZIJBORSTELS   

Plaats de zijborstels in de uitsparing (afb. 2) en span ze aan met 
de vleugelschroeven (inbegrepen: dichting, tandveerring, O -ring 
en veugelschroef -  Afb. 3)

Afb. 1 
(eerste 

montage) 

4.2 VERWIJDEREN / RECYCLEREN VAN AFVAL   

Recycleren van verpakkingsmaterialen. Doe de 
verpakkingsmaterialen niet bij het huisvuil, maar 
recycleer ze. 

Bij de verwijdering van verpakkingsmaterialen geldt de 
lokale wetgeving inzake afvalverwijdering.  

Zie ook:  Buitengebruikstelling / Recycling Hoofdstuk 8 

Afb. 2 Afb. 3 Afb. 4 
8 

 

GERÄTEHAUBE ÖFFEN4 .54.1 UITPAKKEN VAN DE VEEGMACHINE

4 AFSTELLING / VOORBEREIDING /
INWERKINGSTELLING / TRANSPORT
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4.5 OPENEN VAN DE MOTORKAP  •  Sluit de poolklem (rode kabel) aan op de pluspool van de 
accu. 

• Plaats de zijborstels in de uitsparing en draai ze 
vast. 

• Sluit de motorkap en de stofopvangbak. 
• Stel de hoogte van de duwbeugel in met behulp van de 

stervormige draaiknoppen. 

4.8 ACCU’S / LADER  

Veiligheidsinstructies m.b.t. de accu’s 
Let tijdens de omgang met accu’s op de volgende 
waarschuwingen: 

4.5 OPENEN VAN DE MOTORKAP   

Lees alle algemene veiligheidsinstructies met in het bijzonder de 
waarschuwingen m.b.t. de accu’s onder hoofdstuk 3! 

 Aanbevolen accu(’s)  
Gelieve originele vervangingsonderdelen te gebruiken en u te 
wenden tot de klantendienst. 

4.8.1 PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN DE ACCU(’S)   

4.6 SLUITEN VAN DE MOTORKAP

 

• Open de motorkap 
• Draai de houder van de lader los 

(draaiknop) en doe deze open. 
• Plaats de accu(’s) op de 

montageplaten (2). 
• Gebruik indien nodig de 

verbindingskabel om de 
accu’s onderling te verbinden. 

• Maak de accu(’s) vast met de 
betrokken veiligheidsriem (1). 

* De accu(’s) kan/kunnen 
afwijken van de afbeelding 

4.7 VOORBEREIDING / TRANSPORTGEWICHT  
•  

(rode kabel) aan op de pluspool (+) van de accu. 
• Sluit de verbindingskabel (korte rode kabel, enkel bij 2 accu’s) 

telkens aan op de pluspool (+). 
• Sluit de poolklem aan op de minpool (-). 
• Gebruik uitsluitend accu’s met poolafdekking! 

4.8.2 ACCU(’S)  - AANSLUITING - SCHETS  

GEVAAR! 
Kans op letsels en schade! Houd bij het transport rekening met 
het gewicht van de machine! 

OPGEPAST! Stel de machine enkel in gebruik wanneer 
de motorkap en stofopvangbak gesloten zijn.  

WAARSCHUWING!  Laad de accu(’s) volledig op! 
• Ga na of de machine in perfecte staat en volledig geleverd 

werd. 

  

Afb. 1:  Accu’s model Basic+Plus 

Zie ook UITPAKKEN VAN DE VEEGMACHINE  Par. 4.1 

• Wend u bij klachten tot uw vakhandelaar of onze 
klantendienst. 

• Lees de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

Par. 3.1 

• Lees de meegeleverde gebruikershandleiding van de 
accu’s! Leef de waarschuwingen na m.b.t. de accu’s!   Afb. 2:  Accu’s model Pro  

9 

 

TRANSPORTGEWICHT 

Model BASIC PLUS PRO 

GEWICHT    leeg 83 90 94 

GEWICHT    met accu(’s) 98 114 124 

  

  

 WAARSCHUWING! - DRAAG WERKHANDSCHOENEN 
WANNEER U WERKT MET DE ACCU’S OM LETSELS TE 
VERMIJDEN  

 WAARSCHUWING! OPGEPAST! GEVAAR! DE 
VERMELDE INSTRUCTIES EN 
VOORSCHRIFTEN MOETEN NAGELEEFD 
WORDEN!  

 LEEF DE VOORSCHRIFTEN NA M.B.T. DE 
ACCU’S VERMELD IN DE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE ACCU EN 
DE MACHINE!  

 
  

    

 

De motorkap kan met een sleutel
ontgrendeld worden (met de klok mee 
draaien). 

Trek de sleutel uit de motorkap. Open de 
motorkap en til deze volledig op.
De motorkap zal vanzelf blijven staan. 

Til de motorkap lichtjes omhoog en duw de 
stang (die de motorkap tegenhoudt) lichtjes 
naar achteren om de motorkap te sluiten.  
De motorkap zal automatisch toeklappen.

Er is gevaar voor verplettering. Zorg ervoor dat 
er zich bij het gsleuiente lni chaamsdelen 
bevinden in degevarenzone.

WAARSCHUWING! OPGEPAST! GEVAAR! DE 
VERMELDE INSTRUCTIES MOETEN 
NAGELEEFD WORDEN! 

VOLG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE 
VEEGMACHINE! 

BELANGRIJK! Sluit de accu’s telkens aan in overeenstemming 
met de instructies 
(zie Afb. 1-2 - AANSLUITEN VAN DE ACCU(’S) en par. 4.8.3) 

BELANGRIJK! Laad de accu(’s) op vóór de ingebruikname van 
de machine! (Par. 4.8.3 en 4.8.4) BELANGRIJK! Laad de accu(’s) 
volledig op! 

BELANGRIJK!  - Laad de accu(’s) volledig op! 

111

112
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Na het laden met de boordlader 

• Trek de voedingskabel uit.  

• Wikkel de voedingskabel rond de kabelhouder van de 
lader. 

• Sluit de motorkap. 

Vóór het laden met de externe lader 

• Open de motorkap. 

• Plaats de stekker van de laadkabel in het contact 
van de veegmachine. 

• Plaats de voedingskabel van de lader in het stopcontact 
en schakel de lader aan. 

Na het laden met de externe lader 

• Schakel de lader uit en haal de voedingskabel uit het 
stopcontact. 

•  Trek de laadkabel uit de machine.  

• Sluit de motorkap. 

4.8.3 LADEN VAN DE ACCU’S   

GEVAAR! Kans op letsels. De lader mag enkel 
gebruikt worden, wanneer de voedingskabel 
onbeschadigd is. Een beschadigde voedingskabel moet 
worden vervangen door de fabrikant, de klantendienst of een 
gekwalificeerd persoon. 

GEVAAR! Kans op elektrische schokken. Houd 
elektriciteitsnet en de beveiliging. Gebruik de 
in droge lokalen en bij voldoende verluchting 
(o.a. met geopende motorkap). Respecteer de laadtijd.

GEVAAR! Kans op letsels! Respecteer de 
met betrekking tot accu’s. Volg de gebruikershandleiding 
van de lader. 

Laadindicator accu 

4.8.5 DEMONTEREN VAN DE ACCU’S  

• Open de motorkap. (zie hoofdstuk 4)  

• Trek indien nodig de stekker van de lader 
 • 

•  

Koppel de poolklem los van de minpool ( -). 

Koppel de poolklem los van de pluspool (+). 

Draai de verbindingskabel van de accu’s 
los.  

Draai de houder van de lader los 
(draaiknop) en doe deze open. 

Maak de veiligheidsriem los. 

 

Dank gebruikte accu’s af volgens de geldende 

•
 

4.8.4  LADER  

BELANGRIJK!   Lees de gebruikershandleiding van de lader!  
 

BELANGRIJK! Accu’s mogen enkel bij kamertemperatuur 
geladen worden! 

Vóór het laden met de boordlader 
• Open de motorkap. 

• Plaats de voedingskabel van de lader in het stopcontact. 

BELANGRIJK! De lader is elektronisch afgesteld en zal de 
laadbeurt vanzelf afbreken. Alle functies van de veegmachine 
worden tijdens het laden automatisch stopgezet.  

- Tijdens het laden van de accu(’s) licht het gele lampje van de  
lader op. 

- De accu is volledig geladen wanneer het lampje van 
de lader groen oplicht. 

•
 

• 

•
 bepalingen (zie hoofdstuk 3 Milieubescherming).  

Bedrijfsklaar Geel lampje 

Accu laden Rood lampje 

Beveiliging tegen diepontlading Knipperend lampje 

(machine schakelt uit) 

 

 

BELANGRIJK! De machine wordt standaard uitgerust met 
onderhoudsvrije accu’s. 

Verwijder de accu.•
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Inschakelen  

Inschakelen 

4.9  INWERKINGSTELLING  

Algemene instructies  

GEVAAR!  Kans op letsels! Schakel de machine uit alvorens 
de stofopvangbak te verwijderen. 
OPGEPAST!   Stel de machine enkel in gebruik 
wanneer de motorkap en stofopvangbak gesloten zijn. 

BELANGRIJK! 

5.2 RIJDEN MET DE VEEGMACHINE  

• Trek aan de rijhendel  De veegmachine zal vooruit bewegen. 
De rijsnelheid kan naargelang de stand van de hendel 
continu bijgesteld 

 
• Laat de rijhendel los De veegmachine komt tot stilstand. 
• De veegmachine kan ook zonder motoraandrijving 

voortgeduwd worden.  
Rijden over hindernissen 

• De machine kan langzaam en voorzichtig rijden over 
verankerde hindernissen tot een hoogte van 45 mm. 

• Ter bescherming van de machine moet over hindernissen 
steeds een rijplaat gelegd worden. 

5.3 VEEGMODUS - VEGEN MET ZIJBORSTELS, VEEGROLLEN, VENTILATOR 
 

OPGEPAST! 
Te grote of logge voorwerpen kunnen via de opgetilde 
filterkap meteen in de stofopvangbak terecht komen.  
Gevaar voor oplaaiend stof!  Wacht 5 tot 10 seconden alvorens 
de filterkap te openen!

 
WAARSCHUWING!  

Veeg geen linten, draden of gelijkaardige voorwerpen op. Dit 
kan leiden tot schade aan het veegmechanisme. 

BELANGRIJK!
In principe moet de ventilator ingeschakeld zijn.

 
Naargelang de toepassing: 

• Breng de zijborstels naar beneden (bedien het pedaal) 

• Schakelaar voor zijborstels in Pos. I (AAN), Pos.0 (UIT) 

• Schakelaar voor veegrollen in Pos. I (AAN), Pos.0 (UIT) 

• Filterschudder in Pos. I (AAN), Pos.0 (UIT) 

• Bedien de keuzehendel 
(zijdelings uitzwenken van de zijborstels)

 

NALEVING VERPLICHT! VOORBEREIDING, par. 4.7  
• Ga na of de machine in perfecte staat en volledig geleverd 

werd.  

Zie             INHOUD, par. 2.1 
Zie UITPAKKEN , par 4.1

 
• Wend u bij klachten tot uw vakhandelaar of onze 

klantendienst. 

NALEVING VERPLICHT! 
U mag de werkzaamheden die in dit hoofdstuk aan bod komen 
pas uitvoeren nadat u de gebruikershandleiding, met in het 
bijzonder hoofdstuk 1 tot 4, volledig gelezen en begrepen 
hebt. 

 
 

BELANGRIJK!  De goede werking van de 
veiligheidsinrichtingen moet vóór gebruik
gecontroleerd worden.  

zie ook  Veiligheidsinstructies, hoofdstuk 3 

GEVAAR! Iemand die de machine geruime tijd bedient 
kan door de trillingen problemen krijgen met de bloeddoor- 
stroming in zijn handen. We kunnen geen algemeen geldende 
gebruiksduur vastleggen. Deze wordt immers beïnvloed 
door verschillende factoren zoals: het al dan niet stevig 
vastgrijpen, een al dan niet lage omgevingstemperatuur 
en de genetische aanleg. We raden aan om regelmatig 
pauzemomenten in te lassen en de hoogte van de 
duwbeugel optimaal af te stellen. 

BELANGRIJK! 
Stem de rijsnelheid af op de omstandigheden (ondergrond, 
aard van het afval en hoeveelheid) om een goed 
veegresultaat te bekomen. 

BELANGRIJK! 
Bij gebruik moet u de stoffilter met regelmatige 
tussenpozen en indien nodig reinigen.  

BELANGRIJK! 
Bij gebruik moet u de stoffilter met regelmatige 
tussenpozen en indien nodig ledigen. 

BASIC - model 

Pos I (AAN) 

Pos 0 (UIT) 

Pos I (AAN) 
Pos 0 (UIT) 

PLUS - model 

 

Pos I (AAN) 
Pos 0 (UIT) 

Pos I (AAN) 

Pos 0 (UIT) 
Pos I (AAN) 
Pos 0 (UIT) 

 

Zie ook 

Zie ook 
REINIGEN VAN DE STOFFILTER , par. 5.8 
LEDIGEN VAN DE STOFOPVANGBAK, par 4.8.2

 

5.1 STARTEN VAN DE VEEGMACHINE   

• Plaats de sleutel in de schakelaar en draai deze met de 
klok mee naar de stand ‘AAN’. De aandrijfmotor zal 
starten.  

PRO - model 
Pos I  
(VENTILATOR AAN)  

Pos I (AAN) 

Pos 0 (UIT) 
Pos 0 
(VENTILATOR UIT) 

Pos I (AAN)
Pos 0 (UIT)

Pos II (Bediening 
filterschudder) 

 

5 WERKING (GEBRUIK EN BEDIENING) 

 

 

 

 

 

XXX
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a) b)

5.4  UITSCHAKELEN VAN DE VEEGMACHINE  5.6 REINIGEN VAN DE STOFFILTER   

OPGEPAST! Kans op verplettering bij het sluiten 
van de behuizing rondom de filter.

 

5.5 VERVOER VAN DE MACHINE 
 

GEVAAR! Kans op verplettering! Houd rekening met 
het gewicht van de machine! 

BELANGRIJK!

 

Geen knik aanbrengen in de 
bowdenkabels!

 
• Schakel de veegmachine uit en haal de sleutel uit 

het contact. 
• Zet de wielen van de machine vast met blokken. 
• Maak de machine vast met spanriemen of 

koorden. 
• Bij het transport in voertuigen of aanhangers moet 

de machine volgens de geldende richtlijnen 
beveiligd worden tegen schuiven en kantelen.  

• De riemen kunnen op twee manieren geplaatst 
worden: 
a) De machine verticaal vastmaken (zoals 

aangegeven met bevestiging aan de 
bodem) 

b) De machine horizontaal vastmaken (zoals 
aangegeven met bevestiging aan de 
zijkant) 

Belangrijk! Let erop dat de stofopvangbak aanwezig is. 
• Bij gebruik van de elektrische 

filterschudder (I) moet deze 15 tot 20 
seconden in werking zijn 

• Bij gebruik van de mechanische filterschudder moet de greep 
meermaals (5 tot 10 keer) aan de kogelgreep bediend worden  
(wissel af tussen links en rechts) 

Belangrijk! We raden aan om 5 tot 10 seconden te wachten 
alvorens de stofopvangbak te ledigen zodat het fijnstof gaan 
liggen is. 

5.7 LEDIGEN VAN DE STOFOPVANGBAK   

GEVAAR!
 

Kans op letsels! Schakel de machine uit  

 alvorens de stofopvangbak te verwijderen. 

Belangrijk! De stofopvangbak is voorzien voor 
maximaal 40 kg (stof). 

Belangrijk! De stofopvangbak moet met regelmatige 
tussenpozen geledigd worden om het veegproces vlekkeloos 
te laten verlopen. 

• Reinig de stoffilter regelmatig.  

• Neem de stofopvangbak uit de machine via de 
greep bovenaan. 

• Ledig de stofopvangbak zeker na beëindiging van 
de veegwerkzaamheden. 

• Ledig de stofopvangbak in een geschikte recipiënt. 

• Plaats de stofopvangbak opnieuw in de machine. 

•  Plaats de machine op een vlakke, droge en
    beschermde ondergrond.
•  Schakel de aandrijving van de rollen, dezijborstels en
    het stofafzuigsysteem uit.
•  Plaats de sleutel in de stand ‘UIT’(tegen de klok in) en 
    neem hem uit het contact.
•  Klap de zijborstels in.
•  Til de zijborstels omhoog met behulp van het pedaal.
•  De machine moet tijdens het stallen beschermd
    worden tegen onbedoeld bewegen.
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5 FEHLERSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG6 PROBLEEMOPLOSSING

zie Contactgegevens, par. 7.14 

 

Hulp bij storingen 
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
Machine start niet 
 

Accuniveau ≤20% ►Accu’s laden 
Accukabel verkeerd aangesloten of losgekomen ►Bedrading van de accu’s controleren en correct aansluiten 

Veiligheidsschakelaar in filterkap niet geactiveerd ►Filterkap sluiten en de stofopvangbak correct terugplaatsen 

Overbelasting van of defect aan het hoofdrelais ►Hoofdrelais controleren en indien nodig vervangen 
Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

De motor draait, maar de machine 
rijdt niet 
 

Bowdenkabel van de motor is uitgerokken of werkt niet ►Bowdenkabel van de motor controleren en afstellen 

Geen krachtoverbrenging van de aandrijfriemen ►V-snaren van de motor controleren en afstellen 
Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

Machine blijft staan bij het rijden op 
een helling 
 

Hellingsgraad >2% ►Rijweg met kleinere hellingsgraad berijden 
De bowdenkabel is uitgerokken en de krachtoverbrenging van de 
aandrijfriemen is onvoldoende 
 

►Bowdenkabel van de motor controleren en afstellen 
 

Geen krachtoverbrenging van de aandrijfriemen ►V-snaren van de motor controleren 
Het toelaatbare totaalgewicht van de machine werd 
overschreden door de volle stofopvangbak 

►Stofopvangbak ledigen 

Hoofdrelais of relais voor de motoraandrijving werden overbelast 
en zijn defect 

►Relais voor de motoraandrijving controleren 

Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

Veegrollen blijven staan 
 

Er werden linten, grotere afvalresten ...  opgeveegd. 
 

►Sleutelschakelaar op ‘0’ zetten (veegmachine uitschakelen). 
Controleer of er voorwerpen zoals linten, koorden, enz. werden 
opgenomen of gekneld raakten tussen de rollen. Verwijder deze 
objecten. Controleer de rollen op schade en test hun werking. 

Slecht werkende tandriemen of tandwielen (vb. losgesprongen 
tandriemen) 

►Tandriemen en tandwielen controleren 

Motor van de veegrollen overbelast (controleer indien nodig of de 
rollen kort blijven draaien na stillegging van de motor) 

►Relais van de motors van de veegrollen controleren en 
vervangen 

Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

Slecht vegen aan de randen 
 

Zijborstels versleten ►Controleren op slijtage, indien nodig de zijborstels bijstellen 
of vervangen 

Zijborstels niet neergedaald ►Zijborstels doen zakken 
Afdichtingsrubber aan de zijkant werkt minder goed door 
slijtage, een defect ... 

►Afdichtingsrubber aan de zijkant indien nodig vervangen 

Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

In- of uitklappen van de zijborstels 
werkt niet 
 

Bowdenkabel is uitgerokken of werkt niet ►Bowdenkabel van de zijborstels controleren en afstellen 

Spiraalschroefveer in zijborstels werkt niet (zijborstels zwenken 
niet uit) 
 

►Spiraalschroefveer in zijborstels controleren op schade en hun 
positie nagaan. Indien nodig vervangen 
 

Zijborstels lopen vast door vuilresten Ophanging van de zijborstels kuisen 
Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

Machine veegt niet goed 
 

Veegrollen of veegtunnel door vuilresten verstopt ►Veegtunnel controleren op vuil en verstoppingen. Vuil 
verwijderen 

Veegrollen of zijborstels versleten of fout afgesteld ►Veegrollen en zijborstels controleren op slijtage en indien 
nodig bijstellen of vervangen 

Afdichtingsrubber beschadigd door vreemde voorwerpen of het 
rijden over hindernissen zonder gebruik van rijplaat 
 

►Afdichtingsrubber vooraan, opzij en achteraan controleren op 
schade en hun positie nagaan. Indien nodig vervangen 
 

Veegrollen werden niet gemonteerd volgens hun draairichting ►Veegrollen verwijderen en volgens de draairichting monteren 

Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

Machine verliest stof 
 

Stoffilter lang niet gereinigd ►Stoffilter controleren en reinigen of vervangen 
Afdichtingsrubber defect, hierdoor kan het stofafzuigsysteem 
niet naar behoren werken 

►Afdichtingsrubber vooraan, opzij en achteraan controleren op 
schade en hun positie nagaan. Indien nodig vervangen 

Stofopvangbak is vol ►Stofopvangbak ledigen 
Afdichtingsprofielen fout bevestigd of defect ►Afdichtingsprofiel aan filterkap controleren en indien nodig 

 Veegtunnel verstopt door grote vuilresten waardoor ander vuil 
niet meer naar de stofopvangbak gevoerd kan worden 
 

►Vuilresten of verstoppingen in de veegtunnel verwijderen 
 

Oorzaak onduidelijk 
 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
 

Elektrisch defect Elektrische onderdelen overbelast of versleten of oorzaak 
onduidelijk 

►Verwittig uw vakhandelaar of de klantendienst 
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Afb.1

7.3 PLAATSEN VAN DE FILTER   

• Plaats de filter in de juiste richting in de filterhouder 
(zie symbool op de filter). 

• Vergrendel de filter links en rechts.  
• Zorg ervoor dat uw handen zich niet in de gevarenzone 

bevinden om kneuzingen te voorkomen. 
• Sluit de filterkap. 

7.4 KANTELEN VAN DE VEEGMACHINE  

OPGEPAST! Kans op letsels! 
• Plaats de sleutel in de stand ‘UIT’ en neem deze uit het contact. 
• Open de motorkap. 
• Koppel de accu’s los en verwijder deze.  
• Sluit de motorkap. 
• Breng de duwbeugel in de hoogste stand en klap deze in. 
• Kantel de machine met behulp van een tweede persoon (!) en zet 

deze rechtop (stuurwiel eerst in positie brengen, met de 
rijrichting mee). 

GEVAAR! KANS OP VERPLETTERING bij het 
sluiten van de behuizing rondom de filter. 

7.5 VERVANGEN VAN DE VEEGROLLEN   

- De voorste rol is niet onderhevig aan slijtage en moet dus 
enkel bij beschadiging vervangen worden. 

- De veegrollen moeten vervangen worden wanneer het 
veegresultaat door slijtage aan de borstels zichtbaar slechter is 
en de veegrollen niet meer bijgesteld kunnen worden.  

- De veegrollen bestaan uit twee delen die via zes schroeven 
verbonden worden. Draai de schroeven los met behulp van een 
geschikt werktuig en verwijder de delen een voor een. 

- Plaats de nieuwe delen van de veegrol en bevestig deze met 
zes schroeven. 

-  Respecteer steeds de bewegingsrichting van de veegrollen 
(zie afb. 2). 

WAARSCHUWING! De veegrollen kunnen beschadigd 
raken wanneer de borstels tijdens de montage geklemd raken.  

 

Bewegingsrichting van de veegrollen 

Voorwaartse rijrichting
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PROBLEEMOPL
OSSING  

WAARSCHUWING! Maak de stoffilter schoon en ledig de 
stofopvangbak alvorens de stoffilter te vervangen of grondig 
te reinigen. Draag bij werken aan de filterinstallatie een 
stofmasker en veiligheidsbril. Neem de 
veiligheidsvoorschriften m.b.t. fijnstof in acht! 

De veegmachine moet regelmatig een onderhoudsbeurt 
krijgen zodat de machine en haar onderdelen in goede staat 
blijven voor een optimaal veegresultaat. Door de volgende 
onderhoudswerkzaamheden geregeld uit te voeren, kan de 
levensduur van de machine verlengd worden.  BELANGRIJK! 

BELANGRIJK! 
Reinig de stoffilter alvorens deze te vervangen. 
Ledig de stofopvangbak alvorens de stoffilter te 
vervangen. GEVAAR! Bij de reiniging bestaat het risico op 

letsels. Draag tijdens de reiniging steeds een stofmasker, 
een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen. zie 

zie 

zie 

REINIGEN VAN DE STOFFILTER, hoofdstuk 5 

UITSCHAKELEN VAN DE VEEGMACHINE,  

hoofdstuk 5 
Ledigen van de stofopvangbak, hoofdstuk 5

BELANGRIJK!  
Reparaties mogen enkel door erkende servicepunten of 
vakmannen worden uitgevoerd. Zij moeten vertrouwd  zijn met 
alle veiligheidsvoorschriften! 

BELANGRIJK! 
 

 

BELANGRIJK! 
Bij werken aan de elektrische installatie 
moet(en) de accu(’s) losgekoppeld worden.

 

7.1 REINIGING ALGEMEEN  

OPGEPAST! De machine kan schade oplopen! De machine 
mag niet gekuist worden door middel van een tuinslang of 
hogedrukwaterstraal. Onder andere de elektronica van de 
machine kan dan beschadigd raken.

• Start de mechanische of elektrische filterreiniging.  
Schakel de veegmachine uit en haal de sleutel uit het contact. 
Til de filterkap omhoog tot deze vastklikt.  
Neem de filterhouder vast en maak de vergrendeling links 
en rechts los. 
Verwijder voorzichtig de filterhouder met filter . 
Neem de filter uit de houder.  
Reinig of verwissel deze naargelang de toestand.  
Blaas de filter indien nodig voorzichtig uit 
met perslucht. Plaats de filter terug. 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
 zie ook

 
PLAATSEN VAN DE FILTER par 7.3 

BELANGRIJK! De filter kan beschadigd raken wanneer  het 
uitblazen gebeurt met te weinig afstand en te veel druk.  

Zie ook LEDIGEN VAN DE STOFOPVANGBAK , 
hoofdstuk 4 

 

7.2 VERVANGEN  / REINIGEN VAN DE FILTER  5 FEHLERSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG7 REINIGING EN ONDERHOUD 
(GEEN REPARATIE)

Bij iedere kuis- of onderhoudsbeurt:
Plaats de machine op een vlakke ondergrond. Zet de machine vast
zodat deze niet kan bewegen. Schakel de veegmachine steeds uit 
en haal de sleutel uit het contact. 
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Midden
veegrol

30-40mm

7.6 AFSTELLEN VAN DE VEEGBREEDTE  7.7 VERVANGEN VAN DE ZIJBORSTELS  

De zijborstels zijn onderhevig aan slijtage. Op schurende 
ondergronden verslijten de borstels sneller dan op gladde 
ondergronden. 

De zijborstels moeten vervangen worden, wanneer deze 
versleten of beschadigd zijn. De vervanging door slijtage is 
nodig, wanneer het veegresultaat van de zijborstels zichtbaar 
slechter is en de zijborstels niet meer bijgesteld kunnen 
worden. 

• Plaats de sleutel in de stand ‘0’ en neem deze uit het contact. 
• Til de zijborstels op (transportstand). 
• Verwijder de zijborstels (vleugelschroeven losdraaien).  
• Vervang de zijborstels. 
• Plaats de zijborstels op de juiste positie en maak ze vast. 

• 
 
• 
 
• 

Schakel de veegmachine uit. Til de 
zijborstels op. 
Rij met de veegmachine over een vlakke en gladde 
ondergrond die bedekt is met stof, zand of krijt.  
Open de motorkap en stel de veegrollen in op de middelste 
stand. 
Sluit de motorkap. 
Schakel de machine aan en laat de veegrol ongeveer 15 
seconden draaien. 
Verplaats de veegmachine.  
De afdruk van de veegrol (= veegbreedte) zal duidelijk te 
zien zijn op de ondergrond. De afdruk bestaat uit een 
gelijkmatige rechthoek die tussen 30 en 40 mm breed is.  
Door de veegrollen een stand hoger te plaatsen zullen ze 
verder van de grond komen. 
Herhaal indien nodig deze handeling tot de gewenste 
veegbreedte bereikt is. 
Sluit de motorkap. 

• 
• 
 
• 

• 
• 

Zie ook MONTEREN VA DE ZIJBORSTELS, par. 4.4 Afb. 2-4 • 

7.8 AFSTELLEN VAN DE ZIJBORSTELS  

De zijborstels moeten bijgesteld worden, wanneer door de 
slijtage van de borstels het veegresultaat duidelijk slechter is.  

• 

 

 
• 

Plaats de veegmachine op een vlakke, droge en beschermde 
ondergrond. 

Til de zijborstels op (transportstand). 

Open de motorkap. 

Draai de kartelmoeren links en rechts vooraan van de 
zijborstelinrichting los 
Stel naar voren bij om de zijborstels meer te laten zakken. 

Draai beide kartelmoeren opnieuw vast.  

Sluit de motorkap. 

• 

• 

• 

 
• 
• 

• 

7.9 VERVANGEN VAN HET AFDICHTINGSRUBBER VOORAAN  

Het afdichtingsrubber vooraan moet vervangen worden, 
wanneer het gescheurd of versleten is zodat een goed 
veegresultaat gewaarborgd blijft. 

• Plaats de sleutel in de stand ‘UIT’ en neem deze uit het 
contact. 

• Til de zijborstels op (transportstand). 
• Draai de vier schroeven van het afdichtingsrubber 

vooraan los en verwijder ze. 
• Verwijder de volledige afdichting.  
• Plaats het nieuwe afdichtingsrubber.  
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7.10 AFSTELLEN / VERVANGEN VAN HET AFDICHTINGSRUBBER OPZIJ  

Het afdichtingsrubber opzij wordt standaard ingesteld op 1mm 

• Plaats de sleutel in de stand ‘UIT’ en neem deze uit het 
contact. 

• Zet de machine indien nodig rechtop. 

• Draai de 2 schroeven los, stel het afdichtingsrubber opzij bij 
of vervang het, breng het in de juiste stand en bevestig.  

7.14 CONTACTGEGEVENS   

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 

7.11 AFSTELLEN / VERVANGEN VAN DE BOWDENKABEL MOTORAANDRIJVING 
   

De bowdenkabel moet bijgesteld worden, wanneer het 
aandrijvingsvermogen van de machine niet meer groot genoeg 
is. 
• Plaats de sleutel in de stand ‘0’ en neem deze uit het contact. 

• Draai de borgmoeren los. 

• Stel de bowdenkabel af/bij. 

• Draai de borgmoeren vast. 

Handelaar: 

7.12 AFSTELLEN / VERVANGEN VAN DE BOWDENKABEL ZIJBORSTELS    

De bowdenkabel moet bijgesteld worden, wanneer de 
zijborstels niet meer vanzelf inklappen. 
Het uitklappen gebeurt door middel van veerkracht. 

• Plaats de sleutel in de stand ‘UIT’ en neem deze uit het 
contact. 

• Draai de moeren onder de duwbeugel-afdekplaat los. 

•
 

Stel de bowdenkabel af/bij.
 

1
7

7.13 BELANGRIJKE SLIJTAGE - EN VERVANGINGSONDERDELEN 
 

Vlakke filter  Artikelnr.  100223
Veegrollen PA 0,4      Artikelnr.  110970
Zijborstels PA 0,6     Artikelnr.  110526
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7.15 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN / ONDERHOUDSTABEL  

Belangrijk! De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten volgens de aangegeven 
frequentie uitgevoerd worden door erkende vakmannen.  

GEVAAR! Kans op letsels! De motor(s) blijft(blijven) na het uitschakelen nog enkele seconden draaien.Blijf 
binnen deze tijdsspanne uit de buurt van de aandrijving. 

OPGEPAST! • Laat de machine voldoende afkoelen alvorens onderhouds- en reparatiewerken uit te voeren 

• Haal de lader uit het stopcontact. 
•
 

Lezen verplicht KANTELEN VAN DE VEEGMACHINE , par. 7.4

 WAARSCHUWING! Wanneer aan de machine schade 
wordt vastgesteld, mag deze niet meer gebruikt worden 
totdat een vakman de nodige reparaties heeft 
uitgevoerd! 

 

   
Activiteit Interval 

 Dagelijks

 
  Wekelijks Elke 50 uur Par.  

Machine controleren op schade 
en defecten en indien nodig problemen oplossen • 

   

Accuniveau controleren; de accu’s indien nodig laden •   4.8.3/ 
4.8.4 

De stofopvangbak ledigen •   
5.8 

• 
   

7.5 
 

De zijborstels controleren op vreemde  voorwerpen, linten, •    

De instelling van de zijborstels controleren; 
indien nodig de zijborstels bijstellen of vervangen •   7.7/ 

7.8 

De staat van de stoffilter controleren; indien nodig de filter schoonmaken •   
5.7 

Het accuniveau voor ieder gebruik controleren  •   
4.8.3 

Alle dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 
 •   

Het afdichtingsrubber controleren op slijtage en 
beschadiging; indien nodig vervangen 

 •  7.9/ 
7.10 

De stoffilter controleren op schade en indien nodig vervangen  
 •  

5.7 

De goede werking van de machine testen 
 •   

Alle tandriemen controleren op spanning, slijtage 
en werking en indien nodig vervangen 

 •   

Controleren of de bowdenkabels en alle bewegende 
onderdelen vrij kunnen bewegen en deze indien nodig vervangen

 

 •  7.11/ 
7.12 

De bowdenkabels controleren op uitrekking van de trekkabels  
 •  7.11/ 

7.12 

De veiligheidselementen controleren (eindschakelaar filterkap)  
 •   

Alle dagelijkse en wekelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren  
  •  

De staat van de accu controleren; indien nodig vervangen 
  • 4.8.3 

Controleren of de wielen vrij kunnen bewegen; eventueel het lager 
vervangen 

  •  

Het volledige lager controleren op schade 
  •  

Alle schroeven en verbindingselementen controleren 
  •  

Controleren of alle behuizingen en stalen onderdelen goed vastzitten 
  •  

De werking van de lader controleren 
  •  

De veegrollen en hun behuizing controleren op schade, vreemde 
voorwerpen en slijtage; indien nodig vreemde voorwerpen 
verwijderen, of de veegrollen schoonmaken of vervangen

enz.; indien nodig verwijderen/schoonmaken  

Koppel de pluspool van de accu los.
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8 BUITENGEBRUIKSTELLING, DEMONTAGE,
AFDANKING

LANGDURIGE STILSTAND VAN DE VEEGMACHINE   

• BELANGRIJK!                                                                                       
Bij langdurige stilstand moeten de accu’s om de 2 maanden 
geladen worden zodat ze niet beschadigd raken door een 
diepontlading. 

• Plaats de veegmachine op een vlakke, droge en 
beschermde ondergrond. 

• Plaats de sleutel in de stand ‘UIT’ en neem deze uit het contact. 
• Zet de veegmachine vast. 
• Til de veegrollen op. Hiervoor moet de hendel in de 

onderste stand vastgezet worden.  
• Til de zijborstels op. 
• Maak de stoffilter  schoon. 
• Ledig de stofopvangbak. 
• Kuis de veegmachine aan de binnen- en buitenkant. 
• Koppel de accu(’s) los. 

BUITENGEBRUIKSTELLING / RECYCLING  

Na afloop van de gebruiksduur moet de machine op 
de juiste manier verwijderd worden. Losse 
onderdelen kunnen echter hergebruikt worden. 
Voor de verwijdering van machineonderdelen en 
verpakkingsmaterialen geldt de lokale wetgeving 
inzake afvalverwijdering. 
BELANGRIJK! Wend u voor de verwijdering van de 
machine tot uw leverancier.  

AFVALVERWIJDERING  / MILIEUBESCHERMING, par. 4.2 

1
9 
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