Hoe uw grasmaaier tegen de winter beschermen
Wanneer u uw grasmaaier voor de winter opbergt, moet u op verschillende punten letten
opdat hij tijdens de eerste maaibeurt in de lente correct zou werken.
Laat geen brandstof in de machine
De tank moet leeg zijn voor de winterstop. Reden: tijdens de winter verliest de brandstof
zijn brandbaarheid en u loop het risico dat uw grasmaaier in de lente niet meer start.
Tijdens de laatste maaibeurt is het dus belangrijk om de motor stationair te laten
draaien. Hij stopt uit zichzelf zodra de brandstof op is.
Controle van het oliepeil
Voor de winterstop moet u ook het oliepeil controleren. Omdat: uw grasmaaier altijd
operationeel moet zijn. Het is soms nodig om de olie te verversen. Volg hoe dan ook de
instructies in de handleiding en gebruik de hoogwaardige olie die we aanbevelen.
BP visco 20W50 of BP visco 15W40 of Briggs SAE 30.
Schoonmaken
Het is belangrijk om de grasmaaier na de laatste maaibeurt van het seizoen schoon te
maken. Verwijder met een spatel in hout of kunststof de grasresten van onder de
behuizing. U moet ook de ribben van de koeling en de uitlaat schoonmaken om elk
risico van brand te vermijden. U kunt ook een borstel en water gebruiken. Of een
tuinslang, maar ...
Opgepast: geen krachtige straal op de lagers, de verbindingen en de onderdelen van de
motor richten. Anders kunt u uw grasmaaier beschadigen. Als u vuil van onder de
behuizing wilt verwijderen, hoeft u alleen maar de machine naar achteren te kantelen.
De machine nooit op de zijkant kantelen omdat de olie dan in de luchtfilter of de uitlaat
kan dringen en ernstige schade veroorzaken.
Laatste controles
Voor u uw grasmaaier in de lente voor het eerst weer gebruikt, moet u controleren of het
mes in goede staat is. Er mogen geen deuken of zichtbare barsten zijn, anders moet het
mes vervangen worden. U kunt het mes echter wel demonteren om het te slijpen of door
ons laten uitbalanceren. Om een optimaal maairesultaat te verkrijgen, raden we u aan
om het mes telkens na 25 maaiuren te controleren.
Bewaaromstandigheden
Wanneer het maaiseizoen gedaan is, moet u uw grasmaaier in zijn normale positie
opbergen. De plek moet droog en proper zijn. Als uw grasmaaier met een accu start,
moet hij in een vorstvrije ruimte bewaard worden.
En vooral ...
...zelfs als de machine tijdelijk stilgelegd is, mogen kinderen ze nooit aanraken.
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