
Geautoriseerde distributeur: Burrowmount LTD
Adres: 12 Central Close, Cookstown

Co.Tyrone, N.Ierland BT80 8TE
E-mail na verkoop: info@shoponlineeu.com

Tel: +4428 8676 1431
Website: www.ShopOnlineEU.com

Assemblage en ondersteuning bij het oplossen van problemen: www.ShoponlineEU.com/videos

BRUSSENSNIJDER

HANDLEIDINGPGBC-5200

NL

www.ShopOnlineEU.com
Tel: +442886761431

Bezoek
www.ShopOnlineEU.com/videos
Voor hulp bij montage en probleemoplossing



32

INLEIDING INHOUD

Deze handleiding is opgesteld door BU-KO power en moet bij het product worden bewaard en 
worden geraadpleegd voor bediening, onderhoud en probleemoplossing. 

Deze handleiding bevat een algemene beschrijving van het product, samen met alle nodige informatie 
voor een correct en veilig gebruik van het product. Het wordt ten zeerste aanbevolen deze handleiding 

te lezen voordat u dit product in gebruik neemt of onderhoudt. De veiligheidsvoorschriften en 
waarschuwingen zijn bedoeld om uw veiligheid te waarborgen en u te beschermen tegen schade of 

beschadiging van het product.

Alle foto's en tekeningen in deze handleiding zijn door de BU-KO power verstrekt om u te helpen 
bij de bediening en het onderhoud van het product. De informatie in deze handleiding was correct 

ten tijde van de productie. BU-KO power kan echter zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen  
in het product aanbrengen.
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ALGEMENE VEILIGHEID ALGEMENE VEILIGHEID

•     WAARSCHUWING! Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen of personen die de aanwijzingen in de 
        handleiding niet volledig begrijpen.
•     ALTIJD veiligheidsuitrusting GEBRUIKEN: geschikt schoeisel, oogbescherming, gehoorbescherming, 
        hoofdbescherming, broek en handschoenen.
•     Draag GEEN losse kleding, sieraden, korte broeken, sandalen of blote voeten.
•     Start de motor NOOIT in een gesloten ruimte of gebouw.
•     Gebruik het product NOOIT bij een gladde ondergrond, 's nachts, tijdens regen of onweer of bij harde wind.
•     Start de motor NIET binnen 3 m van het benzinepunt.
•     VERWIJDER alle bronnen van vonken en vlammen alvorens brandstof te mengen en over te gieten.
•     GEEN personen binnen 15 m van het product laten terwijl het in werking is.
•     INSPECTEER de hele eenheid op losse bevestigingsmiddelen en brandstoflekken. Controleer of de snijkop 
        goed geïnstalleerd is.
•     Begin NIET met maaien voordat u een duidelijk maaigebied en een stevige ondergrond hebt.
•     Gebruik ALTIJD het bijgeleverde harnas bij het bedienen van de machine.
•     NOOIT roken tijdens het gebruik van het apparaat of het bijvullen van de brandstoftank.
•     Houd de handgrepen ALTIJD droog, schoon en vrij van olie en brandstofmengsels.
•     Zet ALTIJD de motor af voordat u het product neerlegt.
•     ZORG ERVOOR dat alle brandstof verwijderd is voor transport.
•     ALLE ONDERHOUD, anders dan in deze handleiding vermeld, dient te worden uitgevoerd door 
        professioneel opgeleid en gecertificeerd personeel

WAARSCHUWING
Om het risico op verwondingen te verminderen, 
moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.

GLOEVEN
Waar nodig moeten handschoenen worden 
gedragen.

HOOFD-, OOG- EN OORBESCHERMING
Tijdens het gebruik moet steeds goedgekeurde 
hoofd-, oog- en oorbescherming worden gedragen

BOETSEN
Draag stevige, slipvrije laarzen.

KLEDING
Tijdens de werkzaamheden moet geschikte 
kleding worden gedragen. Zorg ervoor dat 
de kleding gemaakt is van stevige stof en 
niet te ruim of los zit.

BENZINEPUNT

DE RICHTING OM DE CHOKE TE SLUITEN

DE RICHTING OM DE CHOKE TE OPENEN

OP

UIT

Voor veilig gebruik en onderhoud zijn symbolen in reliëf op de machine aangebracht of op een etiket aangegeven.
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Houd alle kinderen, omstanders en 
helpers op 15 meter afstand van 
de machine

PAS OP VOOR GEGOOIDE VOORWERPEN

WAARSCHUWING! Gevaar voor terugslag.

PAS OP VOOR SCHERPE MESSEN

RISICO OP LETSEL. VEILIGHEIDSSCHERMEN 
NIET OPENEN OF VERWIJDEREN TERWIJL 
DE MOTOR DRAAIT.

RAAK DE BEWEGENDE DELEN VAN DE 
MACHINE NIET AAN TOTDAT ZE 
VOLLEDIG STILSTAAN.

OM VOORBIJGANGERS WEG TE HOUDEN.

EXPLOSIEGEVAAR

BRANDGEVAAR - Geen brandstof toevoegen 
tijdens gebruik.

BRANDBAAR

GEVAAR! Petroleumether is zeer ontvlambaar. 
Niet roken of open licht.

WAARSCHUWING! Om het risico op verwondingen 
te verminderen, moet de gebruiker de 
gebruiksaanwijzing lezen.

Dit symbool, vóór een veiligheidsopmerking, 
duidt op een VOORZICHTIG, een 
WAARSCHUWING of een GEVAAR. Het 
negeren van deze waarschuwing kan leiden 
tot een ongeval voor uzelf of voor anderen. 
Om het risico op letsel, brand of elektrocutie 
te beperken, moet u altijd de aangegeven 
aanbevelingen opvolgen.

GEVAAR! Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen

Verhouding brandstof/2-takt oliemengsel.

WAARSCHUWING! Draaiende snijlijn.

15m (50ft)
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN VEILIGHEIDSSYMBOLEN

WAARSCHUWING! Gevaar voor verstrikking.

WAARSCHUWING! Bescherm uw voeten tegen 
verwondingsgevaar.

A WAARSCHUWING! Het gebruik van dit product 
kan een gevaar vormen voor wilde dieren. 
Controleer gebieden, vooral lang gras en onder 
struiken op tekenen van leven. Indien nodig 
verplaatsen.
OPMERKING: Niet alle dieren zullen worden 
afgeschrikt door het geluid van het product 
alleen.

VOLDOET AAN DE HUIDIGE VEILIGHEIDSNORMEN

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN 
MOGEN NIET MET HET HUISVUIL WORDEN 
WEGGEGOOID. RECYCLEER WAAR DE 
FACILITEITEN BESTAAN CONTROLEER UW 
LOKALE OVERHEID OF DETAILHANDELAAR 
VOOR RECYCLING ADVIES 

GEGARANDEERD GELUIDSVERMOGENSNIVEAU

HETE OPPERVLAKKEN VERBRANDEN VINGERS 
OF HANDPALMEN

VERWIJDER DE BOUGIEKABEL VOOR 
ONDERHOUD

WAARSCHUWING! Gebruik de Multi Tool niet 
in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen bevatten 
gevaarlijke koolmonoxide.

Maximumsnelheid van de toepasselijke snij-inrichting

WAARSCHUWING! Raak nooit de bougie of het 
bougiekoord aan terwijl de motor in bedrijf is. 
Doet u dit wel, dan kunt u een elektrische schok 
krijgen. 8500 MIN 

8500 MIN 
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VOOR VEILIG GEBRUIK VOOR VEILIG GEBRUIK

VOORDAT U DE MOTOR START

•     Het gebied binnen een omtrek van 15 m van de persoon 
        die het product gebruikt, moet worden beschouwd als een 
        gevaarlijke zone die door niemand mag worden betreden. 
        Zo nodig moeten gele waarschuwingstouwen en 
        waarschuwingsborden rond de omtrek van het gebied 
        worden geplaatst. Wanneer werkzaamheden door twee 
        of meer personen tegelijk worden verricht, moet men 
        voortdurend om zich heen kijken of op andere wijze 
        controleren of er andere personen aan het werk zijn en 
        waar zij zich bevinden, zodat tussen elk van hen een 
        voldoende afstand wordt bewaard om de veiligheid te 
        waarborgen.
•     Controleer de toestand van het werkterrein om ongelukken 
        te voorkomen door het raken van verborgen obstakels zoals 
        stronken, stenen, blikjes of gebroken glas.
•     Controleer het hele apparaat op losse bevestigingsmiddelen 
        en brandstoflekkage. Controleer of de snijkop correct is 
        geïnstalleerd en goed is vastgezet.
•     Zorg ervoor dat u de beschermplaat van de snijkop goed 
        vastmaakt, anders kunt u zich verwonden.
•     Gebruik altijd het harnas. Stel het harnas zo af dat het 
        comfortabel zit voordat u de motor start. Het harnas moet 
        zo worden afgesteld dat de linkerhand de handgreep van het 
        stuur comfortabel ongeveer taillehoog kan vasthouden.

STARTEN VAN DE MOTOR

•     Houd omstanders en dieren op minstens 15 m afstand van 
        het bedieningspunt. Als u benaderd wordt, stop dan 
        onmiddellijk de motor. 
•     Het product is uitgerust met een 
        centrifugaalkoppelingsmechanisme, zodat de snijkop begint te 
        draaien zodra de motor wordt gestart door de gashendel in de 
        startstand te zetten. Plaats het product bij het starten van de 
        motor op de grond op een vlakke, vrije plaats en houd het 
        stevig op zijn plaats, zodat noch de snijkop noch de gashendel 
        in contact komen met een obstakel wanneer de motor start.
•     Controleer na het starten van de motor of de snijkop ophoudt 
        met draaien wanneer de gashendel volledig naar achteren 
        wordt gedraaid. Als het snijgarnituur blijft draaien, zelfs nadat 
        de gashendel volledig naar achteren is geduwd, dient u de 
        motor uit te zetten en contact op te nemen met de BU-KO.

ii
BELANGRIJK

 
•     Lees deze handleiding zorgvuldig door totdat u alle 
        veiligheids- en bedieningsinstructies volledig begrijpt en 
        kunt opvolgen.
•     Houd deze handleiding bij de hand, zodat u deze later kunt 
        raadplegen wanneer u vragen hebt. Als u vragen hebt die 
        niet in deze handleiding kunnen worden beantwoord, neem 
        dan contact op met BU-KO power
•     Zorg er altijd voor dat u deze handleiding bijsluit wanneer u 
        dit product verkoopt, uitleent of op een andere manier in 
        eigendom overdraagt.
•     Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen of personen 
        die de aanwijzingen in de handleiding niet volledig begrijpen.

•     Start de motor nooit in een gesloten ruimte of gebouw. 
        Uitlaatgassen bevatten gevaarlijke koolmonoxide.
•     Gebruik het product nooit
 1.     als de grond glad is of als je geen vaste houding kunt 
          aannemen.
 2.     s nachts, bij dichte mist of op andere momenten waarop 
          uw gezichtsveld beperkt kan zijn en het moeilijk zou zijn 
          om een duidelijk zicht op het werkgebied te krijgen.
 3.     tijdens regen, blikseminslag, hevige windstoten of op 
          andere momenten waarop het door de 
         weersomstandigheden niet veilig is het product 
                         te gebruiken.

WERKOMSTANDIGHEID

WERKPLAN

 
•     U mag dit product nooit gebruiken onder invloed van alcohol, 
        bij uitputting of slaaptekort, bij slaperigheid ten gevolge van 
        het gebruik van verkoudheidsmedicijnen of op enig ander 
        moment waarop de mogelijkheid bestaat dat uw 
        beoordelingsvermogen wordt aangetast of dat u niet in staat 
        bent het product correct en op een veilige manier te bedienen.
•     Zorg bij het plannen van uw werkschema voor voldoende tijd 
        om te rusten. Beperk de tijd gedurende welke het product 
        continu moet worden gebruikt tot ongeveer 30-40 minuten 
        per sessie, en neem 10-20 minuten rust tussen de sessies. 
        Probeer ook de totale hoeveelheid werk die op één dag 
        wordt verricht onder de 2 uur te houden.
•     Als u zich niet aan de werktijd of de werkmethode houdt, 
        kunnen er zich herhalingsbelastingen voordoen.
•     Als u ongemak, roodheid en zwelling van uw vingers of een 
        ander deel van uw lichaam voelt, raadpleeg dan een arts 
        voordat het erger wordt
•     Om geluidsklachten te voorkomen, werken de producten 
        tussen 9.00 en 17.00 uur.

i

i

i



OMGAAN MET BRANDSTOF

•     De motor van ons product is ontworpen om te lopen 
        op een gemengde brandstof, die zeer ontvlambare 
        benzine bevat. Bewaar geen benzineblikken en vul 
        de tank van het toestel nooit bij op plaatsen waar zich 
        een verwarmingsketel, kachel, houtvuur, elektrische 
        vonken, lasvonken of een andere hitte- of vuurbron 
        bevindt die de brandstof kan doen ontbranden.
•     Rook nooit tijdens het gebruik van het apparaat of het 
        bijvullen van de brandstoftank.
•     Zet bij het tanken altijd de motor af en laat hem 
        afkoelen. Kijk goed om u heen om er zeker van te zijn 
        dat er geen vonken of open vuur in de buurt zijn 
        voordat u gaat tanken.
•     Veeg gemorste brandstof volledig op met een droge 
        doek als er brandstof wordt gemorst tijdens het tanken.
•     Na het tanken schroeft u de tankdop weer stevig op 
        de brandstoftank en voert u het apparaat naar een 
        plaats die 3 m of meer verwijderd is van de plaats 
        waar werd getankt voordat u de motor aanzet

STARTEN VAN DE MOTOR

•     Wanneer u het product met de hand draagt, bedek dan zo nodig 
        de snijkop, til het product op en draag het met aandacht voor de 
        snijkop.
•     Vervoer het product nooit over ruwe wegen of lange afstanden 
        met een voertuig zonder alle brandstof uit de brandstoftank te 
        verwijderen. Als u dat doet, kan er tijdens het vervoer brandstof 
        uit de tank lekken.

iiGEBRUIK VAN HET PRODUCT

 •     Pak de handgrepen stevig vast met beide handen en 
        gebruik daarbij uw hele hand. Plaats uw voeten iets uit 
        elkaar (iets verder dan schouderbreedte) zodat uw 
        gewicht gelijkmatig over beide benen is verdeeld, en 
        zorg er altijd voor dat u een stabiele, gelijkmatige 
        houding aanneemt terwijl u werkt.
•     Houd de snijkop onder taillehoogte.
•     Houd het toerental van de motor op het niveau dat 
        nodig is om het snijwerk uit te voeren en verhoog 
        het toerental van de motor nooit tot boven 
        het noodzakelijke niveau.
•     Als het toestel begint te schudden of te trillen, zet 
        dan de motor af en controleer het hele toestel. 
       Niet gebruiken totdat het probleem naar behoren 
        is verholpen.
•     Houd alle delen van uw lichaam uit de buurt van 
        roterende snijkop en hete oppervlakken.
•     Raak nooit de uitlaatdemper, bougie of andere 
        metalen onderdelen van de motor aan terwijl de 
        motor in bedrijf is of onmiddellijk nadat u de motor 
        heeft afgezet. Dit kan ernstige brandwonden of een 
        elektrische schok tot gevolg hebben.

WEES VOORZICHTIG MET MENSEN IN DE BUURT

 •     Waak te allen tijde voor gevaarlijke situaties. Waarschuw v
        olwassenen om huisdieren en kinderen uit de buurt van het 
        gebied te houden. Wees voorzichtig als u wordt benaderd. 
        Door rondvliegend puin kan letsel ontstaan.

i

ONDERHOUD

 •     Om uw product in goede staat te houden, dient u de in de 
        handleiding beschreven onderhouds- en controlewer
        kzaamheden met regelmatige tussenpozen uit te voeren.
•     Zet altijd de motor af voordat u onderhoud of controle 
        uitvoert.
•     Indien een onderdeel moet worden vervangen of 
        onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moeten worden 
        uitgevoerd die niet in deze handleiding zijn beschreven, 
        neem dan contact op met BU-KO power
•     U mag het product in geen geval uit elkaar halen of er 
        iets aan veranderen. Doet u dit wel, dan kan het product 
        tijdens het gebruik beschadigd raken of kan het product 
       niet meer naar behoren functioneren.

i

i
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VOOR VEILIG GEBRUIK VOOR VEILIG GEBRUIK
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WAT ZIT ER IN DE DOOS WAT ZIT ER IN DE DOOS

GEREEDSCHAPSSET

+BOUGIESLEUTEL
+ INBUSSLEUTEL

VEILIGHEIDSHARNAS

DRIETANDIG MES

ONDERSTE BESCHERMING

SPOOL

Sluitringen en moer zijn voorgeïnstalleerd op de 
onderste asi

VOOR GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES OVER HET GEBRUIK VAN HET HARNAS, ZIE BLZ. 19-21

OPLEGRING 'A'

OPLEGRING 'B'

3 TAND BLADMOER

VERGRENDELRING

BULL HORN STUUR

HOOFDMOTOR
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VOOR GEBRUIK VAN DE BOSMAAIER VOOR GEBRUIK VAN DE BOSMAAIER

OPMERKING
DEZE BRANDSTOF MOET 

GEMENGD WORDEN 
MET 2-TAKT OLIE IN EEN 40:1 

VERHOUDING
(BENZINE: OLIE)

40:1

1 CONTROLEER DE BOSMAAIER

Controleer vóór gebruik of de bosmaaier niet beschadigd 
is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Regelmatige 
periodieke inspectie is vereist om te verzekeren dat de 
bosmaaier geschikt is voor de taak.

Voor het gebruik van de bosmaaier moet een risico-evaluatie 
worden uitgevoerd, met inachtneming van de wetgeving in 
het land van gebruik

OPMERKING: Deze bosmaaier wordt niet geleverd met olie in de motor, er zijn alleen nog sporen van het testen.
OPMERKING: De brandstof voor deze machine moet worden gemengd met 2-takt olie in een verhouding van 40:1 (Benzine: Olie)
WAARSCHUWING! Start de motorzeis niet zonder eerst olie bijgevuld te hebben, dit zal de motor onherstelbaar beschadigen
 

De sluitringen kunnen voorgeïnstalleerd zijn op de naaf 
van de machine.

De naaf moet in verschillende configuraties worden 
gemonteerd om de passende hulpstukken te monteren.

Sluitring 'A1 moet op zijn plaats zitten om zowel de spoel 
als het 3-tands mes te bevestigen

2 BORGRINGEN

OPMERKING

THE HUB ON THIS MACHINE
COMES PRE-ASSEMBLED 

OPMERKING: Volg alle instructies zorgvuldig op bij het aanbrengen van de verschillende snijhulpstukken
WAARSCHUWING! De bosmaaier niet starten zonder te controleren of de snijgarnituren goed gemonteerd zijn
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ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE

LET OP! Het te vast aandraaien van de bouten kan schade veroorzaken aan de schroef en/of de machine

Draai de vier schroeven op de bovenste kap los en plaats de 
stierenhoorn handgreep erin.

Draai de vier schroeven weer vast om de handgreep op zijn 
plaats te houden.

1 BEVESTIG DE HANDGREEP

Bevestig de afscherming op de onderste as met de 
bijgeleverde schroeven en gereedschappen.

1 BEVESTIG DE ONDERSTE BESCHERMKAP

OPMERKING: Het te vast aandraaien van de bouten/schroeven kan schade veroorzaken aan de 
bout/schroef en/of de machine.

2 3 BEVESTIG DE ONDERSTE BESCHERMKAP

Bevestig de beschermkap op de onderste as met de 
2x bijgeleverde schroeven.

Zorg ervoor dat u de schroeven niet te vast aandraait, 
want dat kan schade veroorzaken.
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ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE

Steek de vergrendelknop in de asconnector.

Trek aan de borgpen en houd deze vast terwijl u de 
onderste as in de koppeling vastzet

5 ASSEMBLAGE VAN AS TOT KOPPELING 6 LIJN DE SPLINES UIT 7 VOEG DE ASSEN SAMEN

Let bij het inbrengen van de as in de koppeling vooral 
op de splines in de as.

Voor de werking van de machine is het van essentieel 
belang dat de splines correct zijn aangesloten.

Zodra u er zeker van bent dat de splines en het gat 
van de centreerpen voldoende zijn uitgelijnd, verbindt 
u de as met de koppeling.

WAARSCHUWING! Controleer voor gebruik altijd of de hulpstukken goed op hun plaats zitten en voldoende zijn vastgedraaid. 
OPMERKING: Dit proces kan worden herhaald bij het bevestigen van de heggenschaar, de kettingzaag en ook de verlengstang.
OPMERKING: Wees extra voorzichtig met het uitlijnen van de splines op de as. Als de splines niet correct zijn aangesloten, zal de 
machine niet functioneren zoals bedoeld.

8 BORGPEN LOS 9 KNOP VASTDRAAIEN

Laat de pen los en draai de onderste as tot het 
scharnier in positie is vergrendeld.

Zet de verbinding vast door de knop aan te draaien.
Om de knop vast te draaien, draait u met de wijzers 
van de klok mee.
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INSTALLEREN VAN HET 3 TANDIG MES INSTALLEREN VAN HET 3 TANDIG MES

OPLEGRIN
G 'A

'

OPLEGRIN
G 'B

'

LOCKIN
G W

ASHER

3 TANDENLADEN

De naaf heeft een omgekeerde 
schroefdraad, draai tegen de 
klok in om hem vast te draaien. 

i

3 TANDENLADEN

11 VERGRENDELHUB10 HUB ALIGN

Lijn de gaten op de kraag, de sluitring "A" en de as uit. 
De hierboven gemarkeerde gebieden.

Het doel van dit proces is het vastdraaien van de 
moeren van de spoel of het 3-tandige blad mogelijk te 
maken door de as te vergrendelen, dit gebeurt door de 
vreemde sleutel door de hierboven gemarkeerde 
gaten te steken.

Vergrendel de as door de buitenaardse sleutel in het 
bevestigingsgat van de kraag te steken, door sluitring 
"A" en in de as. U kunt nu de spoel of de 3-tands 
mesmoer op de schroefdraad wikkelen door deze tegen 
de klok in te draaien.

Controleer voor gebruik of de spoel goed vastzit en goed 
gesloten is en of het 3-tandsmesje zich in het midden van 
de naaf bevindt.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de 
spoel of het mes correct is bevestigd 
vóór gebruik

Let erop dat sluitring "A", sluitring "B" en 
3-tands mesmoer (borgringen) reeds op 
de naaf van de machine kunnen zijn 
gemonteerd.

i
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INSTALLEREN VAN HET 3 TANDIG MES INSTALLEREN VAN HET 3 TANDIG MES

Installeer sluitring "A" zoals hierboven afgebeeld. 
Breng het gat in de sluitring op één lijn met het gat in 
de spoelhals.

Plaats het drietandig mes zo dat het middelste gat in 
ring "A" zit.

Het is belangrijk dat het blad correct in ring "A" zit en 
niet uit het midden, wat overmatige trillingen en 
voortijdige beschadiging van de onderste as kan 
veroorzaken.

1 INSTALLEER DE ONDERSTE SLUITRING 2 BEVESTIG HET BLAD 3

Installeer sluitring "B" zoals hierboven afgebeeld 
om het blad op de as te bevestigen

Vergrendel de as door de sleutel in de opening van de 
kraag te steken en draai de borgmoer vast met de 
bijgeleverde sleutel, draai tegen de wijzers van de 
klok in tot hij stevig vastzit.

(Volg stappen 8 & 9 in "Montage" om de as te vergrendelen).

4BEVESTIG DE BOVENSTE SLUITRING DRAAI DE BORGMOER VAST 5 BEVEILIG DE MOER

OPMERKING: De naaf heeft een omgekeerde schroefdraad, dus om de moer vast te 
draaien moet u hem tegen de wijzers van de klok in draaien om er zeker van te zijn 
dat hij samen met het gekozen snijgarnituur op zijn plaats zit. Om de moer los te 
draaien gebruikt u de bijgeleverde sleutel om hem met de klok mee te draaien.

OPMERKING: Let erop dat sluitring "A", sluitring "B" en de moer van het 3-tandenblad (borgringen) reeds op de naaf van de machine kunnen zijn gemonteerd. i
i
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INSTALLATIE VAN DE SPOEL INSTALLATIE VAN DE SPOEL 

OPLEGRIN
G 'A

'

SPOOL

De naaf heeft een omgekeerde 
schroefdraad, draai tegen de wijzers 
van de klok in om hem vast te draaien. 

i

2 BEVESTIG SPOELHUIS1 INSTALLEER DE ONDERSTE SLUITRING

Installeer sluitring "A" zoals hierboven afgebeeld. Lijn 
de sluitring uit met het gat in de spoelhals.

Het doel van deze sluitring is het vastdraaien van de 
spoel mogelijk te maken door de as te vergrendelen, 
dit gebeurt door het inbrengen van de vreemde 
sleutel door het gat in de kraag en in het gat in 
sluitring "A".

Vergrendel de as door de buitenaardse sleutel in het 
bevestigingsgat van de kraag te plaatsen en wikkel de 
spoel op de draad door tegen de wijzers van de klok in te 
draaien.

Controleer voor gebruik of de spoel goed vastzit en goed 
gesloten is.

(Volg stappen 8 & 9 in "Montage" om de as te vergrendelen).

Om de spoel te verwijderen volgt u de 
bovenstaande aanwijzingen in 
omgekeerde volgorde. 

i

Let erop dat sluitring "A" sluitring "B" en 
3-tands mesmoer (borgringen) reeds op 
de naaf van de machine kunnen zijn 
gemonteerd.

i
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HET DRAGEN VAN HET HARNAS HET DRAGEN VAN HET HARNAS

LET OP: Gebruik voor uw eigen veiligheid en comfort en voor de beste resultaten altijd de BU-KO5200 met het bijgeleverde harnas. 

Bij de BU-K05200 wordt een draagstel 
geleverd. Het draagstel zorgt ervoor dat u 
veilig en comfortabel kunt werken met uw 
machine.

Hij is voorzien van gevoerde riemen voor 
extra comfort, een beschermend 
dijbeenstuk, volledig verstelbare riemen 
en een haak met snelsluiting.

Plaats het harnas over uw hoofd en zorg 
ervoor dat de gewatteerde schouderriemen 
op uw schouders worden geplaatst

Vergrendel de gesp om het harnas losjes op 
zijn plaats te houden

1 DE HARNES1 2 PLAATS BOVEN HET HOOFD 3 SNAPSLANG

Het harnas is volledig verstelbaar met 8 
riemverstellers om de best mogelijke 
pasvorm te garanderen. Zorg ervoor dat u 
het gewicht gelijkmatig over beide 
schouders verdeelt met behulp van de 
riemverstellers.

Trek het harnas strakker of losser aan 
zodat het het beste bij uw lichaamsbouw 
past. Het kan nodig zijn het harnas 
opnieuw aan te passen, zodat het harnas 
in de voor u meest comfortabele positie zit.

Zorg ervoor dat het dijbeenstuk op de juiste 
plaats zit, zodat het u volledig beschermt 
tegen drukpunten die ontstaan door contact 
met de machine tijdens het gebruik.

Het dijbeenstuk wordt normaal aan de 
rechterkant geplaatst, dit is dezelfde kant als 
waar de machine zal worden geplaatst.

Uw harnas is ontworpen om te worden 
gedragen met de klikgesp aan de voorkant.

De Multi Tool moet aan de rechterkant 
hangen en tegen het dijbeen rusten.

De rugplaat moet in het midden op uw rug 
zitten. Stel het harnas zo in dat het in de
 meest comfortabele positie tegen uw 
lichaam zit.

Het harnas is gemakkelijk te verstellen 
met behulp van de riemverstellers.

1 AANPASSEN4 5 DRAAGBLAD 6 VOORAANZICHT & ACHTERAANZICHT
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HET DRAGEN VAN HET HARNAS

THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK

i

Gemakkelijk vastmaken en losmaken van de 
machine van het harnas met de 
snelkoppelingshaak.

Om het toestel los te maken van de haak, 
trekt u het oranje lipje naar boven.

Zorg ervoor dat het apparaat goed is 
vastgezet of ondersteund voordat u de 
snelkoppelingshaak losmaakt om schade 
te voorkomen.

Na gebruik van de snelkoppelingshaak moet 
deze opnieuw worden gemonteerd.

Plaats de onderste haak over de bovenste 
haak met het oranje lipje eraan.

Plaats de ontgrendelingspen door de gleuf in de 
bovenste haak en zorg ervoor dat de pen

De snelkoppelingshaak is nu weer in elkaar 
gezet en klaar voor gebruik wanneer dat nodig is.

1 SNELKOPPELINGSHAAK7 8 VERVANG DE ONDERSTE HAAK 9 PLAATS DE ONTGRENDELINGSPEN

OPMERKING: Zorg ervoor dat de motor is afgezet voordat u de snelkoppelingshaak gebruikt.
WAARSCHUWING! Plaats het apparaat op een stevige ondergrond voordat u de snelkoppelingshaak gebruikt; het apparaat kan 
beschadigd raken wanneer u het laat vallen.
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STARTEN VAN DE MOTOR STARTEN VAN DE MOTOR

2 DE CARBURATEUR VOORPOMPEN1 DE TANK VULLEN

Verwijder de brandstoftankdop en vul de tank tot niet 
meer dan 80%.

De brandstof moet een mengsel zijn van loodvrije 
benzine en tweetaktolie, gemengd in een 
verhouding van 40:1.

Laat de carburateurs voorpompen door 6-8 keer op 
het peertje onder het luchtfilterhuis te drukken.

De benzinedop moet goed vastzitten zodat de 
carburateurs kunnen voorpompen.

3 CHOKE SLUITEN (KOUDE START) 3 OPEN CHOKE (WARME START)

Bij koude start van de motor sluit u de choke door de 
hendel naar boven te schuiven.

Voor warme starts opent u de choke door de hendel 
naar beneden te schuiven.

A B

CHOKE CLOSED CHOKE OPEN

WAARSCHUWING: Het product is uitgerust met een centrifugaalkoppelingsmechanisme, zodat de snijkop 
begint te draaien zodra het toerental van de motor wordt opgevoerd.

WAARSCHUWING: Brandstof is licht ontvlambaar en voorkom morsen en contact met open vuur.

Push 6-8 Times
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STARTEN VAN DE MOTOR STARTEN VAN DE MOTOR

5 DE TERUGSLAG AANSPANNEN4 SWITCH ON

Schakel de stroom naar de bougie in door de 
aan/uit-schakelaar in stand "I" te zetten

"Ik" moet in neerwaartse positie zijn

Plaats de eenheid op de grond en gebruik uw linkervoet 
om de schacht aan de grond vast te zetten terwijl u met
uw rechterhand de terugslagstarterhendel naar buiten 
trekt tot u spanning voelt.

OPMERKING: Overmatig choken kan het starten van de motor bemoeilijken door een teveel aan 
brandstof. Als de motor na verschillende pogingen niet start, open dan de choke en trek opnieuw aan 
het touwtje, of verwijder de bougie en droog hem af. 

6 DE MOTOR STARTEN (KOUDE START) 6 DE MOTOR STARTEN (WARME START)BA

Zorg ervoor dat de choke is GESLOTEN 

1.     Trek twee keer snel achter elkaar aan de 
         terugslagstarter.
2.     Ga verder met Stap 6B en volg de instructies 
         voor warme start

1.     Zorg ervoor dat de choke OPEN staat 
2.     Trek snel achter elkaar aan de 
          reco-starter totdat de motor start.

WAARSCHUWING! Trek niet aan het starterkoord tot het einde en vermijd het loslaten van de hendel 
terwijl deze volledig is uitgeschoven. Beide kunnen voortijdige schade aan het mechanisme veroorzaken.i
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HET STOPPEN VAN DE MOTOR 

THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK

2 SCHAKELAAR UIT1 BEREID JE VOOR OM TE STOPPEN

Laat de gashendel los en laat de motor 30 seconden 
stationair draaien.

Hierdoor kan de motor afkoelen en weer de optimale 
bedrijfstemperatuur bereiken.

Zet de motor uit door de aan/uit-schakelaar in stand "O" 
of "STOP" te zetten, zoals hierboven afgebeeld.

Laat de choke open als u de motor opnieuw start nadat u 
hem onmiddellijk hebt gestopt, om te voorkomen dat de 
motor verzuipt.

UIT

OP
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OPEN EN VERVANG SPOEL LIJN OPEN EN VERVANG SPOEL LIJN

SPOOLDEKKING

SPOELPATROON

SPOOL LIJN

SPOOL SPRING

SPOOL LICHAAM

STOOT NAAR 
TOEVOERLEIDING

RICHTING LIJNAANVOERRICHTING LIJNAANVOER

PUSH TO UNCLIPDRAAG 
OOGBESCHERMING

DRAAI TEGEN DE KLOK IN OM AAN DE NAAF TE BEVESTIGEN
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OPEN EN VERVANG SPOEL LIJN OPEN EN VERVANG SPOEL LIJN

2 DE WIKKELINGEN VOORBEREIDEN1 OPEN DE SPOEL

Open de spoel door op een van de twee clips te drukken 
om het deksel los te maken. Eenmaal los drukt u stevig 
op de tweede clip en verwijdert u het spoelpatroon uit 
de behuizing.

Het patroon bestaat uit twee wikkelingen die moeten
worden gewikkeld in de richting die is aangegeven op 
de behuizing. Bevestig de vervangingsdraad aan het 
patroon zoals afgebeeld.

OPMERKING: Vervangende strimmerdraad moet een diameter van 2,4 mm hebben.i

3 ZEKER WINDING 4 HERHAAL STAP 2 & 3

Zet de wikkeling vast in een van de twee nokken om 
het snoer vast te houden en te voorkomen dat het afrolt.

Herhaal stap 2 & 3 voor de tweede winding en haal de 
draad weer door de oogjes. Zet de afdekking vast door 
'Stap 1' in omgekeerde volgorde te herhalen.
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OPEN EN VERVANG SPOEL LIJN OPEN EN VERVANG SPOEL LIJN
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Complete machine
Visuele inspectie (toestand, lekken) X X

Clean X

Snij hulpstuk

Visuele inspectie X X

Vervangen X

Controleer de dichtheid. X X

Beschermkap voor snijgarnituur Bevestig X

Bedieningshendel Controleer de werking X X

Metaal snij hulpstuk Scherpen X X

Alle toegankelijke schroeven 
en moeren Zet  weer vast. X X

Anti-vibratie elementen Kijk op X X X

Motor:   10mm

Model 1E44F5

Verplaatsing 52,0cm3

Brandstof Mengsel (Benzine 40: Olie 1)

               Carburateur Membraan type

Ontstekingssysteem Transistorgestuurde vliegwielmagneet

Bougie LD BM6A

Capaciteit brandstoftank (cm) 1.2 liter

Starter Recoil

Koppeling Centrifugaal

Draairichting snijkop Tegen de klok in (Bedieningsperspectief)

3-tandige bladgrootte 1.4 x 255 x 254

Spoel Draad Maat 2.4mm

Totale afmeting (L x B x H) 1860 x 610 x 520mm

Droog gewicht 8.5kg
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GASKABEL EN STATIONAIR TOERENTAL AFSTELLEN 

THIS PAGE HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT BLANK

2 AFSTELLEN VAN STATIONAIR TOERENTAL1 AFSTELLEN GASKABEL

Uw gaskabel kan na langdurig gebruik slap gaan hangen 
en afstelling kan nodig zijn.

Om de gaskabel af te stellen, draait u de hierboven 
afgebeelde moeren los of vast. Laat altijd 1-2 mm speling 
om te voorkomen dat de kabel te allen tijde wordt belast.

Als de motor de neiging heeft vaak stationair 
te stoppen, draait u de stelschroef voor het 
stationair toerental rechtsom.

Als de snijkop blijft draaien nadat de trekker 
is losgelaten, draait u de stelschroef voor het 
stationair toerental tegen de wijzers van de 
klok in
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OPERATIE OPERATIE

GRAS EN ONKRUID MAAIEN

1.    Houd het toestel zo dat de kop van de grond is en 
        ongeveer 20 graden in de veegrichting is gekanteld.
2.    Veeg van links naar rechts om weggeslingerd puin 
        te vermijden.
3.    Gebruik een langzame, doelbewuste actie om zware 
         groei af te knippen.
4.    Zwaai nooit hard met het toestel, omdat u dan uw 
        evenwicht of de controle over het toestel kunt 
        verliezen.
5.    Probeer de snijbeweging te controleren met je 
        heup in plaats van je armen en handen volledig te 
        belasten.
6.    Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat 
        draad, gras en dood, droog, langstengelig onkruid 
        zich rond de kop van de schacht kunnen wikkelen.

        Dergelijke materialen kunnen de kop blokkeren en 
        de koppeling doen slippen, wat bij veelvuldige 
        herhaling tot schade aan het koppelingssysteem 
        kan leiden

SNIJMETHODE

1.     Gebruik de linkervoorzijde voor optimaal snijden.
2.     Leid het blad van rechts naar links met het lichtjes naar links
         gekanteld.
3.     Als u een groot gebied maait, begin dan vanaf de linkerkant 
         om te voorkomen dat het gemaaide gras u hindert.
4.     Het mes kan door onkruid gegrepen worden als het 
         motortoerental te laag is, of als het mes te diep in het 
         onkruid snijdt. Pas het motortoerental en de maaidiepte 
         aan aan het soort materiaal dat wordt gemaaid.

Als er gras of andere voorwerpen tussen het mes komen, of als het 
apparaat begint te schudden of te trillen, zet dan de motor af en 
controleer het hele apparaat. Vervang het mes als het beschadigd is.

Zet de motor af en zorg ervoor dat het blad volledig stilstaat 
voordat u het blad controleert en elk voorwerp verwijdert dat 
erin verstrikt is geraakt.

Draag altijd oogbescherming tijdens het gebruik. Leun nooit over de roterende snijkop. Zwaai nooit hard met het 
apparaat, omdat u dan uw evenwicht of de controle over het apparaat kunt verliezen.

KIES HET MES

Kies de geschikte aanbevolen snijkop, afhankelijk van 
het te snijden voorwerp

Als u het mes vervangt, gebruik dan altijd BU-KO power 
producten.

Draag bij het slijpen, verwijderen of bevestigen van het 
mes dikke, stevige handschoenen en gebruik alleen 
de juiste gereedschappen en uitrusting om letsel te 
voorkomen.

AANPASSEN VAN DE LIJNLENGTE

Uw bosmaaier is uitgerust met een semi-automatische nylon 
trimmerkop waarmee de bestuurder de draad kan doortrekken 
zonder de motor te stoppen. Wanneer de draad te kort wordt, tikt 
u lichtjes met de kop op de grond terwijl u de motor op volle toeren 
laat draaien.

Telkens wanneer de kop wordt gestoten, gaat de lijn ongeveer 
1 inch (25,4 mm) vooruit. Voor een beter effect tikt u de kop op 
kale grond of harde grond. Vermijd stoten in dik, hoog gras omdat 
de motor dan kan afslaan door overbelasting

DUBBELE LIJNSPOEL 

Gebruik dit voor licht snoeiwerk

3 TANDENLADEN

Gebruik dit blad voor dichte groei
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OPERATIE OPERATIE

OPERATIE

1.     Controleer de bout waarmee het blad wordt 
         vastgezet en zorg ervoor dat de bout geen gebreken 
         of beschadigingen vertoont.
2.     Controleer of het mes en de houder volgens de 
         instructies zijn vastgezet en of het mes soepel draait 
         zonder abnormaal geluid

Verkeerd bevestigde draaiende onderdelen kunnen de 
bediener ernstig letsel toebrengen.

Zorg ervoor dat het blad niet gebogen, kromgetrokken, 
gebarsten, gebroken of beschadigd is.

Als u een fout in het mesje vindt, gooi het dan weg en 
vervang het door een nieuw.

Zorg ervoor dat u het harnas en de beschermer van de 
snijkop gebruikt. Zo niet, dan is het zeer gevaarlijk 
wanneer u uitglijdt of uw evenwicht verliest

VERVOER VAN HET TOESTEL

•      Wanneer u klaar bent met zagen op een bepaalde plaats en 
         u wilt op een andere plaats verder werken, zet u de motor af, 
         tilt u het apparaat op en draagt u het, waarbij u op het blad 
         moet letten.
•      Vergeet nooit de beschermhoes over de messen te plaatsen 
         tijdens het transport.
•      Wanneer u het toestel over lange afstanden vervoert, moet u 
         het blad losmaken en het toestel met touwen vastzetten

CONTROLE BLAD STUWKRACHT

Bladstoten kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. 
Bestudeer dit hoofdstuk zorgvuldig. Het is belangrijk dat u 
begrijpt wat de oorzaak is van bladstuwkracht, hoe u de 
kans erop kunt verkleinen en hoe u het toestel onder 
controle kunt houden als er bladstuwkracht optreedt.

Wat veroorzaakt blad stuwkracht: 

 •     Bladstoten kunnen optreden wanneer het bewegende 
         blad in contact komt met een voorwerp dat het niet 
        kan snijden. Dit contact zorgt ervoor dat het blad 
        even stopt en dan plotseling wegdraait of "stuitert" 
        van het object dat werd geraakt. De bediener kan de 
        controle over het toestel verliezen en het blad kan 
        ernstig letsel toebrengen aan de bediener of aan 
        personen in de buurt als het blad in contact komt 
        met een lichaamsdeel.

Hoe je de kans op bladstoten kunt verkleinen: 

Hoe je de controle kan behouden: 

 •     Besef dat de bladstuwkracht kan gebeuren. Door te begrijpen 
         en te weten over blad stuwkracht kunt u helpen het element 
          van verrassing te elimineren
 •     Maai alleen vezelig onkruid en gras. Laat het mes niet in 
         aanraking komen met materiaal dat het niet kan snijden, zoals 
         harde, houtachtige wijnstokken en struiken of stenen, hekken, 
         metaal enz.
 •     Wees extra voorbereid op stuwkracht als u moet snijden op 
         plaatsen waar u niet kunt zien dat het blad contact maakt, 
         zoals in gebieden met dichte begroeiing.
 •     Houd het mes scherp. Een bot mes verhoogt de kans 
         op stoten.
 •     Voorkom dat het blad te snel wordt ingevoerd. Het blad kan 
         wegspringen van het te snijden materiaal als het blad sneller 
         wordt ingevoerd dan zijn snijvermogen.
 •     Snij alleen van rechts naar links.

•     Houd het toestel met beide handen goed en stevig vast. 
        Een stevige greep kan helpen de stuwkracht te neutraliseren. 
        Houd uw rechter- en linkerhand volledig rond de 
        respectievelijke handgrepen.
•     Houd beide voeten gespreid in een comfortabele houding en 
        toch schrap voor de mogelijkheid dat het toestel zou kunnen 
        stuiteren. Strek u niet te ver uit. Houd uw voeten stevig op 
        de grond en houd uw evenwicht
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Motor wil niet starten

Geen vonk.

Om te controleren op vonk: Koppel de bougiekabel los. Maak de 
bougiedraad weer vast en leg de bougie op de metalen cilinder. Trek aan 
het starterkoord en kijk of er een vonk bij het uiteinde van de bougie is. 
Als er geen vonk is, herhaal de test dan met een nieuwe bougie.

Geen brandstof

Duw de primer totdat de lamp vol is met brandstof. Als de lamp niet vol is, 
is het primaire brandstoftoevoersysteem geblokkeerd. Neem contact op 
met een servicedealer. Als de primer vol is, kan de motor verzopen zijn 
(zie volgend punt)

Overstroomde motor

Verwijder de bougie, draai de trimmer zodat het bougiegat naar de grond 
gericht is. Zet de chokehendel op "RUN" en trek 10 tot 15 keer aan het 
starterkoord. Dit zal overtollige brandstof uit de motor verwijderen. Maak 
de bougie schoon en plaats hem weer terug. Trek drie keer aan de starter 
met de chokehendel op "RUN". Als de motor niet start, zet u de chokehendel 
in de stand "CHOKE" en herhaalt u de normale startprocedure. Als de motor 
nog steeds niet start, herhaalt u de procedure met een nieuwe bougie.

Startkoord trekt nu harder dan 
toen het nieuw was

Contact BU-KO power

Motor start maar wil niet 
versnellen

Carburateur moet worden 
afgesteld

Contact BU-KO power

De motor start, maar valt 
uit als het gaspedaal wordt 
ingedrukt.

Choke staat in start/gesloten 
positie

Als de motor draait, moet de choke open blijven (de neerwaartse stand)

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Motor start, maar loopt 
alleen op hoog toerental 
bij halve choke

Carburateur moet worden afgesteld Contact BU-KO power

De motor bereikt niet 
het volle toerental en 
stoot overmatige rook 
uit

Olie-brandstofmengsel controleren Gebruik verse brandstof en het juiste 2-takt oliemengsel

Luchtfilter vuil
Maak het luchtfilter schoon. Zie "Vervangen en reinigen van het 
luchtfilter" eerder in deze handleiding

Carburateur moet worden afgesteld Contact BU-KO power

Motor start, loopt en 
accelereert maar wil 
niet stationair draaien

Carburateur moet worden afgesteld Contact BU-KO power

Spoel wil niet afrollen

Draad aan zichzelf gelast Smeren met siliconenspray

Niet genoeg touw op de spoel
Installeer meer snaar. Zie "String vervangen" eerder in deze handleiding
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Spoelhouder moeilijk 
te draaien

Oliedruppels uit 
knalpot

Schroefdraden vuil of beschadigd.
Schroefdraad reinigen en met vet insmeren - indien geen 
verbetering, spoelhouder vervangen

Bediening trimmer bij gedeeltelijk gas
Bedien de trimmer op volle toeren

Controleer olie/brandstofmengsel Gebruik verse brandstof en het juiste 2-takt oliemengsel

Luchtfilter vuil
Maak het luchtfilter schoon. Zie "Vervangen en reinigen van het 
luchtfilter" eerder in deze handleiding

Carburateur moet worden afgesteld Draai de naald 1/16 slag met de klok mee

Spoel / drietandig blad 
draait niet wanneer 
motortoerental wordt 
verhoogd

Bovenste en onderste assen zijn niet 
goed vastgeklikt.

Verwijder de onderste as en breng deze opnieuw aan, zorg ervoor 
dat de koppeling correct is aangesloten en vastgekoppeld.

Overmatige trillingen 
worden gevoeld bij 
gebruik van het 
drietandig mes

Bovenste en onderste assen zijn 
niet goed vastgeklikt

Verwijder de onderste as en breng deze opnieuw aan, zorg ervoor 
dat de koppeling correct is aangesloten en vastgekoppeld.

De drie tandbladen zijn niet in het 
midden gemonteerd

Installeer het drietandig mes opnieuw en zorg ervoor dat het mes in 
het midden is geïnstalleerd en met de juiste sluitringen

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Spoel wil niet afrollen

Draad aan zichzelf gelast Smeren met siliconenspray

Niet genoeg touw op de spoel
Installeer meer snaar. Zie "String vervangen" eerder in deze 
handleiding

Gras omwikkelt 
schachtbehuizing 
en snaarkop

Hoog gras maaien op 
grondniveau

Maai hoog gras van boven naar beneden

Bediening trimmer bij 
gedeeltelijk gas

Bedien de trimmer op volle toeren
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ONDERHOUD & VERZORGING ONDERHOUD & VERZORGING
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Luchtfilter
Clean X X

Vervangen X

Manuele brandstofpomp
(indien gemonteerd)

Kijk op

Laten repareren door dealer

Pickup lichaam in 
brandstoftank

Kijk op X

Vervangen X X X

Versnellingsbak 
smering

Kijk op X X X

Aanvullen X
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Carburateur

Controleer de stationaire afstelling - de snijkop 
mag niet draaien

X X

Instellen stationair toerental X

Bougie
Elektrodeafstand bijstellen X

Vervangen na elke 100 bedrijfsuren

Koeling Inlaten
Visuele inspectie X

Clean X

Brandstoftank Clean X X

Luchtfilter Clean X

Brandstoffilter Clean X
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GARANTIE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

Beschrijving en functie:
MULTIFUNCTIONEEL WERKTUIG VOOR BORSTELSNIJDERS

Model/Type:
BU-KO5200

Fabricagedatum/serienummer:
2020

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

2006/42/EG Machinerichtlijn (MD)

2004/30/EU-richtlijn elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

2016/1628 /EUEC-richtlijn inzake emissies

2000/14/EG BIJLAGE V& RICHTLIJN 2005/83/EG 

RICHTLIJN OMGEVINGSLAWAAI

Erkende vertegenwoordiger van de fabrikant in de EG:

Burrowmount LTD

12 Central Close

Cookstown

Co. Tyrone

N.Ireland

BT80 8TE

Voldoet aan de eisen van de richtlijnen, zoals aangegeven, 
en de volgende geharmoniseerde norm(en):  

EN ISO 11681 - 1:2011

EN ISO 11808 - 1:2011

EN ISO 10517: 2019

EN ISO 14982 - 2009

EG-typegoedkeuring nr:  

e9*2016/1628*2016/1628SHBl/P/*1191*00(EU-V Emission)

Technisch dossier opgesteld door:  

Burrowmount LTD

De door de fabrikant aangewezen verantwoordelijke persoon zijn.

Getekend:

Datum: 19/03/20 
Naam: Mark Nugent  
Positie: Directeur  

BU-KO power garandeert het product tegen defect materiaal of schade voor een periode van 12 maanden vanaf 
de datum van aankoop. Een bewijs van aankoop moet bij het product worden geleverd.

In geval van een defect, gelieve het product terug te zenden naar BU-KO power of een geautoriseerde reparateur.

Indien het defect te wijten is aan materiaal- of constructiefouten, zal de reparatie gratis worden uitgevoerd. 
Deze garantie is echter niet van toepassing in geval van normale slijtage, noch bij schade veroorzaakt door 
verkeerd gebruik, ongeval, of reparatie door een niet geautoriseerde instantie.

OPMERKING: Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie dient u een aankoopbewijs te overleggen in 
de vorm van een gedateerde kassabon of factuur binnen een periode van 12 maanden na aankoop. Indien 
reparaties buiten de garantieperiode vallen zal een prijsopgave dienovereenkomstig worden gedaan

BU-KO kracht


