
Instructie handleiding Zodensnijder Galgi 
 

Controle voor aflevering; 

1* zitten alle kappen en afschermbeugels goed vast 

2* zijn de waarschuwingsstickers duidelijk 

3* banden druk 

4* startschakelaar op aan 

5* alle acht vetnippels gesmeerd 

6* motor olie  

7* luchtfilter 

8* ketting spanning 

9* V-snaar spanning 

10* werking hendels 

11* alle functies 

12* brandstof, start motor, werking test. 

 

 

Onderhoud van zodensnijder: 

Regelmatig mes slijpen. 

Regelmatig controle op V snaarspanning en schoon houden van vuil en olie. 

Dagelijkse controle van luchtfilter 

Controle of de bouten en verbindingen goed vastzitten. 

Door smeren met hoogwaardig  op Lithium bases vet gebruiken en dagelijks alle nippels doorsmeren. 

 

 

Motor gedeelte; 

Er zijn twee locaties die olie gevuld moeten zijn. Carter van de motor en de vertragingsbak van de aandrijving. 

Met een te laag olie niveau werken kan schade veroorzaken. 

 

Olie wordt gecontroleerd als machine vlak staat en geheel is uitgeschakeld op het olie peil wordt niveau 

aangegeven, bij het peilen de olie peilstok niet er in draaien en niveau controleren. Als deze goed is peil stok er 

weer indraaien. 

Aan bevolen olie SAE 10W- 30 of 15W – 40 

 

Voorbereiding: 
Controleer het terrein of daar obstakels aanwezig zijn ( sproeiers, stenen, wortel hout enz.) 

Wanneer mogelijk verwijderen of daarmee rekening te houden door deze met een merk teken te voorzien, 

zodat het mes niet in aanraking komt met deze harde voorwerpen waardoor beschadiging of schade kan ontstaan.   

 

 

 

Bediening; 
Motor starten Let op choke gebruiken bij koude start en schakelaar op 1 benzine kraan open; 

 

Geen voeten of andere lichaamsdelen onder het mes of met andere scherpe of draaien delen in aanraking brengen !!!!! 

 

Stel de juiste snijdiepte in door het instelhendel in positie te brengen tedraaien. 

 

Schakel de mes aandrijving in met  het rechtse hendel (A ) in  en daarna de mes aandrijving met het linkse  hendel (C ). 

 

 

Het maximale toerental is aanbevolen voor een goede werking ( B) 

 

Bij het einde van de zoden gas hendel terug machine iets optillen en een beetje gas geven zodat 

de zoden van het mes vrij gesneden wordt . 

De diepte instel hendel weer in bovenste positie plaatsen . 

Daarna kan de machine weer in de juiste positie gedraaid worden. 

 


