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• Schakel de machine onmiddellijk uit en ga er mee naar uw
dealer.

Als de watertemperatuurmeter een hoge temperatuur
aangeeft:

• Zet de rijsnelheidshendels in de neutrale stand, zet de
PTO-schakelaar uit, activeer de parkeerrem en laat de motor
op halve kracht lopen. Laat de motor lopen zodat de
ventilator van de radiator blijft werken en de koelvloeistof
blijft circuleren.

• Controleer het peil van de koelvloeistof. ZieHet peil van de
motorkoelvloeistof controleren. Voeg indien noodzakelijk
koelvloeistof toe.

• Controleer of het rooster van de radiator vuil of verstopt is.
Zie Radiateur & rooster reinigen. Maak indien noodzakelijk
het radiatorrooster schoon.

• Als deze procedures de motor niet laten afkoelen, schakel
dan de machine uit en raadpleeg uw dealer.

Na het oplossen van het probleem:
• De PTO-schakelaar moet uitgeschakeld zijn voor deze weer

opnieuw ingeschakeld kan worden.

Onderhoudsschema
Het volgende schema moeten worden opgevolgd voor het
normale onderhoud van uw zitmaaier en maaidek. U moet de
tijd dat u uw maaier gebruikt, bijhouden. De gebruikstijd kan
eenvoudig worden vastgesteld door de uurmeter af te lezen.

ONDERHOUD MACHINE
Voor elk gebruik
Controleer het veiligheidsvergrendelsysteem

Controleer de remwerking van de zitmaaier

Controleer de zitmaaier/het maaidek op loszittende onderdelen

Controleer het peil van de hydraulische olie

Elke 25 uur
Reinig het maaidek en controleer/vervang de maaibladen*

De zitmaaier & maaidek smeren

Controleer de bandenspanning

Elke 50 uur
Eerste verversing versnellingsbakolie

Elke 100 uur
Oliepeil van de versnellingsbak controleren

Remtijd van het maaidek controleren

Maak de batterij en batterijkabels schoon

Eerste verversing hydraulische olie

Elke 250 uur
Ververs de versnellingsbakolie

Elke 400 uur
Ververs de hydraulische olie & filter

ONDERHOUD VAN DE MOTOR
Voor elk gebruik
Controleer het oliepeil van de motor

ONDERHOUD VAN DE MOTOR
Controleer het peil van de motorkoelvloeistof

Controleer & reinig de radiatorschermen

Controleer & reinig de koelribben & inlaat

Elke 25 uur
Controleer brandstoffilter/tap waterscheider af

Jaarlijks
Motorkoelvloeistof verversen

Raadpleeg de gebruikshandleiding van de motor
Onderhoud van het luchtfilter

Vervangen motorolie & filter

Controleer/vervang brandstoffilter

* Vaker bij warm weer (meer dan 30 °C, 85 °F) of in stoffige
gebruiksomstandigheden.
** Indien aanwezig, vervangen indien beschadigd.

Specificaties
OPMERKING: De technische specificaties zijn correct bij het
ter perse gaan en kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.

MOTOR
Past op modellen: 5901476 & 5901477

24 bruto HP¹ Yanmar
YanmarMerk

3TNM74F-SAFSModel

993 cc (60.60 Cu. in)Zuigerverplaatsing

12 Volt, 40 amp wisselstroomdynamo,
accu: startsterkte (bij koude start): 500
amp.

Elektrisch circuit

3,1 L (3.3 US Qt.) m / filterOliecapaciteit

¹Nominaal vermogen: Het daadwerkelijk geleverde aantal pk
zal hoogstwaarschijnlijk lager zijn als gevolg van
gebruiksbeperkingen en omgevingsfactoren.

CHASSIS
Inhoud: 41,6 liter (11 gallons) totaalBrandstoftank

Achterwielen
24 X 12,00 - 12Bandenmaat (Modellen met 155 cm

(61") maaidek)

24 X 9,50 - 12Bandenmaat (Modellen met 132 cm
(52") maaidek)

15 psi (1,03 bar)Bandenspanning

Voorwielen
13 X 6,5 - 6Bandenmaat

25 psi (1,72 bar)Bandenspanning

TRANSMISSIES
1710-1057LLH
1710-1057RRH
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ZT-4400 aandrijfassenType

SAE 20W-50 motorolieHydraulische vloeistof

Snelheden
0-16,09 km/h (0-10 MPH)Vooruit

0-8,05 km/h (0-5 MPH)Achteruit

AFMETINGEN
219 cm (86-1/4")Totale lengte

Totale breedte

135 cm (53")52"
achterwaartse
uitworp

158 cm (62")61"
achterwaartse
uitworp

145 cm (57") met rolbeugel in neergeklapte positieHoogte

175 cm (69") met rolbeugel in omhooggeklapte positie

Gewicht (ongeveer.)

701 kg (1546 lbs)52"
achterwaartse
uitworp

728,5 kg (1606 lbs)61"
achterwaartse
uitworp

Garantieverklaring
Garantieverklaring

BRIGGS & STRATTON GARANTIEBEPALINGEN (januari 2014)

BEPERKTE GARANTIE
Briggs & Stratton garandeert dat tijdens de hieronder
gespecificeerde garantieperiode elk onderdeel van een product
dat materiaal- en/of productiefouten vertoont, gratis hersteld of
vervangen zal worden. Transportkosten voor producten die
worden teruggestuurd ter reparatie of vervanging onder deze
garantie komen voor rekening van de koper. Deze garantie is
geldig voor- en onderhavig aan de onderstaande periodes en
voorwaarden Voor garantieservice kunt u de dichtstbijzijnde
erkende servicedealer vinden met behulp van de dealerkaart
op ferrismowers.com. De koper moet contact opnemen met de
Erkende Service Dealer en het product dan beschikbaar maken
voor de Erkende Service Dealer voor inspectie en tests.

Er zijn geen andere expliciete garanties van toepassing.
Impliciete garanties, inclusief voor verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de
hieronder gespecificeerde garantieperiode of in de
wettelijke toegestane mate. Aansprakelijkheid voor
incidentele of gevolgschade wordt uitgesloten voorzover
dit wettelijk toegestaan is. Bepaalde staten of landen staan
geen beperkingen toe over hoe lang een impliciete garantie
geldig is en bepaalde staten of landen staan geen uitsluiting of
beperking toe voor incidentele of gevolgschade, zodat de hoger
vermelde beperking en uitsluiting misschien niet op u van
toepassing is. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke
rechten en het is mogelijk dat u ook andere rechten hebt die
per staat of per land verschillen.

GARANTIEPERIODE
Garantieperiode huurStandaard

garantieperiode
Gedekte onderdelen

90 dagen4 jaar (48 maanden) of
500 uur, wat het eerst
optreedt.
Onbeperkt aantl uren
gedurende de eerste 2
jaar (24 maanden)

Zitmaaiers - uitgezonderd
zoals hieronder
aangegeven +

90 dagen2 jaar (24 maanden)
onbeperkte uren

Duwmaaiers -
uitgezonderd zoals
hieronder aangegeven +
(meer dan 30 inch
maaibreedte)

90 dagen4 jaar (48 maanden)
onbeperkte uren

+ Veer boven
schokbrekers en alle
ophangingsgerelateeterde
onderdelen

90 dagen90 dagen+ Riemen, banden,
remblokken, slangen,
accu, messen

90 dagen1 jaar+ Hulpstukken

Raadpleeg de
handleiding van de
motor.

Raadpleeg de
handleiding van de
motor.

+ Motor*

Emissie-gerelateerde onderdelen worden gedekt door de
Emissiegarantieverklaring.

** In Australië - onze artikelen worden geleverd met garanties
die onder de Australische consumentenwetgeving niet
uitgesloten kunnen worden. U hebt recht op een vervanging of
een vergoeding in geval van een groot defect en op compensatie
voor andere redelijkerwijs te voorziene vormen van verlies en
schade. U hebt ook recht op het repareren of vervangen van
de artikelen als deze niet van acceptabele kwaliteit zijn en als
het defect geen groot defect is. Zoek voor garantieservice de
dichtstbijzijnde Erkende Service Dealer op met onze dealerkaart
op FERRISINDUSTRIES.COM/AU, of bel 1300 274 447, of mail
of schrijf naar salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW,
Australië, 2170.

De garantieperiode begint op de dag van aankoop door de
eerste particuliere of zakelijke klant.

Om een onmiddellijke en volledige garantiedekking te
waarborgen, dient u uw product te registreren op de hierboven
genoemde website of op www.onlineproductregistration.com,
of u stuurt de ingevulde registratiekaart (indien aanwezig) op,
of u belt 1-800-743-4115 (in USA).

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig. Als u geen bewijs van
de oorspronkelijke aankoopdatum aanlevert op het moment
waarop u aanspraak maakt op garantieservice, wordt de
productiedatum van het product gebruikt om de garantieperiode
te bepalen. Productregistratie is niet noodzakelijk voor het
verkrijgen van garantie op producten van Brigss & Stratton.

AANGAANDE UW GARANTIE

Garantieservice is enkel beschikbaar via Ferriserkende
servicedealers. Deze garantie geldt alleen voor materiaal- en/of
fabricagefouten. Het geldt niet voor schade die is veroorzaakt
door verkeerd gebruik of misbruik, verkeerd onderhoud of
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