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HANDLEIDING___________________________________ 
 
De handleiding verwijst u naar de specificaties van de Boxer AM armmaaier en bevat alle 

gegevens die de gebruiker nodig heeft om de machine optimaal te kunnen bedienen en 

onderhouden. 

 

In het hoofdstuk "Onderhoud" zijn alle onderhoudswerkzaamheden en functiecontroles 

beschreven, die uitsluitend door geschoold personeel moeten worden uitgevoerd. Grotere 

reparaties, die alleen door vakkundig personeel en door de fabrikant of door de importeur 

opgeleid personeel mogen worden uitgevoerd, zijn niet in deze handleiding opgenomen. 

 

Constructieveranderingen door de fabrikant blijven voorbehouden. Door deze veranderingen 

kunnen er kleine verschillen in de afbeeldingen ontstaan. Dit heeft echter geen invloed op het 

gebruik van de machine. 

 

Ingrijpende reparaties, bijvoorbeeld in geval van schade of aangebrachte 

machinemodificaties, kunnen de veiligheid van de machine ernstig aantasten. Denk hierbij 

aan het vergroten van de capaciteit, het veranderen van de functie, maar ook het toepassen 

van niet-originele onderdelen, alsmede het gebruik en het onderhoud op een wijze, die 

volgens de fabrikant de prestaties van het product nadelig beïnvloedt. 

De machinerichtlijn stelt, dat de partij die dergelijke werkzaamheden uitvoert, de 

oorspronkelijke CE-verantwoordelijkheid van de fabrikant/importeur overneemt. De 

fabrikant/importeur wijst hiermede alle aansprakelijkheden af. 

 

Niemand heeft het recht om een andere garantie te verstrekken of enige bijkomende 

verplichting te aanvaarden in de naam van de fabrikant/importeur, behalve als dit schriftelijk 

is vastgelegd en door een functionaris van de fabrikant en is ondertekend. 

“vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands”. 

1e druk jan. 2014 

Revisie data a)…….b)……….c) 
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1. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN___________ 
 
De gebruiker van de AM armmaaier is verantwoordelijk voor de veiligheid van hem zelf en die 
van de omstanders in de omgeving van deze machine. 
Het is daarom van essentieel belang voor de gebruiker om voldoende kennis te hebben over het 
gebruik van de machine en hoe deze te bevestigen aan de tractor. 
De afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding moeten worden verstrekt zowel aan 
gebruikers en het onderhoudspersoneel en de algemene instructies moeten worden nageleefd 
bij het gebruik en het onderhoud van de machine. 
Wanneer er twijfel of onduidelijkheden ontstaan kunt u altijd de dealer raadplegen. 
 
Dit product mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen en getest . 
Bovendien mag alleen worden gebruikt met een geschikte tractor en wordt aangedreven door 
een geschikte aandrijving aftakas van de tractor . 
  
Elk ander gebruik is strikt verboden. 
 
De machine is gebouwd in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften en 
daarom kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit: 
- Het gebruik van de machine als een of meerdere van de beschermkappen ontbreekt; 
- Onjuist gebruik van de machine; 
- Het gebruik van de machine door ongetrainde of ongeoorloofde toegang; 
- Onjuiste aankoppeling van de machine aan de tractor; 
- gebrekkig of onvoldoende onderhoud; 
- Ongeoorloofde wijzigingen of werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd; 
- Gebruik van niet-originele reserveonderdelen of die niet specifiek zijn voor de machine; 
- Niet-naleving van alle of een deel van de instructies in deze handleiding; 
- Buitengewone weersomstandigheden. 
 

- Werkplaats;  
Bij het werken met de machine, moet de bediener op de zitplaats van zijn tractor zitten. Een 
andere plaats is absoluut niet toegestaan. 
Omstanders mogen niet te dicht bij de machine komen, wanneer er met de machine gewerkt 
wordt. Het is mogelijk dat er voorwerpen uit de machine geworpen worden, de bediener van de 
machine moet altijd op ca. 100 m afstand blijven van omstanders. 
 
Laat de bestuurdersstoel pas na wanneer: 
-  De aftakas is uitgeschakeld; 
-  De motor is uitgeschakeld; 
-  Draaiende delen tot stilstand zijn gekomen. 
 
Wees uiterst voorzichtig tijdens de reparaties, onderhoud en bij het verwijderen van opgehoopt 
restproduct aan de machine. Plaats de machine alleen op vaste/vlakke oppervlakte om een 
veilige werkomgeving te garanderen. Let goed op bij het gebruik van ladders om hogere plaatsen 
te bereiken. Uitglijden of vallen kunnen ernstig letsel veroorzaken of een dodelijke afloop 
hebben. 
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De bediener mag nooit de machine onbeheerd achter laten terwijl de machine in een hoge 
positie staat. Onbedoelde bediening of een hydraulische storing kan plotselinge daling van de 
armmaaier. Laat de machine altijd helemaal naar beneden zakken en vergrendel deze. 
 
Ontlast hydraulische druk voor het uitvoeren van onderhoud of reparaties. Gebruik 
handschoenen en oogbescherming bij het onderhoud van deze onderdelen. Contact met een 
hydraulische onderdeel of de vloeistof kan ernstig letsel veroorzaken en brandwonden. 
 
Start nooit een defecte machine, zelfs als uw dit alleen vermoed. Controleer de machine of de 
tractor of bij twijfel neem contact op met uw dealer. 
Wanneer de machine overmatig gaat trillen, schakelt u direct de aftakas uit en daarna schakelt u 
de tractor uit. Inspecteer de machine op ontbrekende of beschadigde messen of klepel. Indien 
deze in goede staat verkeren, controleert u de aftakas op beschadigingen. Wanneer er vreemde 
objecten in de machine klem zitten of verwikkeld moeten deze verwijderd worden. Laat nooit 
afvalresten in de buurt van transmissies of koppelingen en verzamelen in verband met 
brandveiligheid. Controleer de machine na het reinigen op beschadigingen. Voer altijd direct de 
reparaties uit voordat u de werkzaamheden voortzet. 
 
- Deelname aan het verkeer; 
De afstand die nodig is voor het remmen van de trekker kan aanzienlijk langer worden  als de 
machine gemonteerd is op de tractor. 

Het is mogelijk dat de machine breder is dan de tractor. Wanneer dit zich voordoet, moet de 
bediener extra voorzichtig zijn tijdens deelnamen aan het verkeer. Wees alert op obstakels op of 
langs de weg. Wanneer men in aanraking komt met een obstakel, kan dit leiden tot schade van de 
machine of tractor, verlies van besturing, ernstig letsel of een dodelijke afloop. 
 

 
•  Let op: benader bochten en/of steile wegen met een lager snelheid. 
•  Verplaatst het zwaartepunt naar de achterzijde van het voertuig en verwijder het gewicht van 
 de vooras.  
•  Vertraag de snelheid op ruwe of oneffen oppervlakken. 
•  Zorg ervoor dat de machine goed gemonteerd is aan de driepunts hefinrichting.  
 Let op tijden deelname van verkeer of in het werkgebied op kabels of leidingen. 
 

Houd u ook aan een veilige rijsnelheid tijdens uw werkzaamheden. De juiste rotorsnelheid van de 
maaier is afhankelijk van de werkgebied, bijvoorbeeld de dichtheid en de hoogte van het gras. De 
juiste rijsnelheid is 8,3 km/uur. Deze rijsnelheid moet aangepast worden wanneer men op of in 
de buurt van steile hellingen, sloten of obstakels vermeden moeten worden. Vermijd zoveel 
mogelijk het maaien in omgekeerde richting. Werk nooit met twee maaiers in het zelfde 
werkgebied.  

Ga nooit onder een  geheven machine staan. Het vrijgeven van de 

bedieningshendel of een mechanisch defect kunnen leiden tot het vallen van de 

armmaaier en mogelijk ernstig letsel of dodelijk afloop veroorzaken. Vergrendel 

de machine altijd stevig door voordat u reparatie of onderhoud uitvoert. 
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- Kleding; 
Geen sieraden, losse kleding zoals stropdassen, sjaals, openstaande kleding die bewegende delen 
van de machine eventueel kunnen raken. 
  
Draag altijd veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen. 
Draag een jas met reflecterende delen wanneer het donker is. 
 
Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging!  Wij raden u aan 
om altijd gehoorbescherming te dragen wanneer het geluid harder is dan 80dB.  
 
 
Gebruik de machine nooit onder invloed van alcohol of het effect van drugs, medicijnen of andere 
stimulerende middelen die u reflexen kunnen vertragen. 

 

 

 

2. VEILIGHEIDSSTICKERS_____________________________ 
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Identificatie van de machine  
  
Het frame van deze machine is CE gemarkeerd en verzekerd van een etiket met vermelding van 
de importeur,  type, serienummer en bouwjaar.  
  
Locatie van het EG-identificatieplaatje op de machine: 

3. AFTAKAS MONTEREN______________________________ 

Gebruik geen aftakas die niet is goedgekeurd om de aftakas van de trekker aansluiten. Het 
gebruik van een verkeerde aftakas kan leiden tot overmatige trillingen waardoor voorwerpen en/
of onderdelen  weg kunnen slingeren.  

 

Gebruik de veiligheidsketting die aan de aandrijfas zit . Een aandrijfas die niet goed gemonteerd 
zit aan de tractor kan los gaan zitten met als gevolg schade aan de machine en/of tractor of 
lichamelijk letsel. 
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Wanneer de aftakas te lang is moet deze worden ingekort doormiddel van de volgende 

handelingen: 

 - Zet de machine op de minimale afstand van de tractor en schakel de tractor geheel uit.  

- Controleer de positie en verstel eventueel de bouten.  

- Scheid de twee helften van de as.  

- Houd de twee helften naast elkaar zodat deze parallel lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geef met een markeerstift de plaats aan waar de twee helften moet worden ingekort, 25 mm 

 vanaf het begin van elke helft, zoals getoond in Fig. 4.3.1.  

- Bij het zagen van deel  "1" fig. 4.3.2  gebruikt u de lengte zoals hierboven aangegeven wordt. 

- Bij het snijden van deel ‘3’ gebruikt u deel 2 om nogmaals de juiste lengte af te zagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Zaag en vlak de twee uiteinden van de aftakas en maak deze schoon van vuil en zaagresten. 

- Smeer de twee uiteindes, en voeg de twee delen van de aftakas weer samen. 

- Monteer de aftakas en controleer of de lengte juist is. 

Beveiligingssystemen kunnen worden gemonteerd:  

- Breekboutkoppeling;  

- Platen slip koppeling;  
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Sluit de onderste verbindingen van de trekker op de machine aan en zorg ervoor dat de pennen 
stevig vergrendeld zijn met borgpennen. 

Controleer of de borgpennen op de juiste plaats zitten en of de moeren goed zijn vastgedraaid. 

Tijdens de montage aan de driepunts hefinrichting moet de positie van de zijarmen aangepast 
worden zoals afgebeeld. 

Ga nooit tussen de tractor en de machine staan tijdens het aansluiten. 

 

Bevestig de topstang en met de splitpennen en hef de machine, zodat de aftakas van de tractor 
op gelijke hoogt is als dat  van de machine. 

Bevestig de veiligheidskettingen zodat de machine niet zijwaarts kan gaan uitwijken. 

Voor de montage van de aftakas van de tractor moeten alle bewegende onderdelen ingesmeerd 
worden. 
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De machine heeft twee stabilisator stangen, voor de montage en demontage is het essentieel om 
de opvolgende instructies te lezen; 
 
-  Verhoog het frame van de machine tot werkpositie. 
-  Bevestig de twee topstangen met de pennen op het bovenste bevestigingspunt van de onderste 
 koppeling bevestigingspunten op de machine en de uitsparingen van de topstang.  

-  Draai de topstang aan zodat de machine is vergrendeld en zodat deze niet kan bewegen. Door 
 de hef niet te heffen zorgt ervoor dat er geen opwaartse druk op de stabilisatoren komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De juiste werkpositie is door zo dicht mogelijk bij de tractor te maaien. 

 

 

De machine is voorzien van speciale borgpennen om bewegingen te voorkomen en veiligheid op 
de weg en tijdens het werk te garanderen. 

 

Nooit rijden of de machine verplaatsen zonder dat de borgpennen gemonteerd zijn, Deze pennen 
beschermen de machine en voorkomt de mogelijkheid van ongevallen. 
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Het bedieningspaneel voor de armmaaier kan vanaf de zitplaats van de tractor bediend worden,  
echter is de positie grotendeels afhankelijk van de lengte van de kabels tussen de machine en 
het bedieningspaneel. De groep regelventielen is gemonteerd op de voorzijde van de olietank. 
De standaard slang kan worden doorgegeven via de achterkant van de tractor. Let er wel op dat 
er geen bochten in de kabels komen en/ of bekneld komen te zitten. 
 
Volg de instructies hieronder; 

A. Leg de slang langs de achterkant van de tractor. Wanneer er een gesloten cabine op de 
 tractor zit, kunnen de kabels via de speciale opening gelegd worden. 
B. Bevestig de kabels aan het besturingspaneel, zorg dat alle verbindingen goed op elkaar zijn 
 aangesloten. 
C. Test de kabels en het bedieningspaneel. Beweeg de machine in verschillende posities en 
 breng deze vervolgens terug in de beginpositie. Wanneer een van deze bewegingen niet 
 optimaal is moeten de kabels gecontroleerd worden op beschadigingen of beklemming.  

 

 

4. HYDRAULISCH SYSTEEM___________________________ 

Een pomp, gemonteerd op de aftakas levert hydraulische druk op het ventielenblok. 
Een ventiel zorgt ervoor dat de rotoras in de klepelbak gaat draaien. 
Vul het reservoir met de juiste hydraulische olie (HP46).  
 
De juiste procedure voor het vullen van de olietank is als volgt: 
A. Verwijder de ontluchtingsplug en het filter en aan de zijkant van de tank. 
B. Controleer de juiste stand van de zuigslang vanuit de tank naar de pomp. 
C. Vul de tank tot deze zichtbaar is in het peilglas. 
D. Contact met olie te allen tijde vermijden.   
 
 
De slangen mogen nooit gedraaid of gebogen zijn. Op de meeste slangen staat een lijn die over de 
gehele lengte van de buis recht moet lopen (zie figuur 3-8). 

Probeer nooit een hydraulische slang onder druk te vervangen. Door ondeskundige reparaties 
kunnen er lekkages ontstaan.  
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Regelmatig onderhoud verhoogt de levensduur van het hydraulisch systeem: 

 
A. Controleer wekelijks of alle slangen en de aansluitingen in goede staat zijn en of er geen 
 lekkages zijn. 
B. Wanneer er een of meerdere hydraulische slangen beschadigd zijn, moeten deze vervangen 
 worden. 
C. Zorg ervoor dat de slangen niet in contact komen met scherpe randen. 
D. Zorg ervoor dat er geen knikken  of scherpe bochten in de slangen zitten. 
E. Controleer regelmatig de aanzuigleiding/ -filter van de tank naar de pomp. 
F. Bij twijfel aan beschadigingen of lekkage, altijd de slangen vervangen of neem contact op met 
 uw dealer. 
  
Controleer altijd het systeem van de hydraulische pomp! 
Als u een piepend geluid uit de pomp hoort komen, betekent dat er lucht in kan zitten of 
onvoldoende olie in het circuit zit; 
A. Stop het gebruik van de machine. 
B. Zoek de storing op. 
C. Wanneer u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met uw dealer. 

(Optie) 
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5. BEDIENEN VAN DE ARMMAAIER____________________ 

 

 

 

 

 

Omkeren van de rotor hendel I en L alleen wanneer de rotor helemaal is gestopt: Het uitvoeren 

van deze handeling wanneer de rotor in beweging is, kan de hydraulische motor beschadigen. 

 

 

 
Vooruit  Achteruit  

I   Rotor omkeren 

L  Rotor starten/stoppen 
Rotor naar de voorkant  

Rotor naar beneden aan de 

voorkant 

B  Hoofdarm Hoofd arm naar beneden Hoofd arm omhoog 

A  Bereik in /uit Uitstrekken  Intrekken 

D  Klepelbak  Met de klok mee Tegen de klok in 
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1. Zet de machine uit de transportstand 

2. Zorg ervoor dat er geen mensen of dieren zich bevinden in het werkgebied 

3. Verplaats de klepelbak  naar de grond, maar houd deze nog vrij van het  te snijden materiaal 

4. Start de rotor door het aantrekken van de hendel L en verhoog de aftakas snelheid naar 540 rpm 

5. Laat de klepelbak zakken en  pas u snelheid aan, aan het te maaien product. 

 

Houd de klepelbak parallel aan het te bewerken gebied voor een veilige werkpositie. 

Vermeid obstakels en stenen in het werkgebied.  

 

De rotor van de machine kan in beide richtingen worden bediend: 

De rotor draait opwaarts : 

Bij het maaien van gras, slootkanten en  

Lichte begroeiing,  

 

Maximale diameter snoeihout : 

Ø 6 cm 

 

Pas altijd u snelheid aan, aan het product wat u gaat maaien. 

 

 

De rotor draait naar beneden : 

Het maaien van grove oppervlaktes 

en dichte begroeiing. 

 

Maximale diameter snoeihout : 

Ø 3 cm  

 

Verander de rotor niet van draairichting als deze nog in beweging is. 



16 

6. OPSLAG__________________________________________ 
 
Voordat u de machine loskoppelt van de machine: 

A. Reinig grondig alle bewegende delen, met name de rotors. 
B. Controleer op beschadigingen of het ontbreken van klepels.  
C. Controleer alle slangen op beschadigingen of lekkage. 
D. Vet en smeer alle bewegende delen. 
E. Onderdelen die beschadig zijn of ontbreken moeten direct vervangen worden. 

 
Wanneer u de machine klaarmaakt voor opslag, volgt u de volgende instructies: 
 
A. Plaats de klepelbak van de maaier op de grond; 
B. Zorg ervoor dat alle hydraulische of roterende bewegingen zijn gestopt; 
C. Plaats de machine zo, dat deze vlak en stabiel staat; 
D. laat de machine zakken en zet deze op een vlakke ondergrond. Vervolgens kunt u de machine 
 loskoppelen van de driepunts hefinrichting; 
E. Schakel de tractor uit; 
F. Bedien de bedieningshendels in beide richtingen om de hydraulische druk te verlagen tot 0 
 Bar; 
G. Verwijder de bedieningshendels van de tractor en plaats deze zo dat de kabels niet kunnen 
 knikken. 
H. Verwijder de aftakas en plaats deze op een veilige plaats; 
I. Verwijder de borg pennen van de onderarm; 
J. Verwijder de topstang; 
K. Wanneer de machine volledig is afgekoppeld, kunt u de tractor voorzichtig wegrijden;  
L. plaats de machine in een droge ruimte en een vlakke ondergrond. 
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7. ONDERHOUD____________________________________ 

Controleer de volgende onderdelen : 
• Versnellingsbak : het is aangeraden om het oliepeil te controleren voordat de machine wordt 
 gebruikt. Ververs de olie na de eerste 200 werkuren of een keer per jaar. 
  
• Smeren : Alle smeerpunten weergegeven in figuur 5-1 hieronder. Plaats de machine op een 
 vlakke ondergrond, schakel de aftakas en de tractor uit. Smeer deze onderdelen elke 8 
 werkuren. 
  
• aftakas : Smeer de onderdelen van de aftakas elke 8 werkuur. 
  
 • Filter : Het filter van de hydraulische pomp aan de zijkant van de olietank moet om de 500 
 werkuren of elk half jaar worden vervangen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• As aftakas vereist regelmatig onderhoud. Voor het beste resultaat : 

 
A. Smeer de beide uiteinden van de aftakas een keer per dag. 
B. Smeer de as van de aftakas regelmatig. 
C. Zorg ervoor dat de veiligheidsketting in goede staat en stevig bevestigd zijn. 
D. Controleer of de bescherming van de aftakas is in goede staat is wanneer dit niet zo is, hoort  
  deze vervangen te worden. 
E. Controleer de conditie en slijtage van de bewegende onderdelen. Indien nodig moeten deze   
  vervangen worden. 
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8. SPECIFICATIES____________________________________ 

 

GEWICHT 260 KG 

WERKBREEDTE 600 MM 

TYPE KLEPEL Y KLEPELS 

AANTAL KLEPELS 24 

OLIE CAPACITEIT 55 L 

RPM 540 RPM 

VERMOGEN 18-50 PK 

A 2510 MM 

B 2000 MM 

C 1200 MM 

D 1500 MM 

E 2300 MM 

X 720 MM 

Y 700 MM 
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Controleer de hefcapaciteit en stabiliteit van de trekker door de volgende formule en indien 
nodig passende frontgewichten toepassing. 

I = Wielbasis van de tractor 

D = Afstand tussen de frontgewichten tot de vooras 

S = Afstand tussen de machine tot de achteras 

S1 = Afstand tussen de achteras tot de hefarm 

S2 = Afstand tussen de hefarm tot de machine 

T = Gewicht van de tractor + 75 kg 

Z = Gewicht  van de frontgewichten 

M = Gewicht  van de machine 
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