
Dit instructievel hoort bij de Orec Klepelmaaier van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

 

Veiligheid 

 Zorg voordat u gaat maaien dat u (door SLG) bent geïnstru-
eerd over het veilig gebruik van het apparaat. 

 Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde voor-
werpen (stenen, draden, etc.) van het werkgebied.  

 Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen of holen op 
het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. 
Bij twijfel niet maaien. 

 Draag altijd (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus 
en de meegeleverde veiligheidsbril en gehoorbescherming. 

 Op de werklocatie dient de meegeleverde EHBO doos aan-
wezig te zijn. 

 Zorg ervoor dat er zich geen mensen of huisdieren in de 
buurt bevinden.  

 Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in 
een omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg brandstof (ASPEN 4) toe voordat u de machine 
start. Voeg nooit brandstof toe wanneer de machine nog loopt.  

 Werk alleen in daglicht. 

Starten 
 Let op dat voor het starten van 

de machine alle hendels in de 
neutrale stand staan.  

 Houd uw voeten weg bij het maai-
dek 

 Draai de benzinekraan open.  
 Schakel bij het starten van een kou-

de motor de choke in.  
 (Zet de aan-uit schakelaar op ‘ON’ 
 Start de motor d.m.v. een stevige 

ruk aan het koord. 
 Zet kort na het starten de choke 

weer uit. 
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  Open- - - - - CHOKE - - - - - 

Open- - -  BENZINE KRAAN - - - 

Rijden  
 Zet de machine in de gewenste versnelling 
 Knijp de zwarte koppelingshendel op het linker hand-

vat in. De machine begint te rijden. 
 Met de gashendel kunt u het toerental en daarmee de 

snelheid van de machine regelen.  
 De machine kan ook zonder draaiende motor ver-

plaatst worden. Houd dan beide koppelingshendels 
ingedrukt om de blokkering van de wielen op te heffen. 

    Aan / uit knop         Gashendel                                                                             



Werk-instructies 

Toerental  
 Voor een optimale werking van de klepel
 maaier, maai altijd met maximaal toerental! 
Versnelling  
 Bij hoog gras (>0,5 m) maaien in de 1e ver
 snelling. Bij kort gras kan eventueel de 2e 
 versnelling worden ingeschakeld. 
Tanken  
 De machine wordt altijd met een volle tank 
 geleverd. Mocht het nodig zijn tijdens de uit
 leenperiode te tanken, gebruik dan altijd de 
 meegeleverde ASPEN 4 brandstof. 
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Sturen 
Zodra de zwarte koppelingshendel wordt ingedrukt worden beide wielen aangedreven. Om te sturen 
dient de aandrijving van het linkerwiel (voor linksaf slaan) of het rechterwiel (voor rechts af slaan) on-
derbroken te worden. Het ontkoppelen van de aandrijving kan met behulp van de chroomkleurige hen-
dels, onder de handvatten. 

Maaien 

 Om de klepelmaaier  in werking te zetten 
kiest u eerst de gewenste versnelling.  

 De klepelmaaier mag alleen bij maximaal 
toerental ingeschakeld worden. Zet daar-
om de gashendel op het ‘haas’ symbool. 

 Aansluitend kunt u de rode veiligheidspal 
boven het rechter handvat indrukken. 
Daarna kunt u met de kleine rode hendel, 
onder het rechter handvat  de klepelmaai-
er in werking stellen. 

 U kunt nu beginnen met maaien door de 
koppelingshendel voor de aandrijving in te 
drukken. De maaier begint te rijden. 
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Klaar met maaien 

 U zet de machine uit door de aan-uit 
schakelaar op ’OFF’ te zetten  

 Zorg ervoor dat de benzinekraan na 
gebruik weer wordt dichtgedraaid.  

 Na de maaiwerkzaamheden dient de 
machine op een droge, veilige plaats 
gestald te worden.  

 Laat de machine niet onnodig lang, 
ongebruikt buiten of op de aanhanger 
staan.  

 De machine kan zonder afspraak iedere 
vrijdagochtend worden teruggebracht naar 
SLG. Wilt u de machine op een ander 
moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig 
door via onderstaand e-mail adres.  
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