ZORG VOOR DE RAND
Gebruik en overeenkomst
Sideshift klepelmaaier onder 45°
Toepassing:
• Maaien van teeltvrije (1m) zone.
• Verwijdert meteen maaisel en spreidt
op de akker, voor of na teelt.
Gebruik: (uitgebreid z.o.z.)
• Tractor +/- 90 pk, max 150pk
• 50€ / halve dag

Onderstaande verklaart kennis genomen te hebben van alle
gebruiksvoorwaarden. Bij onzorgvuldig gebruik zijn alle voortvloeiende kosten
voor de gebruiker.
Datum afhaling : ………………. uur: ……………………….
Gebruiker:…………………………………………………………………………
GSM/tel gebruiker: ……………………….. mailadres:
……………………………………………………
handtekening bij ophaling
bij terugbrengen

Initiatief van het Leaderproject’ In de ban van de rand’
Vzw Samenwerking Voor Agrarisch Landschap
www.sval.be info@sval.be 0477/742812

GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Algemeen:
oVoorafgaande afspraak voor afhaling met Steven Van Hyfte 0479 25 76 70 of
LMBbuysse
oDe trekker van min 80kp en max 150 heeft twee dubbelwerkende hydraulische
aansluitingen en cardan aan te koppelen op 540 toeren.
o De gebruiker heeft voor de tractor met de nodige keuring, rijbewijs en
verzekering.
oEr mogen geen herstellingswerken zelf uitgevoerd worden. Eventuele
mankementen worden steeds onmiddellijk gemeld. Bij probleemstelling gelieve
contact op te nemen met Steven Van Hyfte 0479 25 76 70 , bij onbereikbaar Luc
Vande Ryse 0477 74 28 12 of LMBBuysse
o De maaier wordt in nette staat volgens afspraak teruggebracht.
o De Kostprijs 50€/ halve dag wordt direct betaald bij terugbrengen, of na
factuur.
o Schade buiten normale slijtage wordt doorgerekend aan de gebruiker.
De vereniging is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, noch tijdens
het aan en af koppeling, transport en eender welk gebruik van de
combinatie. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor het gebruik en
mogelijke ongevallen.

Gebruik van de sideshift klepelmaaier onder 45°:
o 3-puntaanhanging kan best naar buiten worden ingesteld.
o in transport moet maaier geheel achter de trekken en gedeeltelijk op
getrokken.
o De sideshift is beperkt in reikwijdte. Bij te zware en brede traktor kan bebeuren
onvoldoende naast de traktor te kunnen maaien.
o Er kan best gemaaid worden voor of na de teelt.
o Steeds zien dat niemand achter toestel in de richting van de uitwerping staat.
o Maaier is niet geschikt in oneffen omstandigheden te maaien, hier kan eerst de
kantenruimer inzet worden om rand in goede conditie te brengen
o De maaier mag niet dieper worden ingesteld, maait normaal op 5 cm.
o De rijsnelheid is afhankelijk van gewas met max 5km/ uur. Zorg is belangrijker
dan snelheid!
o .Het is verboden te maaien waar obstakel verwacht worden, nooit bij
•
metalen element: draad, staven
•
stenen, afval
•
boomstronken

Bij voorbaat dank voor uw verantwoorde medewerking

