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VOORWOORD
Gefeliciteerd met uw Easy Core aankoop. Voor een veilige en langdurige werking met deze
Easy Core is het noodzakelijk deze gebruikershandleiding te (laten) lezen en begrijpen.
Zonder volledige kennis van de inhoud kan men niet veilig met deze machine werken.
Op de volgende pagina komen eerst de algemene veiligheidsinstructies ter sprake. Iedere
gebruiker dient deze te kennen en toe te passen. Hierna is een registratie kaart opgenomen,
die retour gestuurd dient te worden om latere claims te kunnen afhandelen.
In deze gebruikershandleiding worden vele instructies gegeven, die in volgorde genummerd
zijn.
Men dient overeenkomstig deze volgorde te handelen. Indien een
op veiligheidsinstructies. Indien een

vermeld wordt duidt dit

wordt gebruikt, betekent dit een tip en/of notitie.

Alle informatie en technische specificaties zijn de meest recente op het moment dat dit
document wordt gepubliceerd. Ontwerp specificaties kunnen zonder aankondiging worden
gewijzigd.

GARANTIE BEPALINGEN
DEZE EASY CORE WORDT GELEVERD MET GARANTIE TEGEN DEFECTEN IN
MATERIALEN.
DEZE GARANTIE GELDT VOOR EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN VANAF DE
AANKOOPDATUM.
EASY CORE GARANTIES ZIJN ONDERWORPEN AAN DE “GENERAL CONDITIONS
FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188”, DIE
GEPUBLICEERD ZIJN ONDER AUSPICIEN OF DE UNITED NATIONS ECONOMIC
COMMISSION FOR EUROPE.

REGISTRATIE KAART
Voor uw eigen informatie, vul onderstaande tabel in:
Serienummer machine
Dealer naam
Datum van aankoop
Opmerkingen
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Fig.1

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

!

De Easy Core is ontworpen voor een veilig gebruik. Dit
kan alleen als de in deze handleiding beschreven
veiligheidsinstructies volledig worden opgevolgd.
Lees en begrijp (Fig.1) de handleiding voordat u begint met
het gebruiken van de Easy Core.
Als de machine niet wordt gebruikt zoals in de
handleiding beschreven kan er letselgevaar ontstaan
en/of schade aan de Easy Core.

1) Bij het gebruik van de machine dient de gebruiker deskundig te zijn.
Voor ondeskundig gebruik en hieruit voortvloeiende schade aanvaardt de fabrikant
geen enkele verantwoordelijkheid; alle daarbij optredende risico’s zijn volkomen voor
rekening van de gebruiker.
Tot ondeskundig gebruik wordt ook gerekend het niet uitvoeren van de door de
fabrikant voorgeschreven gebruiks-, onderhouds- en reparatieaanwijzingen.
Inspecteer alvorens de Easy Core te gebruiken het te behandelen gebied.
Verwijder losse obstakels en vermijdt onregelmatigheden.
2) De Easy Core is vervaardigd volgens de laatste technische inzichten en veilig te
gebruiken.
Wanneer de machine door onoordeelkundige personen wordt gebruikt, onderhouden
of gerepareerd kan letselgevaar ontstaan voor zowel de gebruiker als voor derden.
Dit moet vermeden worden!
3) Alle personen die door de eigenaar met de bediening, het onderhoud of de reparatie
van de Easy Core zijn aangewezen moeten de bedieningshandleiding en met name
het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften gelezen en volledig begrepen hebben.
De gebruiker is verantwoordelijk voor veilig gebruik van de Easy Core.
4) De gebruiker is verplicht om, voordat hij/ zij de Easy Core in gebruik neemt, deze op
zichtbare schades en defecten te controleren.
Veranderingen aan de Easy Core (inclusief de werking) die de veiligheid nadelig
beïnvloeden, moeten onmiddellijk worden verholpen.
Het aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen op de Easy Core (met uitzondering
van de door de fabrikant goedgekeurde) zijn uit veiligheidsoverwegingen in principe
niet toegestaan.
Indien er modificaties aan de Easy Core zijn aangebracht dan vervalt de huidige CEmarkering en dient degene die deze modificaties aangebracht heeft zelf te zorgen
voor een nieuwe CE-markering.
Controleer voor elke ingebruikname de Easy Core op loszittende bouten/ moeren/
onderdelen.
Indien aanwezig controleer de hydraulische slangen regelmatig en vervang deze
wanneer deze beschadigd zijn of verouderingsverschijnselen vertonen. De
vervangende slangen moeten voldoen aan de technische eisen van de fabrikant.
Indien aanwezig moet de hydraulische installatie, voordat daaraan werkzaamheden
worden verricht, altijd drukloos worden gemaakt.
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Bij afwezigheid van beschermkappen en veiligheidsstickers mag de Easy Core
NOOIT gebruikt worden.
Kruip NOOIT onder de Easy Core.
Indien noodzakelijk kantel de Easy Core.
Bij onderhoud, afstellen en reparaties is het noodzakelijk de Easy Core te blokkeren
tegen zakken/ wegrijden/ wegschuiven.
Bij onderhoud, afstellen en reparaties altijd de motor uitschakelen en de bougiekabel
ontkoppelen van de bougie. (Fig.2)

Fig.2
Gebruik voor onderhoud of reparaties uitsluitend originele Easy Core onderdelen in
verband met de veiligheid van de machine en gebruiker.
Reparatiewerkzaamheden aan de Easy Core mogen uitsluitend door geautoriseerd
technisch personeel worden uitgevoerd.
Houdt een overzicht van reparaties bij.
5) Naast de aanwijzingen in deze gebruikshandleiding moeten ook de algemene
geldende veiligheids- en ARBO-voorschriften worden opgevolgd.
Bij gebruik op de openbare weg zijn ook de betreffende voorschriften van het
verkeersreglement van toepassing.
Het vervoer van personen is niet toegestaan!
Gebruik de Easy Core niet in de duisternis, bij hevige regen/ storm of hellingen met
een hoek groter dan 15 graden.
6) Voor het begin van de werkzaamheden moeten alle personen die de Easy Core gaan
bedienen bekend zijn met alle functies en bedieningselementen ervan.
Op de achter zijde van de Easy Core 104 en op de achterzijde en het zijbord van de
Easy Core 108 zijn veiligheidsstickers aanwezig met een gelijkluidende betekenis.
Deze veiligheidsstickers moeten altijd goed zichtbaar en leesbaar zijn en moeten,
wanneer deze beschadigd zijn, worden vervangen.
Tijdens bedrijf mogen er GEEN personen zonder de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen in het gevarengebied van de Easy Core aanwezig zijn,
omdat daar gevaar bestaat voor lichamelijk letsel door bewegende delen. (Fig.4)
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Fig.5

Fig.4

Voor omstanders zonder persoonlijke beschermingsmiddelen houdt minimaal 4
meter afstand! (Fig.5)
Wees doelmatig gekleed. Draag stevige schoenen met stalen neus, een lange broek,
lang haar opgebonden en geen losse kledingstukken.
Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de geldende ARBOen veiligheidsvoorschriften.

Fig.6
Gebruik gecertificeerde gehoorbescherming bij gebruik van de machine! (Fig.6)

7) Veiligheids- en indicatiestickers.

900.280.402
911.280.402

E3100356

911.340.410

E3100357
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Omschrijving stickers
911.280.402

Veiligheidssticker m.b.t. gebruik machine

900.280.402

Veiligheidssticker m.b.t. het lezen van de handleiding

911.340.410

Veiligheidssticker m.b.t. het dragen van gehoorbescherming

E3100356

Bedien hendel om pennen in te schakelen

E3100357

Naar voren om pennen te verlagen, naar achter om pennen te verhogen
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1.0

TECHNISCHE GEGEVENS
Model

104

108

Motor

B&S
5.5 PK
360 mm
(14.2”)
70 mm
(2 3/4”)
90 x 150 mm
(3 5/8” x 6”)
2043 m2/h
(21990 ft2/h)

Honda
5 PK
520 mm
(20.5”)
70 mm
(2 3/4”)
65 x 170 mm
(2 1/4” x 7”)
2550 m2/h
(27448 ft2/h)

4
22 x 16 x 70 mm
(7/8” x 5/8” x 2 3/4”)
16 x 9.5 x 70 mm
(5/8” x 3/8” x 2 3/4”)
9.5 x 70 mm
(3/8” x 2 3/4”)
22 x 70 mm
(7/8” x 2 3/4”)

8
22 x 16 x 70 mm
(7/8” x 5/8” x 2 3/4”)
16 x 9.5 x 70 mm
(5/8” x 3/8” x 2 3/4”)
9..5 x 70 mm
(3/8” x 2 3/4”)
22 x 70 mm
(7/8” x 2 3/4”)

1450 x 650 x 1000
mm
(57” x 25.6” x 39.4”)
118 kg
(260 lbs)
1080 x 710 x 660 mm
(42.5” x 30.3” x 26”)
124 kg
(273 lbs)
83 dB(A) (K=2.0)

1600 x 800 x 950 mm
(63” x 31.5” x 37.4”)

10.24m/s2

.6g (6.28 m/s2)

Werkbreedte
Werkdiepte, tot
Gat afstand
Capaciteit, tot

Aantal pennen
Standaard holle pen
Optionele holle pen
Optionele massieve pennen

Werk afmetingen

Gewicht
Verschepings-afmetingen
Verschepings-gewicht
Emissie van geluid gemeten
in werkpositie (A-gewogen
meting conform EN-ISO
5395-1:2013; EN-ISO
4871:2009)
Emissie van handarmtrillingen (Meting conform
EN-ISO 5395-1:2013; EN
12096:1997)

157 kg
(346 lbs)
1080 x 860 x 660 mm
(42.5” x 33.9” x 26”)
168 kg
(370 lbs)
82 dB(A) (K=2.0)
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2.0

ASSEMBLAGE INSTRUCTIES

EASY CORE 104

Fig.7
1. VOUW de bovenste hendel (A, Fig.7) UIT en schuif de vergrendelingslussen van de
handgreep (B, Fig.7) op zijn plaats om zo de bovenste hendel aan onderste te
vergrendelen.
2. BEVESTIG de tandhefkabel (C, Fig.7) aan de tandhefboom (D, Fig.7) in het midden
van de handgreep middels de borgpin. Bevestig vervolgens de borgkabel (E, Fig.7)
aan de beugel (F, Fig.7). Controleer of de kabels naar behoren functioneren voor
gebruik.
3. CONTROLEER het motoroliepeil en vul het tot het juiste niveau. Controleer ook de
olie in het tandwielreductie reservoir en vul indien nodig bij. Raadpleeg de
handleiding van de motor voor het type en de hoeveelheid olie die moet worden
gebruikt.
4. SLUIT de bougiekabel aan. Zet de motorstopschakelaar (G, Fig.7) in de stand ON.
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EASY CORE 108
OPMERKING: Naar items in ( ) is verwezen naar de Onderdelenillustratie en Lijst met
onderdelen in de “Parts manual”.
1. VERWIJDER de twee bouten en moeren uit de gereedschapszak (items 4 en 38).
2. BEVESTIG de bovenste hendel (item 73) in de zijsteunen met het gereedschap
(items 4 en 38). OPMERKING: De beugel moet naar onderen zijn gericht.
3. BEVESTIG de tandliftkabel (item 16) aan het bovenste gat van de tandhendel (item
30) op de hendel door de pen (item 40) in te voeren in het gat dat zich het dichtst bij
de uiteinde van het hendel bevindt. Zet vast met een pin (item 55).
4. BEVESTIG de beugelkabel (item 54) aan de beugel op de hendel (item 74) door de
twee moeren op de beugel te klemmen en vast te zetten. Installeer de
kabelregelaar(item 52) door deze in te voeren aan het uiteinde van de kabel tot de
draad zichtbaar wordt. OPMERKING: Het uitstekende gedeelte van de ingevoerde
regelaar moet bij installatie naar de gebruiker zijn gericht. Controleer of de kabels
goed werken en niet bijeengebonden zijn voordat u begint te werken. Als
aanpassingen nodig zijn voor de riemspanning op de beugelkabel, draai dan de
moeren los en verplaats de klempositie omhoog of omlaag tot de gewenste spanning
is bereikt. OPMERKING: Bij een te lage spanning worden de tanden niet
ingeschakeld en bij een te hoge spanning kan de riem vroegtijdig verslijten.
5. CONTROLEER het oliepeil van de motor en vul als nodig bij. Controleer ook de olie
in het reductie-overbrengingsreservoir en vul als nodig bij. Zie de motorhandleiding
voor het type en de hoeveelheid te gebruiken olie.
6. STEL de stopschakelaar van de motor op de bovenste hendel in op de stand AAN.
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3.0 GEBRUIKSAANWIJZING
1

3

2

1

4

Fig.8

Onderste hendel: De onderste hendel (2) bedient de idler van v-snaren van de aandrijving.
Trek de hendel omhoog om in te schakelen. De hendel moet omhoog gehouden worden voor
gebruik van de machine. Wanneer deze los gelaten wordt, zal de voorwaartse snelheid
stoppen. Als de hendel niet terug omlaag schiet wanneer deze losgelaten wordt, neem dan
contact op met de fabrikant of dealer om dit te verhelpen aangezien dit erg belangrijk is voor
de veiligheid.
Centrale hendel: De centrale hendel (1) zorgt er voor dat het beluchtingsmechanisme van
de Easy Core naar voren en in bewerkingspositie bewogen wordt. Beweeg de hendel naar
voren. Het beluchtingsmechanisme zal zichzelf automatisch in de juiste positie plaatsten.
Beluchten: Trek de onderste hendel (2) omhoog en houdt deze vast. Beweeg nu de centrale
hendel (1) naar voren en laat het beluchtingsmechanisme zichzelf naar de bewerkingspositie
verplaatsen. Duw de machine niet zodra deze met de bewerking start hij zal door de
beweging van de pennen voorwaarts gaan rijden.
Stoppen: Laat de onderste hendel los om te stoppen. Deze zal automatisch terug omlaag
schieten en de idler uitschakelen. Trek de centrale hendel terug om het
beluchtingsmechanisme uit de grond te halen. Schakel de motor uit als de machine niet
verder gebruikt wordt.
Verwijderen van kap: Om de kap te verwijderen moeten de rubber sluitingen losgekoppeld
worden. Om de kap weer te monteren dient in omgekeerde volgorde gehandeld te worden.
Gebruik onder koude omstandigheden: Schakel het beluchtingsmechanisme in de
“omhoog” positie tenminste twee minuten in om zo het smeervet op te warmen.
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4.0

EU-VERKLARING

Wij,
Redexim BV
Utrechtseweg 127
3702 AC Zeist, Holland
verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:
EASY CORE MET MACHINE NUMMER ALS AANGEGEVEN OP DE MACHINE EN IN
DEZE HANDLEIDING,
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepaling van de
machine richtlijn 2006/42/EG en EN-ISO 5395-1:2013.

Zeist, 17-06-2019

A.C. Bos
Manager Operations & Logistics
Redexim Holland
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5.0
Model

ONDERHOUD
Tijdpad

104
108

Voor elke ingebruikname.

Na elke 10 werkuren.

Na elke 100 werkuren of
jaarlijks.

Controlepunt / Smeerpunt

Methode

motor/olie filter

- Volg instructies van
motor fabrikant, maar
ververs olie en of
filters minimaal eens
per jaar

- Controleer op loszittende
bouten / moeren.
- Aanwezigheid en
leesbaarheid van de
veiligheidsstickers.
- Controleer de spanning
van de v-snaar.

- Draai de loszittende
bouten / moeren vast.
- Vervang deze indien
niet aanwezig /
beschadigd.
- Pas indien nodig de
spanning van de
v-snaar aan.
- Draai de loszittende
bouten / moeren vast.
- 2 shots EP2

- Controleer op loszittende
bouten / moeren.
- Smeer nokkenlagers
(Fig.9).
- Controleer op loszittende
bouten / moeren.
- Controleer de rollagers
en de aandrijflijn.
- Controleer de spanning /
slijtage van de v-snaar.

- Smeer as- en wiellagers

- Draai de loszittende
bouten / moeren vast.
- Indien nodig vervang
deze onderdelen.
- Pas indien nodig de
spanning van de vsnaar aan.
- Of indien nodig
vervang de v-snaar.
- 2 shots EP2

Fig.9
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ALGEMENE OPMERKINGEN ONDERHOUD
Pennen: Deze zijn verstelbaar maar de maximale stelweg is de dikte van de stelmoer,
ongeveer 6,5 mm (1/4”). De openingen van de pennen moeten altijd naar de achterkant van
de machine gericht zijn. De pennen zijn vervangbaar door de verstelmoer los te draaien en
vervolgens de pen los te draaien. Monteer de nieuwe pen nu met de verstelmoer erop.
Monteer de pen met zoveel mogelijk draadwindingen in de penhouder. Draai nu de
verstelmoer vast tegen de penhouder.
Voor het onderhoud van de motor, zie bijgeleverde handleiding van de motor.
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