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Totale breedte met zijborstels .......... mm .....................................790
Totale hoogte zonder/met duwstang . mm ........................... 390/1,060
Totale lengte zonder duwstang ....... mm ..................................1,030
Werkbreedte met zijborstels ........... mm .....................................670
Werkbreedte van de borstelwals ..... mm .....................................480
Gewicht ......................................... kg ..........................................25
Vuilopvangbak ................................ l .............................................40
Capaciteit ....................................... m²/h ........................... ca. 2,680

1

2

3

4

5

6

B
es

ch
ri

jv
in

g

1 Beschrijving

1.1 Algeheel overzicht
1 Zijborstel
2 Handwiel met kartelmoer

voor het instellen van de
zijborstels

3 V-snaar
4 Reservoir greep
5 Duwstang
6 Handwiel voor het instellen

van de borstelwalsen

1.1.1 Toepassing Deze machine is uitsluitend
geconstrueerd voor het vegen op
verharde vlakke ondergronden.

Elk ander gebruik geldt als niet
overeenkomstig de bestemming.
Voor hieruit
resulterende beschadigingen is
de fabrikant niet aansprakelijk.

Eigenmachtige veranderingen
aan de veegmachine sluiten de
aansprakelijkheid voor de daaruit
resulterende schade uit.
De veegmachine is niet
geschikt voor het vegen van
brandbare, explosieve, giftige,
kankerverwekkende of andere
stoffen, en materialen die
gevaarlijk zijn
voor de gezondheid.

1.2 Technische specificatie



25

BK 900

1

2

3

B
ed

ie
n

in
g

 /
 b

ed
ri

jf

2 Bediening / bedrijf

2.1 Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen

Veeg geen brandende of
gloeiende voorwerpen zoals
bijvoorbeeld sigaretten,
lucifers e.d. op.

Als u glas, metaal of andere
voorwerpen uit de vuilopvangbak
verwijdert, gebruik dan a.u.b.
stevige handschoenen om letsel
te voorkomen.
De vuilopvangbak dient telkens

na het gebruik te worden
leeggemaakt.

De veegmachine is niet geschikt
voor werkzaamheden met
vloeistoffen.

Gebruik de veegmachine niet in
de directe omgeving van
hittebronnen (vuur, radiatoren,
verwarmingsblowers of andere
warmte uitstralende apparaten).

Gebruik uitsluitend originele
accessoires / onderdelen.

2.2 Montage Duwstang en zijborstel moeten
worden bevestigd.

• Pak hiervoor de machine uit
en plaats deze op een vlakke
ondergrond. Haal eerst alle
onderdelen uit de verpakking
en gooi de verpakking pas
daarna weg.

2.2.1 Montage van de
duwstang

• Bevestig de duwstang met de
vleugelschroeven (3) links en
rechts aan het huis. Draai de
vleugelschroeven uitsluitend
met de hand vast!

• Afhankelijk van de
lichaamslengte kan de
duwstang in positie 1 of 2
worden gemonteerd.
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2.2.2 Montage van de
zijborstel

LET OP!
Kromme borstels worden weer
recht door de zijborstels in
lauwwarm water te leggen!

• Vuilopvangbak verwijderen.
LET OP!
Zet de vuilopvangbak altijd op
de poten aan de voorkant. Zo
voorkomt u schade aan de
rubberen lijst.

• Zijborstel (1) op de as steken
en de zeskantschroef (2) met
een gaffelsleutel zo
vastdraaien dat de naaf niet
wordt beschadigd.

• V-snaar in de gleuf van het
rechterwiel plaatsen (3).

• Zijborstelarm met bout (van
buiten insteken) en
bevestigingsklem bevestigen
(4), arm naar beneden
zwaaien.
LET OP!
De zijborstel moet bij het
vooruit bewegen tegen de
wijzers van de klok in
draaien!

2.3 Inbedrijfstelling en
functiecontrole

2.3.1 Vuilopvangbak plaatsen

• Zet de vuilopvangbak op het
frame en zwaai deze naar
beneden.

• Voor het verwijderen van de
vuilopvangbak wordt deze
aan greep naar boven
gezwaaid.

2.3.2 Instellen van de
zijborstel

• Kartelmoer (1) losdraaien en
aan het handwiel (2) draaien
tot max. 2/3 van de voorkant
van de borstel de grond
aanraakt. Als beveiliging
tegen het draaien wordt de
kartelmoer weer
vastgedraaid.
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licht, droog

basisstand

zwaar, vochtig,
klevend, grote
hoeveelheden

glad

ruw,
oneffen

2.3.3 Instellen van de
borstelwals

• De borsteldruk wordt met het
handwiel ingesteld. De
instelling kan m.b.v. de schaal
naast het rechter loopwiel
worden gecontroleerd. Houd
eerst de door ons
geadviseerde druk aan. In
geval van slijtage aan de
borstelwals, of indien nodig,
wordt de druk overeenkomstig
de plaatselijke
omstandigheden aangepast.

PAS OP!
Een te hoog ingestelde walsdruk
leidt tot een hogere mate van
slijtage van de borstel en vereist
meer kracht bij het schuiven.

2.3.4 Functiecontrole • Schuif de machine in normaal
looptempo over het te
reinigende oppervlak:

De reinigingscapaciteit is
afhankelijk van het arbeidstempo
(aantal omwentelingen van de
borstelwalsen).

Met de zijborstel kunt u hoeken
en kanten correct schoonvegen.

• Controleer het
reinigingsresultaat en stel de
borsteldruk eventueel bij.

2.4 Bedrijfscontrole PAS OP!
Touwtjes, draden,
verpakkingskoorden en
dergelijke lange

voorwerpen dient u van
de vloer op te rapen en niet met
de veegmachine op te vegen:
hierdoor behoudt u de
veegcapaciteit en voorkomt u

beschadiging aan de machine
door het blokkeren van de
aandrijving.

De vuilopvangbak dient
regelmatig te worden
leeggemaakt. Met een volle
vuilopvangbak kan niet meer
worden geveegd.

2.5 Na het werk • Leeg de vuilopvangbak

Voor het transporteren en ruimte
besparende bewaren:
• Zijborstelarm omhoog

zwaaien

• Vleugelschroeven openen,
duwstang iets uit elkaar
duwen naar voren zwaaien.



28

BK 900

1

2

1

2

O
n

d
er

h
o

u
d

3 Onderhoud

3.1 Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen

PAS OP!
Voer uitsluitend
onderhoudswerkzaamheden door
die in de gebruiksaanwijzing
beschreven zijn.
Richt u zich met alle overige
werkzaamheden tot de Alto-
klantenservice.

Gebruik uitsluitend originele Alto-
accessoires/reserveonderdelen.

3.2 Service- en
onderhoudswerkzaamheden

3.2.1 Borstelwals verwisselen

• Vuilopvangbak verwijderen.
• Zijborstelamr omhoog

zwaaien en de machine naar
achteren op de duwstang
kippen.

• Drie kruiskopschroeven (1) uit
de borstelwals draaien.
Borstelwals 180  draaien en
de schroeven uit de tweede
helft draaien (zie afbeelding).

• Meeneembout (2) uit de
borstelas trekken.

• De montage van de
borstelwals vindt in
omgedraaide volgorde plaats.

• Vuilopvangbak weer
terugplaatsen.

Borstelwals
Bestel no. 60642

3.2.2 Zijborstel vervangen • Zijborstelarm omhoog
zwaaien

• Zeskantschroef (2) losdraaien
en uit de borstelas halen.

• Zijborstel (1) aftrekken,
nieuwe zijborstel plaatsen en
de zeskantschroef weer
lichtjes aantrekken zodat de
naaf niet beschadigd wordt.

• Zijborstel met het handwiel
instellen (zie 2.3.2)

Zijborstel
Bestel no. 60641
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3.2.3 V-snaar vervangen • Vuilopvangbak verwijderen.
• Zijborstelarm omhoog

zwaaien en zijborstel
demonteren (zie 3.2.2.)

• Onderlegplaatjes en
stootplaat verwijderen,
borgring met segeringtang
wegnemen en de riemschijf
(1) van de as (2) trekken. Let
er op dat de drijfspie (3) niet
uit de as valt.

• Nieuwe V-snaar in de gleuf
van de riemschijf leggen en in
omgedraaide volgorde weer
monteren.

• Vuilopvangbak weer
terugplaatsen.

3.2.4 V-snaar spannen • Zijborstelarm omhoog
zwaaien, schroeven (1) aan de
rolhouder (2) losschroeven,
rolhouder uit de rib tillen.

• Rolhouder (afbeelding)
zwenken en in de volgende
arreteergrendel schuiven.

• Schroeven aantrekken,
borstelarm omhoog zwenken
en de spanning van de snaar
controleren.
LET OP!
Een te zeer gespannen V-
snaar heeft een nadelige
invloed op de werking van de
keermachine en heeft
vroegtijdige slijtage tot
gevolg.

3.2.5 Afdichtingslippen De rubberen afdichtingslippen
voorkomen het uittreden van stof
tijdens het vegen.  Controleer ze

regelmatig en vervang
beschadigde afdichtingslippen.

3.2.6 Ritsels smeren Steek twee schroevendraaiers in
de sleuven van de wieldoppen en
neem ze gelijkmatig weg.
Borgring van de wielas nemen en

loopwiel aftrekken. Wielas en
ritsel smeren. Loopwiel in
omgedraaide volgorde monteren.
Let bij het plaatsen van de
wieldop op de markering.
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3.3 Opsporen van storingen PAS OP!
Met uitzondering
van de instellingen
die in deze
gebruiksaanwijzing

worden toegelicht, mogen er nooit
reparaties door de gebruiker zelf
worden doorgevoerd.

Laat reparatiewerkzaamheden
over aan een gekwalificeerde Alto-
technicus of aan
een geautoriseerde vakkracht.

De navolgende aanwijzingen
helpen u bij het opsporen en
verhelpen van storingen.
Mocht de storing desondanks niet
te verhelpen zijn, richt u zich dan
a.u.b. tot de Alto-klantenservice.

Storing

‡ Machine is moeilijk te duwen

‡ Geringe vuilopname

Oorzaak

> Borsteldruk te hoog

> Touwtjes of andere delen
zitten vast in de borstelwals

> Vuilopvangbak vol

> Touwtjes of andere delen
zitten vast  in de borstelwals

> Zijborstels versleten

> Borstelwals versleten

Verhelpen

• Borsteldruk conform punt
2.3.3 instellen

• Delen verwijderen

• Vuilopvangbak legen

• Delen verwijderen

• Zijborstels vervangen
(zie punt 3.2.2)

• Borstelwals vervangen
(zie punt 3.2.1)

3.5 Garantie Voor de garantie en vrijwaring
gelden onze algemene verkoop-
en leveringsvoorwaarden.

Wijzigingen in het kader van
technische vernieuwingen
voorbehouden.
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