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Gebruikershandleiding  
Model 300-B 
Model 300-H

 

Belangrijk 
 

Lees eerst de veiligheids- en 
bedieningsinstructies weke deze 
handleiding bevat voor U gaat werken 
met deze machine 

 ! 
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Montage voorschriften 
 
Uw Power-Trim is verzonden met alle bouten 
op de juiste plaats voor de montage; ze 
hoeven alleen maar verwijderd te worden en 
gemonteerd te worden volgens de volgende 
aanwijzingen. 
1. Verwijder de vier bouten (#1) in het 

onderste deel van de duwboom en plaats 
hierop het bovenste deel van de 
duwboom. Monteer de bouten in dezelfde 
gaten en draai ze stevig aan. 

2. Pak de hoogte-instelhendel en monteer 
deze in de juiste positie zoals afgebeeld 
op de foto (#2). 

3. Verwijder de splitpen in de hoogte-
instelstang (#3) en monteer de stang op 
de zijplaat, monteer aan beide zijden een 
vulring. Monteer de splitpen. 

4. Verwijder de twee schroeven uit de 
duwboom en monteer de gashendel (#4) 
zoals afgebeeld en draai de schroeven 
vast. Monteer de gaskabel onder de 
kabelklip (#5). 

5. Alleen bij model 300. 
Monteer de handgreep in de positie zoals afgebeeld op de foto (#6) onder de 
cilinderkopbout. Let op, draai de bout niet te strak aan, aanhaalmoment 16NM. 

6. Monteer de veiligheidskabel in de hendel. 
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Veiligheidsvoorschriften. 
Belangrijk: draag een veiligheidsbril als u met deze machine werkt. 
 
1. Bedien de machine niet als u blootsvoets of open sandalen draagt. Draag altijd 

veiligheidsschoenen en veiligheidsbroeken. 
2. Gebruik de machine niet op grindoppervlakken 
3. Bedien de machine nooit als u geen goed zicht of licht heeft. 
4. Start de motor voorzichtig. Verzekert u er zichzelf van dat de machine niet in 

werking staat voordat u probeert te starten. Hou handen, voeten, kleding e.d. uit 
de buurt van de messen en andere draaiende delen. 

5. Laat de motor niet binnenshuis lopen, uitlaatgassen zijn gevaarlijk. 
6. Probeer nooit de machine bij te stellen terwijl de motor draait. (behalve als het 

specifiek wordt bevolen in deze handleiding) 
7. Let op dat u nooit omstanders, auto’s,  ruiten e.d. in de looprichting van de 

machine heeft. 
8. Wees waakzaam voor oneffen terrein als u de machine bedient. Duw de 

machine langzaam over ruw terrein. 
9. Objecten die in aanraking komen met het snijmes kunnen letsel veroorzaken. 

Het gazon moet eerst worden na gekeken en vrijgemaakt worden van alle 
objecten. Mocht het mes tegen een voorwerp aanslaan, volg dan de volgende 
stappen. 
1. Stop de machine. 
2. Maak de bougiekabel los. 
3. Inspecteer op eventuele schade. 
4. Herstel de schade voordat u de machine weer start. 

10. Zet de bedieningshendel in de neutraalstand als de machine wordt vervoerd of 
buiten gebruik is. Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen als u de machine 
onbewaakt achter laat. Zet de bedieningshendel in de neutraalstand en stop de 
motor. 

11. Als u de machine gaat schoonmaken, repareren of inspecteren, controleer dan 
eerst of de messen en alle draaiende delen tot stilstand zijn gekomen. Maak de 
bougiekabel los en hou de kabel uit de buurt van de bougie, zodat u de machine 
niet per ongeluk kunt starten. 

12. Start de machine nooit zonder dat de beschermkappen en andere 
veiligheidsconstructies op de plaats zitten. 

13. Gebruik alleen accessoires die geleverd of speciaal aanbevolen zijn door de 
fabrikant. 

14. Gebruik de machine niet als het mes beschadigd of buitengewoon versleten is. 
Wij adviseren u om originele Power-Trim messen te gebruiken. 

15. Verander geen motorinstellingen en overbelast de motor niet. 
16. Als de machine abnormaal trilt zet dan meteen de motor stop en kijk naar de 

oorzaak. Trilling is meestal een waarschuwing van moeilijkheden. 
17. Belangrijk: Bedien de machine vanuit die positie dat de beschermkappen het 

zicht naar de maai-eenheid blokkeren. 
 
Bewaar deze instructies. 
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Bedieningsvoorschriften 
 
Gevaar! Als u de kantenmaaier gebruikt volg dan de volgende standaard 
veiligheidsvoorschriften, met in begrip van de volgende: 
 
 

1. Draag geschikte kleding, draag een veiligheidsbril.  
Draag geen losse kleding of juwelen. Ze kunnen zich verstrikken in de 
draaiende delen. Het gebruik van werkhandschoenen en 
veiligheidsschoeisel wordt aanbevolen. 
 

2. Lees en volg alle bijgevoegde instructies op.  
Lees eerst de handleiding aandachtig door. Zorg ervoor dat u grondig op 
de hoogte bent van alle bedieningsmechanismen en eigenlijk gebruik van 
de uitrusting. Weet u hoe u de machine kunt stopzetten en alle 
bedieningen met uitschakelen. 
 

3. Gevaar – Draaiende meseenheid. 
Hou beide handen op de duwboom als het mes draait. Hou de voeten uit 
de buurt van het maaigebied. Probeer geen gemaaid materiaal te 
verwijderen of materiaal vast te houden las de motor loopt of als het mes 
draait. Controleer eerst of de bougiekabel los zit voordat u het materiaal 
uit de maai-eenheid verwijdert. 
 

4. Hou het te bewerken gebied vrij. 
Hou het te maaien gebied vrij van personen, met name kleine kinderen 
en huisdieren. 
 

5. Blijf waakzaam. 
Let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand. Gebruik de machine 
niet als u vermoeid, of onder invloed van alcohol of drugs bent. 
 

6. Alleen eigenlijk gebruik.  
Gebruik de kantensnijder zoals het behoort. 
Gebruik de machine alleen voor het maaien van de graskanten of voor 
het trimmen van heesterachtige planten en grassoorten. Gebruik de 
machine niet in de regen of op natte locaties. Sta nooit kinderen toe om 
de machine te bedienen. Laat ook geen volwassenen de machine 
bedienen zonder eerst de juiste instructies te geven. 
 

7. Buig niet over de machine. 
Zorg altijd voor een goed contact met de grond en een goede balans. 
 

8. Onderhoud de machine met zorg. 
Volg de aanwijzingen van de handleiding op. Verwijder blad- en 
grasresten die op de machine liggen om het brandgevaar te reduceren. 
 

9. Stal de machine in een schuur etc. 
Als de machine buiten gebruik is sla hem dan op in een droge en 
afgesloten plaats, buiten het bereik van kinderen. 

 ! 

 ! 

 ! 

 ! 

 ! 

 ! 

 ! 

 ! 

 ! 
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10. Probeer de machine niet te repareren. 

Laat de reparaties over aan uw gekwalificeerde dealer. Zorg ervoor dat 
slechts originele onderdelen worden gebruikt. 
 

11. Ga voorzichtig met brandstof om, het is licht ontvlambaar. 
Gebruik een brandstoftank die geschikt is voor dat gebruik. Vul nooit 
brandstof bij als de motor loopt of heet is. Vul de brandstof buitenshuis 
met bijzondere zorg bij. (nooit binnenshuis!) Draai de tankdop goed vast. 
Verwijder eventueel gemorste bandstof. 
 

12. Waarschuwing. 
Gebruik geen vervangende messen van een mindere kwaliteit. Gebruik 
alleen originele Power-Trim messen. 
 

 
 Bewaar deze instructies. 
 
  

 ! 

 ! 

 ! 
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Bedieningselementen 
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Bedieningsinstructies 
 
Opmerking – De rechter- of linkerkant van de machine wordt gezien vanuit de 
normale bedieningspositie achter de duwboom.  
Lees eerst de gebruikershandleiding en controleer of de motor gevuld is met de 
aanbevolen olie voordat u de motor start. 
Als u de motor start plaats de diepte-instelhendel in de bovenste stand; dit schakelt 
het snijmes uit. 
 
Fig. 6 illustreert hoe uw positie ten opzichte van de machine dient te zijn als u hem 
start. 
 
Fig. 7 illustreert hoe uw positie ten opzichte van de machine dient te zijn als u de 
koppeling- en diepte-instelling bijstelt. Dit is tevens de gebruikelijke werkhouding. 
 
Fig. 8 illustreert hoe uw positie dient te zijn tijdens het bijstellen van de meshoek. 
 
Fig. 9 illustreert hoe uw positie ten opzichte van de machine dient te zijn als u hem 
stop zet. 
 

Let op: zet de motor stop voordat men de meshoek gaat verstellen of het 
voorwiel gaat verplaatsen. 

 
Om de graskanten te maaien langs een trottoir moet het mes in een verticale positie 

staan. (Fig. 1) Laat de diepte-instelling zakken tot het snijmes de diepte van  1,5 
cm. Onder het trottoir bereikt, dit zet automatisch het snijmes in werking.  
 
Om graskanten te maaien langs obstakels (Fig. 2) kunt u de meshoek instellen d.m.v. 
de instelhendel. 
 
Voor het trimmen van graskanten (Fig. 3) plaatst men het voorwiel zover mogelijk 
naar rechts en het mes in een horizontale positie. Dor de diepte-instelling kan men 
de gewenste maaihoogte instellen. 
Als u het cirkelvormige kanten (Fig. 4) gaat maaien plaats dan het voorwiel in de 
middenpositie en het mes in verticale positie. Stel met de diepte-instelhendel de 
gewenste diepte in. Hef het achterwiel in de beperkte mate omhoog en loods de 
machine voorzichtig rondom de cirkel. 

 ! 
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Bedieningselementen 
 



Power-Trim kantensnijder  10 
   

 Gebruikershandleiding 
 Model 300-B en 300-H 

 

Onderhoudsinstructies 

 
Olie alle gemarkeerde punten O. (Fig. 
10) Het gemarkeerd punt G. moet 
ingevet worden. 
Motor: zie motor handleiding. 
 
Draai alle moeren, bouten en 
schroeven goed vast. Sla de machine 
niet op met de brandstof in de tank in 
een gebouw waar gassen en 
bougievonken in aanraking kunnen 
komen met een open vlam of in een 
afgesloten ruimte zoals een 
kofferbak.  
 
Sla de motor handleiding na als u de 
machine voor een lange tijd opslaat. 
 

Instructies t.b.v. vervanging 
van het mes 

 
1. Maak de bougiekabel los. 
2. Gebruik een goed passende 

moersleutel. Gebruik veiligheids-
handschoenen tijdens het 
demonteren van het snijmes, 
draai de moer tegen de klok in. 
Verwijder eerst het mes en de 
ringen, en controleer daarna of 
de ringen niet versleten zijn, 
vervang ze indien nodig. 

3. Let op dat de ringen en het mes weer gemonteerd worden in de volgorde zoals 
u ze verwijderd heeft. Als i twijfelt sla dan het onderdelenschema erop na.  
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Onderdelenlijst voor model 300H en 300B 

 
Onderdeelnummer 
301 Frame 
302 Duwboom 
303 Mesaslager 
304 Mesas 
305 Moer 
306 Spie 
307 Poelie 
308 Ring 
309 Fiber ring 
310 Snijmes 
311 Beschermkap 
312 Klem 
313 Bouten met moeren (2 elk) 
314 Cup 
315 Veer lagerhouder 
316 Cup 
317 Bout 
319 Spanstift 
320 Veer 
321 Vingerschakelaar 
322 Stelarm 
323 Moer 
324 Golfring 
325 Borstbout 
326 Geleidestang voor wiel 
327 Bout met moer 
328 Vleugelbout + moer 
329 Vork (voorwiel) 
331 Wielas (voor) 
431 Bout 
332 Wiel 
332B Wiellager 
333 Spie 
334 Poelie voor B&S motor 
334-1 2,5”x3/4” poelie voor Honda 

motor 

Onderdeelnummer 
335 Wielas met moer 
335-1 Wielas 
336 Dopmoer 
337 Afstandsbus 
338 Stang 
339 V-snaar 
340 Verstevigingssteun 
341 Handgreep 
342 Duwboom onder 
343 Bout met moer 
344 Veer 
345 Diepte-instelplaat 
348 Fiberring 
349 Bout met moer 
350 Handvat 
351 Kabel clip 
352 Arm compleet 
355 Spatlap 
355R Rubber spatlap 
356 V-snaarkap mesas poelie 
357 V-snaarkap motor poelie 
358 Steun v-snaarkap met poelie 
361 Gaskabel 
362 Bout en moer 
363 Vetnippel 
364 Bout 
365 Bout 
366 Voorwielas 
367 Bout 
368 Slagbus

 
 
 



Power-Trim kantensnijder  13 
   

 Gebruikershandleiding 
 Model 300-B en 300-H 

Beperkte garantie 

 
Power-Trim Co. Inc. En haar importeur Voskamp Tuinmachines te Almelo geven de 
garantie aan de oorspronkelijke kopers van z’n kantensnijders dat de machine geen 
defecten in materiaal of product bevatten: 
 
Onderworpen aan de volgende uitzonderingen en voorwaarden, mochten er 
fabrieksfouten in het materiaal optreden aangekocht door een oorspronkelijke 
consument en de machine is geleverd aan de Power-Trim dealer waar de machine is 
aangeschaft, binnen 1 jaar gerekend vanaf de aanschafdatum, dan beloven Power-
Trim Co. Inc. En haar importeur Voskamp Tuinmachines te Almelo dat elk van deze 
effecten zullen worden gerepareerd of, als optie van Power-Trim en zullen worden 
vervangen, zonder kosten van materiaal of manuren. 
 
Uitzonderingen: 
1. Op machines welke professioneel gebruikt worden t.b.v. verhuurdoeleinden, of 

collectief aangeschaft zijn door twee of meer bedrijven, geldt slechts een 
garantie periode van 90 dagen vanaf de aanschafdatum. 

2. Deze beperkte garantie geldt niet voor motoren van de machines. Hiervoor geldt 
een gescheiden beperkte garantie van de fabrikant van de motoren, wat 
vergezeld gaat met elk item van de machine. 

 
Voorwaarden: 
OM RECHT TE VERKRIJGEN EN TE BEHOUDEN VAN DEZE GARANTIE MOET 
DE OORSPRONKELIJKE AANKOPER HANDELEN OVEREENKOMSTIG DE 
VOLGENDE VOORWAARDEN. 
1. Elke garantieclaim behoort ingediend te worden bij de dealer die de machine 

verkocht heeft binnen de tijdslimiet van deze garantie. De machine behoort 
afgeleverd te worden bij de dealer voor onderzoek binnen de toegestane 
tijdsperiode. 

2. De oorzaak van de aanspraak op de garantie behoort een defect in materiaal of 
vakmanschap te zijn. Bijvoorbeeld, misbruik verkeerd gebruik, of gemaakte 
aanpassingen welke schade veroorzaakt hebben aan de machine kunnen het 
gevolg hebben dat de garantie claim niet wordt gehonoreerd. 

3. Ieder persoon die een garantie claimt, moet samenwerken met de dealer waar 
de claim is ingediend, en de vereiste garantieformulieren moeten worden 
ondertekend. 

4. Alle transport kosten t.b.v. het vervoer van de machine van en naar de dealer 
moeten betaald worden door de persoon die de garantie claim indient. Power-
Trim Co. Inc. En haar importeur Voskamp Tuinmachines zullen dergelijke 
transport kosten niet vergoeden. 
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Mocht het geval zich voordoen dat u niet instaat bent om de dealer waar de machine 
aangekocht is, te bereiken dan behoort u contact op te nemen met:  

 Voskamp Tuinmachines 
  Ambachtstraat 8 

7609 RA  Almelo 
Telefoonnr.: 0546-456000 
Faxnummer: 0546-822504 
Email: info@voskamp-tuinmachines.nl 
Web-site: http://www.voskamp-tuinmachines.nl 

 
Er is geen andere speciale reden tot garantie. De claims, welke voldoen aan 
bovenstaande voorwaarden, zijn slechts tot 1 jaar na aanschafdatum geldig. Slecht 
die garantie claims welke aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen in 
beschouwing worden genomen. 
In geen enkel geval zullen Power-Trim en Voskamp Tuinmachines aansprakelijk zijn 
voor indirecte, speciale of daaruit volgende schades (zoals verlies van winst) in 
samenhang met het gebruik van de machines door de consument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@voskamp-tuinmachines.nl
http://www.voskamp-tuinmachines.nl/
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EG- conformiteitverklaring 
 
 
Firma naam: Voskamp Tuinmachines 
Adres:  Ambachtstraat 8 

Postcode:  7609 RA Almelo 
 
 
Hierbij verklaren wij dat ons product de kantensnijder 
Merk:   Power –Trim 
Model  300B 300H 
 
Voldoen aan de machine richtlijnen ( 2006/42/EC , 2004/108/EC , 2000/14/EC) en 
Toegepaste geharmoniseerde normen EMV-richtlijn ( EN ISO 11789 , EN ISO 14982 EMC) 
Gemeten geluidsvermogen 93 dB(A), gegarandeerd geluidsvermogen 95 dB(A) 
Hand en arm vibratie 6 m/s² 

 
Juni 2011, 
 
 
 
G. Podt 
 
Voskamp Import en Export BV      Power-Trim Co. INC 
Ambachtstraat 8       6841 Martin Circle 
7609 RA Almelo       La Palma Calif. 90623 
Telnr. 0546-456000       (562) 921-9746 

Faxnr. 0546-822504 


