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Gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften 
 

 

 

BUSA KS-6, KS-8 KS-10 

Maisschoffel 

 

 

  

Lees de gebruikshandleiding en 

veiligheidsvoorschriften zorgvuldig 

door voordat de machine in gebruik 

wordt genomen en volg alle 

aanwijzingen op! 
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De CE-verklaring van overeenstemming 

In overeenstemming met de EU-machinerichtlijn 2006-42/EK van toepassing vanaf 29 

december 2009: 

 

Busa BT. 

Szirom str. 26 

H6000 Kecskemét Hongarije 

 

Bevestigt hierbij dat de volgende machine is vervaardigd in overeenstemming met de Raad 

Richtlijn 2006/42/EK 

 

De aangifte bestaat uit de volgende machine: 

BUSA 

KS-6/ KS-8/ KS-10 

 

Serie Nummer: ____________ 

 

 

 

 

Datum:    __________Handtekening_________ 

    ……………………Naam…………………… 
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1. Controle bij ontvangst 
Zowel bij de importeur als bij de dealer en klant zal de machine gecontroleerd worden op 

beschadigingen en/of eventuele gebreken. 

 

2. Machine beschrijving 
De BUSA KS-6/ KS-8 of KS-10 is een schoffel speciaal ontwikkeld voor het schoffelen tussen de mais 

rijen. De rijen dienen 75cm uiteen gezaaid worden. Het betreft een roterende schoffel met 

werkbreedtes van 6 rijen, 8 rijen en 10 rijen. De machine schoffelt de onkruiden weg in de maisrijen 

ook is de machine geschikt om eventueel grond tussen de planten te werken om daar het onkruid te 

bedekken met grond om het onkruid vervolgens te laten verstikken. De roterende ‘zonnen’ hebben 

een doorsnede van Ø500mm en zijn per twee bevestigd aan een parallellogram. Dit geld niet voor de 

2 buitenste elementen, hier is 1 roterende zon bevestigd.  De werkdiepte is te beïnvloeden door het 

loopwiel achter het element i.c.m. de veerdruk in te verstellen. De machine is hydraulisch opklapbaar 

door de hydrauliek van het voorttrekkende voertuig.  

Ook is de schoffel standaard uit te rusten met een HE-VA Multi-Seeder waarbij er gras onder de mais 

gezaaid kan worden. Dit voldoet aan de richtlijn gras onder mais zaaien t.b.v. 6e actieprogramma 

Nitraatrichtlijn. Opbouw van eventuele andere zaaimachines is op eigen risico. 

 

2.1  Technische specificaties 
Type 
schoffel 

Aantal 
rijen 

Aantal 
rotors 

Gewicht 
schoffel 

Opklapbaar Transportbreedte Verlichting 

BUSA KS-6 6 12 1150 kg Hydraulisch 2.75 meter LED 

BUSA KS-8 8 16 1470 kg Hydraulisch 2.75 meter LED 

BUSA KS-10 10 20 1625 kg Hydraulisch 2.75 meter LED 
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3. Inleiding: 
Geachte gebruiker, 

Voor u ligt de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de BUSA-

maisschoffel. Dit alles is bedoeld voor de types KS-6/ KS-8 en KS-10. 

 

Lees voor ingebruikname van de machine de onderhouds- en gebruiksvoorschriften en 

de veiligheidsinstructies aandachtig door en neem deze in acht. Breng ook de 

medegebruikers op de hoogte van deze voorschriften en instructies. 

 

Voor een veilig gebruik van de machine dient de gebruiker op de hoogte te zijn van alle aanwijzingen 

en instructies die in de handleiding vermeld staan. Schade en ongevallen die ontstaan door het niet 

opvolgen van aanwijzingen en instructies zijn voor uw eigen verantwoording.  

Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstig gebruik 

Wanneer er nog onduidelijkheden of vragen zijn kunt u zich het beste melden bij uw dealer. 

 

Landkracht Agri B.V. 

Hellendoorn, januari 2019 
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4. Veiligheid 
Lees onderstaande voorschriften goed en zorgvuldig door alvorens u aan het werk gaat met deze 

machine. Als de onderstaande voorschriften niet opgevolgd worden door de gebruiker vervalt elke 

vorm van aansprakelijkheid. 

4.1 Algemeen 
Ga niet met de machine te werk wanneer zich personen bevinden in de gevarenzone van de 

machine*. 

Wanneer een persoon de machine betreedt zullen de volgende eisen worden gesteld: 

1. De machine moet op de grond staan 

2. De machine dient volledig uitgeklapt en vergrendeld te zijn 

3. Het hydraulische circuit dient druk loos te zijn 

4. Het voorttrekkende voertuig zal uitgeschakeld zijn, met de sleutel uit het contactslot 

5. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat er geen personen zijn in de directe nabijheid 

tijdens de werkzaamheden. 

*Gevarenzone van de machine is op, direct naast of onder de machine binnen een bereik van 4 

meter!  

In verband met het risico dat onderdelen vallen, kan dit levens in gevaar brengen van 

personen die zich op, direct naast of onder het basisframe van de machine verblijven 

wanneer deze vanuit het voertuig bediend zal worden.  

 

 

Roterende delen en losse kleding is een gevaarlijke combinatie. 

 

 

- Neem de geldende voorschriften van de verkeersreglementen in acht wanneer er gebruik 

wordt gemaakt van de openbare weg. 

- Breng de machine voor transport over de weg in de daarvoor bestemde stand en vergrendel 

deze doormiddel van de mechanische uitklap beveiliging.  

- Zorg voor voldoende zijdelingse stabilisatie van de machine tijdens de transportstand.  

- Het rijgedrag, bestuurbaarheid en remwerking worden door hef gedragen machines en 

frontgewichten beïnvloed. Zorg daarom voor een toereikende stuur- en reminrichting.  

 

Zorg voor voldoende druk op de vooras van het trekkende voertuig. Kijk of het 

voertuig efficiënt beladen is. Als minimum dient er 20% van voertuiggewicht te rusten 

op de vooras.  

 

 



 BUSA KS-6/ KS-8/ KS-10 30-01-2019 
__________________________________________________________________________________ 

4.2 Het hydraulisch systeem 
- Een hydraulisch systeem staat onder hogedruk tot maximaal 225 bar! 

- De hydrauliekkoppelingen dienen bij het aansluiten en afkoppelen van het werktuig altijd 

druk loos te zijn.  

- Bij het aankoppelen en afkoppelen van de machine dienen de slangen gemerkt te worden. 

Bijvoorbeeld ‘inklappen’ en ‘uitklappen’. 

- Controleer de slangen en verbindingen van het hydraulische systeem regelmatig op lekkage 

en/of beschadigingen. Bij lekkage of beschadiging dient het desbetreffende deel direct 

vervangen te worden. 

- Vervang slangen bij veroudering en beschadiging, maar tenminste elke 5 jaar! 

- De hydraulisch opklapbare delen mogen alleen bediend worden als zich geen personen in de 

gevarenzone* van de machine begeven.  

 

Zorg dat het hydraulische systeem dicht en lekvrij is. Hydrauliek kan met een hogedruk 

de huid binnen dringen en gevaarlijke verwondingen veroorzaken. Infectie is hierbij 

mogelijk! Raadpleeg direct een arts. 

 

4.3 Onderhoud 
- Bij reparatie-, onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden, evenals het herstellen van 

storingen alleen bij een uitgeschakelde motor verrichten met de sleutel uit het contactslot. 

- Controleer regelmatig de bout verbindingen of deze voldoende zijn aangedraaid. 

- Controleer altijd de machine alvorens er mee gewerkt gaat worden. 

- Tijdens het lassen aan de machine moet de pluskabel van de accu van het voorttrekkende 

voertuig ontkoppeld worden. 

- Gebruik bij het werk aan de machine altijd het juiste gereedschap en draag 

veiligheidskleding. 

- Voer oud vet en olie af zoals voorgeschreven door de wet. 

4.4 Informatie op de machine: 
Typeplaatje:  

Het type plaatje met daarop het serienummer is links voorop de 

machine te vinden. 
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5. Ingebruikname van de machine 
 

5.1 Algemene informatie: 
De Busa heeft standaard een CAT III aanspaning.  

Dit betekent voor de hefarmen Ø36.5 mm en voor de topstang Ø31.5 mm. Gebruik dan ook geen 

pennen met een kleinere diameter. 

Standaard:  

- 1x dubbelwerkend ventiel t.b.v. het opklappen van de machine 

- 1x 7-polige verlichtingsstekker 

Optie: 

- 1x pers 1x druk loos retour t.b.v. hydraulische aangedreven zaaimachine 

- 1x 3-polige stroomstekker t.b.v. zaaimachine 

 

5.2 Aan- en afkoppelen 
- Zorg dat de machine op een harde vlakke ondergrond wordt aan- en afgekoppeld.  

- Koppel machines en accessoires aan volgens voorschrift en bevestig de machine en/of 

onderdelen/hulpstukken uitsluitend aan de daartoe voorbestemde voorzieningen! Zorg voor 

een goede borging! 

- Sluit hydraulische slangen alleen aan wanneer deze druk loos zijn gemaakt. Sluit de slangen 

op de juiste plekken met de juiste functie aan. 

- De bediening voor de driepunts-hefinrichting buiten de cabine moet bediend worden zonder 

daarbij tussen de trekker en de machine te komen! 

- Denk aan de stabilisatiestangen of kettingen van het trekkende voertuig om zijdelings 

uitzaaien te voorkomen. 

Het is vereist voor het wegrijden te controleren of alle vergrendelpunten goed vast 

zitten! 
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5.3 Basis afstelling 
Zorg dat de basis instelling van uw voertuig goed is. De heflatten op gelijke hoogte 

stellen. Het basis frame van de machine dient recht en vlak achter het voertuig te 

hangen wanneer deze op de grond staat. 

 

De machine loopt doormiddel van 2 loopwielen aan de voorzijde van de 

machine over de grond. De hefinrichting van de trekker staat dus druk 

loos.  

Als begin voor elke gebruiker heeft de machine een zogeheten 

basisinstelling. Deze instelling is goed voor de gemiddelde 

omstandigheden en grondsoort in Nederland. Wanneer deze instelling niet 

voldoet aan uw wensen kijk verder in hoofdstuk 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Afb. 1 

  

Zorg dat elk element op 75 

centimeter van elkaar staat (afb.1). 

Elke rotor kan individueel ingesteld 

worden doormiddel van dit 

gatenpatroon (afb.2). Zet deze in de 2e 

stand. 

Afb. 2 

  

Afb. 1 
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Afb. 5 

  

Plaats het loopwiel van elk element op 

een hoogte dat er nog 7 centimeter 

boven het frame uitsteekt (afb.3). 

Instellen van de veerdruk.                 

De basislengte van de veer dient 30 

centimeter (afb.4) te zijn. 

Nadat bovenstaande instellingen zijn toegepast aan de machine stelt u de elementen af op 20 

centimeter van elkaar (afb. 5).  

· Dit betekent 9 centimeter vanaf de rotor tot aan de plant 

  

Afb. 5 

  

  

Afb. 4 

  

Afb. 3 
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5.4 Verdere afstelmogelijkheden 
Rotorafstel mogelijkheden, de rotoren kunnen individueel in hoek worden versteld. Waarbij de 

machine een ander werkbeeld geeft. 

Vlakker instellen bij: 

- Té intensieve werking in de grond 

- De rotor gooit te veel grond tussen de rijen  

Agressiever instellen bij: 

- Harde grond 

- Meer grond tussen maisplanten brengen om het onkruid te bedekken en verstikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de rotorverstelling gewijzigd is dient men te controleren of het loopwiel van het element 

ook bijgesteld dient te worden. Evenals de veerdruk van het element.  

Is de grond hard en komt de rotor slecht in de grond? 

- Veerdruk verhogen en dieptewiel hoger zetten zodat de rotor dieper in de grond kan werken. 

 

5.5 Randschijven 
Om te kunnen schoffelen in een vroeger bladstadium zijn 

er randschijven optioneel op de machine verkrijgbaar 

(afb. 8). De schijven zorgen ervoor dat de maisplant in de 

rij wordt beschermd tegen de grondstroom die de rotor 

opwerpt.  

  

Afb. 6 

Hieronder (afb.6) staat het element in 

de vlakste positie ook wel gat 1 (afb.2). 

Dit geeft de lichtste werking op de 

grond. 

Afb. 7 

Hieronder (afb.7) staat het element in de 

schuinste positie ook wel gat 3 (afb.2). 

Dit geeft de meest agressieve werking op 

de grond. 

Afb. 8 
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6. Onderhoud 
Zie ook onder Veiligheid 4.3 onderhoud.  

De machine dient regelmatig doorgesmeerd te worden. Dit geld voor de rotoren, 

rotorhoekverstelling, wielen en scharnierpunten. Hieronder zijn de verschillende smeerpunten 

weergegeven.  

 

     

6.1 Smeernippels op de machine: 
Betreft Aantal 6 rijer Aantal 8 rijer Aantal 10 rijer Smeerfrequentie 

Parallellogram 24 32 40 1x per 25 uur 

Rotor 12 16 20 1x per 25 uur 

Rotorhoekverstelling 12 16 20 1x per 75 uur 

Loopwiel element 6 8 10 1x per 25 uur 

Loopwiel machine 2 2 2 1x per 50 uur 

Opklap scharnierpunt 2 2 2 1x per 100 uur 

 

- Controleer regelmatig of alle bouten en moeren stevig zijn aangedraaid.  

- Controleer ook de lagers van de rotoren 

- Maak de machine na gebruik goed schoon, wanneer deze is opgedroogd vet de blanke delen 

goed in en smeer de machine door zodat het water uit de lagers is. 

 

De bladen van de rotoren kunnen scherp zijn! Vermijd uitschieten wanneer u werkt 

nabij deze scherpe delen. Voorkom het klimmen op de machine op plekken waar het 

niet is toegelaten.   
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6.2 Bijstellen parallellogram 
Het parallellogram dient zo afgesteld te zijn dat het element nog vrij kan bewegen.  

- De speling van het 

parallellogram van het element. 

Dit kan eenvoudig worden 

bijgesteld zodat de machine 

nauwkeurig blijft, ongeacht de 

slijtage. Draai de bout vast, 

zodat het element nog op en 

neer kan bewegen. Borg deze 

vervolgens door de moer aan te 

draaien. 
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7. Onderdelenlijst 
Element KS 00271  
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Beschrijving onderdelen element KS 00271 

 

  

Nr.: Aantal Omschrijving 
Onderdeel 
Nummer 

Afmetingen 

1 1 Vast onderdeel parallellogram KS-00616  

2 1 Onderste parallel arm KS-00960  

3 1 Bovenste parallel arm KS-00552  

4 1 Bewegend onderdeel parallel KS-00075  

5 1 Hoekbeugel KS-00110  

6 1 Veerhouder KS-00101  

7 1 Parallelhouder KS-11518 75 mm 

8 1 Veer KS-10149 2500 mm 

9 1 Veerbegrenzingsblokje KS-10150 36 mm 

10 2 Bout M16x90 XS-31071 M16x90 

11 1 Bout M12x35 XS-31113 M12x35 

12 11 Sluitring M16 XS-21006 M16 

13 10 Borgmoer M16 XS-12005 M16 

14 4 Vetnippel M6 180 graden XS-83001 M6 

15 3 Spie 5x50 XS-44001 5x50 mm 

16 1 Houder dieptewiel KS-00419  

17 1 Dieptewiel KS-00735  

18 2 Rotor element klem KS-00069  

19 1 Rotor Links Lang KS-00434  

20 1 Rotor Rechts Kort KS-00437  

21 2 Bout M16x150 XS-31054 M16x150 

22 3 Bout M16x35 XS-31060 M16x35 

23 3 Moer M16 XS-11004 M16 

24 1 Kantschijfhouder links KS-00953  

25 2 Kantschijf KS-00950  

26 2 Bout M12x40 XS-31231 M12x40 

27 2 Veerring M12 XS-22003 M12 

28 2 Moer M12 XS-11003 M12 

29 2 Spie 4x40 XS-44000 4x40 mm 

30 1 Kantschijf houder rechts KS-00954  

31 4 Bout met smering KS-11153 M16x90 
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Element KS 00272 
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Nr.: Aantal Benaming 
Onderdeel 
nummer 

Afmetingen 

1 1 Vast onderdeel parallellogram KS-00616  

2 1 Onderste parallel arm KS-00960  

3 1 Bovenste parallel arm KS-00552  

4 1 Bewegend onderdeel parallel KS-00075  

5 1 Hoekbeugel element KS-00110  

6 1 Veerhouder KS-00101  

7 1 Parallelhouder KS-11518 75 mm 

8 1 Veer KS-10149 2500 mm 

9 1 Veerbegrenzingsblokje KS-10150 36 mm 

10 2 Bout M16x90 XS-31071 M16x90 

11 1 Bout M12x35 XS-31113 M12x35 

12 11 Sluitring M16 XS-21006 M16 

13 10 Borgmoer M16 XS-12005 M16 

14 4 Vetnippel M6 XS-83001 M6 

15 3 Spie 5x50 XS-44001 5x50 mm 

16 1 Houder dieptewiel KS-00419  

17 1 Dieptewiel KS-00735  

18 2 Rotorelement klem KS-00069  

19 2 Bout M16x150 XS-31054 M16x150 

20 3 Bout M16x35 XS-31060 M16x35 

21 3 Moer M16 XS-11004 M16 

22 1 Kanschijfhouder links KS-00953  

23 2 Kantschijf KS-00950  

24 2 Bout M12x40 XS-31231 M12x40 

25 2 Veerring M12 XS-22003 M12 

26 2 Moer M12 XS-11003 M12 

27 2 Spie 4x40 XS-44000 4x40 mm 

28 1 Kantschijf houder rechts KS-00954  

29 1 Rotor Rechts Lang KS-00436  

30 1 Rotor Links Kort KS-00435  

31 4 Bout met smering KS-11153 M16x90 
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8. Notities 
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