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INCA BUDDY 4 takt
INCA Techniek wil u bedanken
Dat u voor 1 van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de
kwaliteiten ervan ten volle kunt waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen,
voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie raadgevingen en waarschuwingen
betreffende het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen , bijzonderheden en
handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt.
Wij zijn er zeker van dat u indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw
nieuwe voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is
een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd
aan de nieuwe eigenaar.

Contactgegevens
Van Buuren's VOF
Hoofdvestiging:
INCA Techniek – NOORD
Jousterweg 92
8465 PL OUDEHASKE
Telefoon:
email:

+31(0) 5136 – 53 656
info@INCATechniek.nl
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Veiligheidsvoorschriften
U bent als bestuurder van de INCA BUDDY altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften en richtlijnen. INCA Techniek adviseert om eerst rijervaring op te doen onder
begeleiding van een ervaren instructeur. Uw dealer kan u daarbij behulpzaam zijn.
INCA Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door onachtzaamheid of het
niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en/of richtlijnen
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Veiligheid algemeen

•

Verzeker uzelf van voldoende training en rijdt defensief in het verkeer.

•

Laat anderen in uw nabije leefomgeving deze gebruikers handleiding lezen om uzelf
te laten attenderen op mogelijke veiligheidsinstructies of verbeteringen in uw
rijvaardigheid.

•

De INCA Buddy is een krachtige en snelle scooter (max. 45km/h). Op deze scooter
geldt geen helmplicht, desondanks adviseert INCA Techniek u en eventuele
bijrijders een goedgekeurde helm te dragen om eventueel hoofdletsel bij een
ongeval te voorkomen.

•

Wijzig de instellingen en constructie van de INCA Buddy nooit zonder schriftelijke
toestemming van de fabrikant.

•

Blijf met uw scooter uit de buurt van open vuur of (zee)water.

•

Betreedt NOOIT afgesloten ruimtes met een draaiende motor. Zoals een
supermarkt of dergelijke.

•

Als u onder invloed bent van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden,
mag u geen gehandicaptenvoertuig besturen. Houdt u ten alle tijde aan de voor u
geldende wet- en regelgeving.

•

Op- of aanmerkingen op uw voertuig zijn bij INCA Techniek van harte welkom. Met
behulp van uw informatie ontwikkeld INCA Techniek sinds 1922 betere
gehandicapte voertuigen.
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De instructies in deze handleiding zijn vooral opgesteld met het doel een eenvoudige en duidelijke
leidraad voor het gebruik , hierin vindt men eveneens de handelingen van het klein onderhoud en
van de periodieke controles die uitgevoerd moeten worden op het voertuig, bij een dealer of INCA
Techniek. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De
herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat over speciale
gereedschappen en/of specifieke technische kennis wordt beschikt voor de uitvoering hiervan, raadt
men aan om zich te wenden tot een dealer of INCA Techniek.

Persoonlijke veiligheid
Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen
tot gevolg hebben.

Behoud van het milieu
Geeft aan hoe te handelen om te vermijden dat het voertuig schade aan het milieu toebrengt.

Staat van het voertuig
Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden opgevolgd kan dit ernstige schade aan het
voertuig en eventueel het vervallen van deze garantie tot gevolg hebben.

De tekens die u op deze pagina ziet zijn zeer belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van
het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een
ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden
gevonden in de verschillende delen.
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Hoofdstuk 01
Voertuig

Cockpit
A= snelheidsmeter
B= Controlelamp van de brandstofreserve
C= Controlelamp van de knipperlichten
D= Voorziene controlelamp
F= Startknop
G= Kilometerteller
H= Controlelamp van de grote lichten
I= Drukknop claxon
L= Schakelaar van de knipperlichten
M= Omleider van de lichten

Contactslot
Lock= Ontsteking van de massa, de sleutel is uitneembaar, het stuurslot is geactiveerd.
OFF= Ontsteking van de massa, de sleutel is uitneembaar, het stuurslot is gedeactiveerd.
ON= Positie van de predispositie van de start, het stuurslot is gedeactiveerd, de sleutel is niet
uitneembaar.
In positie –ON- en-OFF- is het mogelijk om het voorste koffertje te openen door op de
sleutelschakelaar te drukken, in positie –LOCK- blijft het koffertje gesloten
Stuurslot vergrendelen
Draai het stuur naar links (helemaal) draai de sleutel in positie –LOCK- en verwijder de sleutel.
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Draai de sleutel tijdens het rijden
niet in de stand –LOCK- of –OF-

Schakelaar richtingaanwijzers
0= Richtingaanwijzers uit
D= Richtingaanwijzers aan (rechterkant)
S= Richtingaanwijzers aan ( linkerkant)
Posities –D- en –S- zijn instabiel. De hendel van schakelaar –B- keert steeds terug naar positie –O-.
Om de knipperlichten uit te schakelen, drukt men op de hendel.
Drukknop claxon
Drukknop van de claxon –FKoplampschakelaar
0= Dimlicht en positielicht
1= Groot licht en positielicht

Startknop
Startknop – GZadel openen (Buddy)
Plaats de sleutel in het zadelslot draai met de wijzer mee en klap het zadel naar voren.
Op dit voertuig is het mogelijk om de hoogte van het zadel te regelen, dankzij een tandstang die
gemonteerd is op de scharnier van het zadel zelf en dankzij de palbuffers die regelbaar zijn in drie
posities.
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Sleutels
Bij het voertuig wordt een sleutel en een duplicaat erven bijgeleverd, die dienen voor de activatie
van de sleutelschakelaar en voor de opening van het zadel. De sleutels worden geleverd met een
plaatje waarop het identificatienummer is gedrukt, dat moet worden gegeven wanneer een duplicaat
wordt aangevraagd.
WAARSCHUWING
Men raadt aan om het duplicaat van de sleutel, samen met de bijbehorende code, niet in het voertuig
te bewaren.
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Hoofdstuk 02
Gebruik
Vooraleer men het voertuig start, controleert men:
•
•
•
•
•
•

Of de benzinetank is bijgevuld.
Het peil van de motorolie (raadpleeg het deel – Peil van de motorolie)
Of de banden correct zijn opgeblazen. Achter: 2,4bar / voor: 2,3bar
De werking van de lichten van de koplamp, van het achterlicht en van de
richtingaanwijzers.
De werking van de voor- en achterremmen.
Het vloeistofpeil in de tank van de pomp van de voorrem.

Tanken
Vul de brandstoftank met loodvrije benzine (minimum octaangehalte=95)
Buddy: de tankdop zit onder het zadel.
:
de tankdop zit onder de stoel aan de achterzijde.
Het bereiken van het reservepeil van de brandstof wordt aangeduid door het oplichten van de
speciale melder op het dashboard met instrumenten.

Vooraleer men benzine gaat tanken, zet men de motor uit.

Benzine is uiterst brandbaar, zorg dat er geen benzine stroomt uit de tank of tijdens
het tanken.

Zich niet begeven in de buurt van de brandstofdop met open vlammen of aangestoken
sigaretten, brandgevaar. Vermijdt eveneens het inademen van schadelijke dampen.

Het gebruik van andere olie dan aanbevolen, kan de levensduur van de motor
verkorten.

Benzinetank is uitgevoerd in plastic met een capaciteit van 7,5 ltr (indicatieve waarde,
incl. de reserve van 1,2 ltr)
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Inrijden
Tijdens de eerste 1000km mag men niet harder rijden dan 80% van de toegelaten maximum snelheid
vermijdt om de gashendel volledig te openen en om een constante snelheid aan te houden. Na de
eerste 1000 km voert men de snelheid geleidelijk op, tot men de maximale snelheid bereikt.
Starten van de motor
Het voertuig is uitgerust met een automatische transmissie met directe aandrijving, en de start wordt
uitgevoerd met het handvat van het gascommando lichtjes open; geef geleidelijk gas om weg te
rijden.
Het voertuig is voorzien van een benzinekraan en een startmechanisme, die automatisch in werking
treden zodra de motor wordt gestart.
Om de start uit te voeren, doet men het volgende:
• Hou het handvat van het gascommando lichtjes open.
• Plaats de sleutel in de schakelaar en draai in positie –ON-. Wanneer men de sleutel in positie
–ON- draait, zal de controlelamp van de brandstofreserve voor enkele seconden oplichten,
wat de correcte werking van de lamp aangeeft.
• Druk op de startknop, nadat men aan hendel (links) van de achterrem of aan hendel (rechts)
van de voorrem heeft getrokken.

Voer deze handelingen niet uit in een gesloten ruimte,
omdat de uitlaatgassen giftig zijn!!

Elke forcering kan ernstige schade aan de motor veroorzaken.
Omdat de carburateur uitgerust is met een acceleratiepomp, raadt men aan om niet te volharden
wanneer de motor uitstaat, om vooral bij warme klimaten het verzuipen van het voertuig te
vermijden.
Stoppen van de Buddy
Geef geen gas, en draai vervolgens de sleutel in positie –OFF-, motor af zetten (sleutel uitneembaar)
Afremmen met een Buddy
Om veilig en effectief af te remmen dient u ongeveer 90% van de totale remkracht uit uw voorrem
(rechts) te halen. Training of opleiding wordt sterk geadviseerd. Dergelijke training kunt u bij INCA
TECHNIEK aanvragen.

Training of rijopleiding voor driewielscooters is voor uw eigen veiligheid en wordt
sterk geadviseerd.

Download versie dec 2016

Automatische transmissie
Om het rijden zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken, is het voertuig uitgerust met
automatische transmissie met regelaar en centrifugekoppeling. Het systeem is ontworpen om de
beste prestaties te leveren, wat zowel het acceleratievermogen als het verbruik betreft, of men nu op
vlakke wegen of op hellingen rijdt, dankzij een regeling die afhankelijk is van het toerental van de
motor en van het overgebrachte koppel. Wanneer men stilstaat op een helling (verkeerslicht, file etc.)
gebruikt men enkel de rem om het voertuig te stoppen, met de motor op het minimum toerental.
Wanneer men de motor gebruikt om het voertuig te stoppen, kan de koppeling oververhit raken. Dit
ongemak is te wijten aan de wrijving van de massa’s van de koppeling op het blok. Het is dus beter
om te vermijden dat de koppeling niet te lang slipt en dus oververhit raakt (bijvoorbeeld door de
eerder aangeduide oorzaken, en het rijden op een helling met hoge hellingsgraad met volle lading, of
het vertrekken op een helling van meer dan 25%, etc.)
1. Blijf niet lang in deze conditie doorrijden.
2. Laat de koppeling enkele minuten afkoelen, met de motor op het minimum toerental.
Veilig rijden
Hier volgen een aantal adviezen om tijdens het dagelijks gebruik op een rustige en
veilige wijze met uw voertuig te rijden.

Uw rijvaardigheid en kennis van het voertuig vormen de basis voor het veilig rijden. Probeer daarom
het voertuig uit in een verkeersvrije zone, totdat men het voertuig goed heeft leren kennen.
Ken uw grenzen tijdens het rijden:
• Denk eraan om voor het vertrek een eventuele helm op te zetten en deze correct vast te
zetten.
• Op slechte wegen vermindert men snelheid en rijdt men voorzichtig.
• Nadat men een lange afstand heeft afgelegd op een nat wegdek zonder te remmen, is het
remeffect aanvankelijk minder. In deze rijcondities raadt men aan om regelmatig de remmen
te activeren.
• Niet voluit remmen op een nat wegdek, een onverharde weg of op een glad wegdek.
• Gebruik steeds beide remmen, om zo de remwerking over alle wielen te verdelen.
• Wanneer het voertuig wordt gebruikt op wegen met zand, modder, sneeuw vermengd met
zout enz. raadt men aan om de remschijf regelmatig te reinigen met een niet agressief
reinigingsmiddel, om de vorming van schurende ophopingen in de boringen te voorkomen,
waardoor de remblokken sneller verslijten.
• Denk eraan dat ieder bewerking die de prestaties van het voertuig wijzigt, en eveneens
wijzigingen aan de originele onderdelen van de structuur , het voertuig niet meer conform de
norm is en dus de rijveiligheid in gevaar brengt.
Rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen is gevaarlijk voor uzelf
en voor anderen.

Elke bewerking die de prestaties van het voertuig wijzigt, inclusief het wijzigen van de
originele onderdelen van de structuur, is bij wet verboden en maakt het voertuig niet
meer conform het gehomologeerd type, en is gevaarlijk voor de rijvaardigheid.
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Hoofdstuk 03
Onderhoud

Peil motorolie
Bij 4 takt motoren wordt de olie van de motor gebruikt om de distributieorganen, de banksteunen en
de thermische groep te smeren. Een onvoldoende hoeveelheid olie kan ernstige schade veroorzaken
aan de motor zelf. Bij alle 4-takt motoren is de verslechtering van de kenmerken van de olie en een
zeker verbruik normaal. Vooral het verbruik kan door de gebruikscondities worden beïnvloed (bijv:
door steeds vol gas te rijden, verhoogt het oliegebruik).
Om eender welk ongemak te voorkomen, raadt men aan om elke keer het oliepeil te controleren
wanneer men het voertuig gebruikt.
Controle oliepeil
Elke keer als men het voertuig gebruikt, moet men bij de koude motor de
controle van het peil van de motorolie uitvoeren, dat zich tussen de MIN
en MAX strepen op de controlepeilstaaf –A- moet bevinden, aangeduid in
de figuur; tijdens de controle moet het voertuig op een vlakke ondergrond
staan.
Wanneer men het oliepeil na gebruik van het voertuig controleert, en dus
met een warme motor, zal het peil lager zijn, om een correcte controle uit
te voeren, moet men minstens 10 minuten wachten., nadat men de motor
heeft uitgeschakeld, om het correcte peil te hebben.
De controle moeten worden uitgevoerd, door de staaf volledig vast te draaien in zijn zit.
De motor laten draaien met onvoldoende smering of met een verkeerd
smeermiddel, versnelt de slijtage van de bewegende delen en kan ernstige
schade aanbrengen.

Technische kenmerken
Motorolie; Capaciteit- 850 cc
EUROL Synthetische olie SAE 5W/40 die voldoet aan de specifiek API SJ

Olie bijvullen (NEEM CONTACT OP MET UW DEALER OF INCA TECHNIEK)
Het eventueel bijvullen van olie moet uitgevoerd worden nadat men het peil heeft gecontroleerd, en
alleszins door olie toe te voegen zonder het MAX peil te overschrijden. Elke 3000 km wordt alleszins
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aangeraden om bij INCA Techniek een controle uit te voeren, inclusief eventuele aanvulling of
vervanging van motorolie.
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Banden
Controleer regelmatig de spanning van elke band. De banden zijn voorzien van een slijtage-indicator,
dus moet de vervanging worden uitgevoerd, zodra deze indicators zichtbaar zijn op het rijvlak, in dit
geval wendt zich men tot dealers Of INCA Techniek , die alleszins zijn uitgerust voor de demontage en
hermontage.

De bandenspanning moet worden gemeten wanneer de banden koud zijn.
Een foute spanning heeft een abnormale slijtage van de banden tot gevolg, en maakt het rijden
gevaarlijk.
De band moet worden vervangen wanneer het rijvlak de slijtagelimiet, voorzien in de van kracht
zijnde normen heeft bereikt.

Bandenspanning
Spanning van de voorband:

2,3 bar

Spanning van het Linker achterband:

2,1 bar

Spanning van het Rechter achterband: 2,4 bar

Type band
Continental® ContiTwist: dubbel laags
Voor:
Achter:

90/90-10
120/70-10

Een lekke band
Het voertuig is uitgerust met Tubeless banden (zonder binnenbanden). In geval van een lekke band, in
tegenstelling tot wat gebeurt met een band met binnenband zal het leeglopen zeer langzaam
gebeuren, zodat de rijveiligheid wordt verhoogt. Bij een lekke band is het toegelaten om een nood
herstelling uit te voeren., met een spuitbus van het type “oppompen” en herstellen. Voor een
definitieve herstelling wendt men zich tot INCA Techniek of een dealer. Voor de vervanging van een
band moet men het complete wiel demonteren. Voor deze handeling wendt men zich tot INCA
Techniek of een dealer.
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Controle van het oliepeil van de remmen
De tank van de remvloeistof is voorzien van een
kijkglas –A- vantransparant materiaal, de hoeveelheid
vloeistof in deze tank duidt het peil aan van de hierin
aanwezige vloeistof.
Wanneer kijkglas –A- volledig vol is, is het peil binnenin
de tank hoger dan het minimum, wanneer het
gedeeltelijk vol is, is het peil gedaald tot het minmum,
en wanneer het volledig leeg is bevindt zich het peil
onder het minimum.
Een verlaging van het peil van de remvloeistof kan
worden veroorzaakt door slijtage van de remblokken.
Wanneer het peil onder het minimum is gezakt, raadt
men de klant aan om zich te wenden tot INCA Techniek
of een erkend dealer om het remsysteem nauwkeurig te laten
controleren.
Wanneer het nodig is om vloeistof bij te vullen, volgt men onderstaande
aanduidingen. Draai bout –B- los en verwijder het plastic dekseltje,
draai de 2 bouten –C- los, hef het deksel van de remvloeistoftank –D- op
en voeg de nodige hoeveelheid vloeistof bij ( het peil moet zich steeds
boven het minimum peil bevinden)

De controle van deze peilen moet worden uitgevoerd met de tank in
horizontale positie, dus door het stuur rechtuit ( : Horizontaal en rechtuit) te houden.

Eventueel bijvullen uitsluitend laten uitvoeren door een erkende dealer of INCA
Techniek.

Bij normale weersomstandigheden raadt men aan; de remvloeistof elke 2 jaar
te vervangen.
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Accu
Wanneer het voertuig voor lange tijd niet wordt gebruikt zal de accu, door onder andere natuurlijke
ontlading, slechtere prestaties leveren. De vermindering van de prestaties van de accu is bovendien
afhankelijk van de omgevingscondities en van het reinigen van de polen. Om mogelijk startproblemen
en/of onherstelbare schade aan de accu te voorkomen, volgt men de volgende aanwijzing:
Start de motor minstens 1 maal per maand, en houd hem 10-15 minuten op een toerental dat net
iets hoger ligt dan het minimum toerental. Hierdoor blijven, naast de accu, alle componenten van de
motor efficiënt.
(Schijf)Remmen voor en achter
Het is nodig om regelmatig (elke 5000 km) de remblokken op slijtage te controleren. Wanneer de
dikte ook slecht van 1 blok, vermindert tot 1,5 mm moet men beide blokken vervangen, men raadt
aan om deze handelingen te laten uitvoeren bij INCA Techniek of een dealer.

De rem-actie moet beginnen na ongeveer 1/3 van de slag van de remhendel.
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Reinigen van het voertuig
Week het vuil en de modder op de gelakte delen met een waterstraal onder lage druk. Zodra het vuil
en de modder zijn geweekt, kan men met een zachte autospons met veel water en “shampoo”
worden verwijderd. Vervolgens goed afspoelen en met een zeem afdrogen. Gebruik voor de
buitenkant van de motor petroleum, een kwast en schone lappen. Petroleum beschadigd de lak. Men
herinnert dat het eventueel oppoetsen met siliconen-was steeds moet worden voorafgegaan door
het wassen

De schoonmaakmiddelen verontreinigen het water. Daarom wast men het voertuig op
plaatsen die uitgerust zijn voor het opvangen en zuiveren van de gebruikte
reinigingsmiddelen.

Het voertuig mag nooit in de zon gewassen worden, vooral niet in de zomer wanneer de carrosserie
nog warm is, omdat de shampoo die opdroogt voordat het voertuig wordt afgespoeld, de lak kan
beschadigen, gebruik nooit in benzine of petroleum gedrenkte lappen om gelakte- of plastic
oppervlakten te reinigen, om te vermijden dat ze hun glans en de mechanische eigenschappen van
de materialen verliezen.
Indien men de motor met een hogedrukspuit schoonmaakt, moet men;
Uitsluitend een waaierstraal gebruiken.
De spuit op minstens 60 cm afstand houden.
Water gebruiken met een temperatuur van max. 40 C.
De straal niet rechtstreeks richten op de carburateur, de elektrische bekabeling, de koelspleten van
het transmissiedeksel, en van het wenteldeksel.
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Moeilijkheden bij het starten
Mogelijke oorzaak
Geen brandstof in de tank
Filters, sproeiers, carburateurromp verstopt of
vuil
Onvoldoende lading van de accu

Ingreep
Tanken
Zich wenden tot INCA Techniek
Starten met pedaal, Accu opladen

Hoog verbruik en slechte prestaties
Mogelijke oorzaak
Luchtfilter verstopt of vuil

Ingreep
Vervangen door een nieuw filter
(raadpleeg uw dealer)

Onvoldoende remwerking
Mogelijke oorzaak
Vettigheid van de trommel of de schijf .
Versleten remblokken of klemmen
Foute registratie van de achterrem.
Aanwezigheid van lucht in de voorste
reminstallatie

Ingreep
Raadpleeg uw dealer
Raadpleeg uw dealer

Inefficiente ophangingen
Mogelijke oorzaak
Olielekken, stootrubbers versleten,
bevestigingen van de schokdemper versleten

Ingreep
Zich wenden tot INCA Techniek

De uitlaat maakt meer lawaai
Mogelijke oorzaak
Slijtage van de dichtingen van het SAS systeem
en/of van de lamel

Ingreep
Zich wenden tot INCA Techniek
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Technische gegevens BUDDY
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Motor:
Merk:
Type:
Boring per slag:
Cilinderinhoud:
Compressie:
Ontsteking:

Monocilindrisch 4-takt
Piaggio
ZIP
39 x 41,8 mm
49,93cm3 (cc)
11,5 : 1
elektronisch ontsteking
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Milieu
Alle onderdelen van uw INCA BUDDY zijn recyclebaar. De dealer is bekend met de NVMP
inzamelpunten (ROS) voor het afdanken van de INCA BUDDY of . Vanuit milieuoogpunt adviseren wij
om de verpakking en de scooter zoveel mogelijk gescheiden af te voeren, zodat de gebruikte
materialen efficiënt gerecycled kunnen worden
Disclaimer
Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is gebaseerd op de informatie
zoals bij INCA Techniek bekend is op het moment van verschijnen. INCA Techniek neemt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of gevolgen daarvan. De informatie in deze
handleiding is van toepassing op de standaard uitvoering van het product. INCA Techniek neemt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door wijzigingen in of aanpassingen op het
product na het moment van eerste verkoop. Tevens kan INCA Techniek niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade door werkzaamheden van derden. De informatie in deze handleiding mag op
geen enkele manier vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van INCA Techniek. De door INCA Techniek gebruikte handelsnaam en
handels merken mogen krachtens de handelsnaamwet niet als vrij worden beschouwd. Aan deze
tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.
© INCA Techniek – Alle rechten voorbehouden

