
Handleiding Sleuvengraver 

Veiligheidsvoorzieningen  
• De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
• Draag altijd stevig schoeisel en lange broeken, draag gehoorbescherming.  
• Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. Controleer dat er geen ingegraven kabels of gasleidingen in het 
pad van de graafketting komen. 

• Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking 
stil. 

• Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 
• Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende 

afkoelen alvorens deze aan te raken. 
• Doe de handen of voeten NOOIT onder of bij de draaiende onderdelen. 
• Dodemanshendel fungeert als noodstop. Wanneer de hendel los wordt gelaten wordt elke 

beweging gestopt. 

Gebruiksaanwijzingen 
Opstarten 
• Controleer motorpeil: eventueel bijvullen met 15W40 
• Vul de benzinetank met loodvrije benzine (EURO 95) 
• Zet beide schakelaars (1 knop op de motor, 1 knop op het stuur (D)) in stand 1 (ON). 
• Trek chokehendel in de richting van het stuur. 
• Zet gashendel op volle gas. 
• Trek aan startkoord tot motor draait. 
• Zodra motor draait, chokeklep indrukken naar de motor toe. 
 
Werken 
• De bedieningshendel wielaandrijving regelt de rijrichting en –snelheid.  
 
Procedure 
• Zet de hendel voor de wielaandrijving in de neutrale stand. 
• Controleer of beide wielnaven geblokkeerd zijn (machine is niet met de hand te verrollen) 
• Geef vol gas 
• Schakel de ketting in door de schakelaar in de aan-stand te houden en de dodemanshendel vast 

te houden. 
• Laat de graafboom langzaam zakken, totdat de gewenste sleufdiepte wordt bereikt. Zet de ketting 

in, in stilstand en verhoog langzaam de achterwaartse rijsnelheid om de sleuf te trekken. 
• Rij langzaam achteruit om te graven. In de meeste gevallen is een zeer langzame snelheid vereist 

voor het graven van sleuven. Pas de rijsnelheid aan het type ondergrond aan. 
• Als voorwerpen als stenen of wortels in de ketting komen te zitten, moet u de koppelingshendel 

loslaten en de draairichting van de ketting omkeren om deze voorwerpen te verwijderen. 
 

Stoppen 
• Zet gashendel op de motor in de minimumstand door deze naar beneden te drukken. 
• Zet 1 van de stopknoppen op stand 0. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


