
Korte handleiding 
parketbandschuurmachine 

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 de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met de stekker in het stopcontact. 
 Zorg voor voldoende ventilatie of afzuiging zodat de stofconcentratie tot een minimum beperkt 

wordt. 
 Klop alle nagels diep genoeg in, om schade en vonkvorming te vermijden. 
 Ledig de stofzak van zodra deze 1/3 gevuld is. (ontploffingsgevaar) 
 Na gebruik, de stofzak onmiddellijk van het toestel verwijderen (brandgevaar!) 
 Start de machine nooit op zonder schuurband. 
 Werk nooit verder met een beschadigde schuurband en/of schuurtrommel(drum).  

Gebruiksaanwijzingen 

 
Voorbereiding 
 Monteer een schuurband in de goede richting op de schuurrol (zie draaizin schuurrol) en 

plaats deze centraal op de schuurrol. Aan beide zijden +/-1.5mm buiten de rol. 
 Sluit aan op een stocontact met 230V en op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van 

een differentieel van 16A/300 mA. Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. 
doorsnede van 2,5 mm². 
 

Werken met het toestel 
 Zet de schuurrol van de grond af met de onderste hendel. 
 Maak het veiligheidshendeltje los (Foto 1) en druk de starthendel 

(bovenste, rode, hendel) volledig naar beneden (Foto 2) om de motor te 
starten. 

 Trek de rode vergrendelknop van de drumcontrole naar links (Foto 3) en 
laat de drum zakken door de onderste hendel van de drumcontrole naar 
voor te bewegen tot de drum het vloeroppervlak raakt. 

 Vanaf het ogenblik dat het schuurpapier de vloer raakt, moet het toestel  
bewegen om een gelijkmatig schuurresultaat te bekomen. 
 

Stopzetten 
 Voor je de machine stopt, breng je de schuurrol terug omhoog door de 

hendel voor de drumcontrole weer naar omhoog te bewegen tot die 
vergrendeld is (Foto 1) en laat men de starthendel los (Foto 2).  

 De hendels komen zo terug op hun startpositie en de motor valt stil. 
 

Instelling 
 Om de machine aan te passen aan de omstandigheden kan de druk van 

de schuurrol op het vloeroppervlak, aangepast worden door middel van 
een draaiknop.  

 Draai rechtsom om de druk te veminderen en linksom om de druk te 
verhogen. 

 
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. 


