
Handleiding dubbele loopwals 

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. Als de machine obstakels raakt, kunnen deze wegslaan. 
 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. 
 

Gebruiksaanwijzingen dieselmotor 

Opstarten 
 Controleer oliepeil motor. Desnoods 

bijvullen met olie 15W40, tot max. op de 
peilstok. 

 Vul brandstoftank (boven op de motor)met 
(rode) diesel (zwavelarm, volgens de norm 
EN590) 

 Kijk na of de brandstofkraan open is. 
 Zet de gashendel (8)op ½ . Zorg er voor dat 

de trilfunctie (6) uit staat. 
 Draai de contactsleutel, in wijzer zin, naar 

de 3e positie om voor te gloeien (ongeveer 10 sec.). 
 Draai naar de 4e positie om de motor te starten. 
 Laat de motor enkele minuten stationair draaien om op te warmen. 

 
Werken 

 Schakel de parkeerrem(9) uit en zet de gashendel op maximum. 
 Druk de vooruit/achteruit hendel in de richting waarin je het toestel wil laten bewegen. 
 Om de trilfunctie te activeren, plaats de trilhendel op de “aan” stand. 
 Om te sturen trek je aan het handvat om het toestel  
 Water toevoegen: 
 Vul de waterreservoir(4) en zet de kraan open. 
 Regel eventueel de schraper(10) bij voor een optimale werking. 

 
Stopzetten 

 Zet de trilhendel op de uit stand. 
 Plaats de gashendel op de lage stand en laat de motor enkele minuten stationair draaien. 
 Plaats de gashendel op de uit stand om de motor uit te zetten. 
 Draai de sleutel naar de uit positie. 
 Schakel de parkeerrem(9) in. 

 
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. 


