
AA-Handleiding Mechanische bakfrees 50cm 

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 een lange broek, draag gehoorbescherming.  
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Laat de machine nooit 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. 
 Deze machine is enkel geschikt voor het bewerken van een zachte ondergrond zoals pas 

aangevulde teelaarde of in de moestuin. Voor het frezen van harde grond of bestaand gazon dient 
men een zwaarder model bakfrees te gebruiken. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Controleer motorpeil : eventueel bijvullen met 15W40 
 Vul de benzinetank met ASPEN 4 of loodvrije benzine (EURO 95) 
 Zet de benzinekraan(B) open (naar rechts). 
 Plaats de versnellingspook in de neutrale stand. 
 Zet gashendel op ¼  gas. 
 Zet de startschakelaar op de stuurhendel op “on”positie. 
 Zet de chokeklep(A) dicht (naar links). 
 Trek aan startkoord tot je weerstand voelt, laat het koord 

terug oprollen en trek kort en krachtig tot de motor draait. 
 Zodra de motor draait, chokeklep(A) openzetten(naar rechts).  

 
Werken 
 Bedieningsbeugel(1) naar beneden, dan zal de machine bewegen, in functie van welke 

versnelling is ingeschakeld en wanneer men de hendel loslaat stopt het toestel. 
 De gewenste beweging kan (in stilstand) ingesteld worden met de versnellingspook(2). 
 De verschillende posities van de versnellingspook zijn de volgende: 

 A = vooruit rijden en frees draait vooruit 
 B = vooruit rijden en frees draait achteruit 
 C = achteruit rijden 
 D = neutraal 
 E = vooruit rijden in 1e versnelling 
 F = neutraal 
 G = vooruit rijden in 2e versnelling 

 Door de hendel van het differentieelslot naar voor te duwen zal de wielaandrijving op 
beide wielen tegelijk gebeuren. Gebruik dit alleen gedurende het rechtdoor rijden. 

 De werkdiepte kan aangepast worden met de diepteregeling bovenop de messenkast. 
 De dwarse helling mag niet meer zijn dan 15° 

 
Stoppen 
 Laat de bedieningshendel los en zet de versnellingspook in neutraal. 
 Zet gashendel in de minimumstand. 
 Zet de startschakelaar in de stand “OFF” en zet de benzinekraan dicht.  
 Reinig de machine en zeker ook de messen onder de beschermingskap. 
 
 
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. 


