
Handleiding Graszodensnijder PRO 

Veiligheidsvoorzieningen 

 Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of andere personen die geen toestemming 
hebben of niet vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. 

 Draag een lage broek, stevige schoenen, handschoenen, veiligheidsbril en oorbeschermers. 

 Vul de tank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul de tank altijd in de open lucht. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. 

 Raak de motor/machine nooit aan terwijl die aan het draaien is of enige tijd nadat die werd 
uitgeschakeld. U zou daarbij brandwonden kunnen oplopen. 

Gebruiksaanwijzingen  

 Snijd bij het werken op een helling heuvelafwaarts en niet langs de helling. 

 Grondcondities hebben effect op de snijdiepte. Bijstellen van de bladdiepte kan nodig zijn als 
u van harde grond naar zacht of vochtige grondcondities gaat. 

 Gebruik het toestel enkel in zachte grond (niet hard of uitgedroogd), die vrij is van stenen, 
boomwortels of andere harde objecten. 

 Probeer geen scherpe bochten te maken. 
 

Type  Husqvarna:  
Opstarten 

 Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de 
rand van het vuldopje. 

 Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 

 Plaats alle bedieningen in “neutraal” voordat u de machine wil starten. Wees 
er zeker van dat de versnellingshendel (H) in neutraal staat.  

 Open de benzinekraan op de motor, zet de chokeklep in de stand “gesloten “. Zet de 
keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (I). 

 Trek aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep 
geleidelijk in de stand “open” zetten. 

 Zet de handrem (tussen de wielen) vrij. 
Werken 

 Werk steeds op vol gas. 

 Verplaats de versnellingshendel (H) naar de positie voor snijden. Werk steeds op de traagste 
rijsnelheid om te snijden. 

 Stel de snijdiepte in met de stelvijs, en blokkeer deze met de hendel. 

 Geef gas om de machine voort te bewegen 

 Om een andere versnelling in te schakelen, eerst de machine volledig tot stilstand laten 
komen. 

 Het snijblad stopt als u geen gas meer geeft. 
Stopzetten 

 Geef geen gas meer, de machine stopt met rijden en het snijblad stopt. 

 Zet de motor dan uit door de schakelaar op de motor naar stand (O) te verplaatsen  

 De machine reinigen na elk gebruik. 
 

Type Billy Goat: 
Opstarten 

 Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het 
vuldopje. 

 Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 

 Trek de chokeklep in de stand “gesloten “. Zet de keuzeschakelaar op het handvat in de stand 
ON (I). 



 Trek aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, 
chokeklep geleidelijk in de stand “open” zetten. 

 Deblokkeer de wielaandrijving door de bedieningsoog op te trekken.   
 
Werken 

 Ontgrendel het achterste steunwiel door de vergrendelpin op te trekken (zie fig.1) 

 Nu kan men met de machine rijden tot de plaats van het werk, door de handgreep aan het 
rechter handvat in te trekken(zie fig.2) en deze los te laten om te stoppen.   

 De rijrichting en snelheid kan ingesteld worden met de selectiehefboom. Ontgrendel deze 
door met twee vingers de grendel op te trekken en de hefboom te verplaatsen. Hoe verder de 
hefboom naar voor staat hoe groter de rijsnelheid voorwaarts.(zie fig.3)  

 
 
 
 
 

 
 

 Om het snijwerk aan te vatten, hef het toestel op met het handvat, stel de snijdiepte in door de 
pin op de juiste plaats in te steken, laat het snijmes zakken tot de gewenste snijdiepte en zet 
deze vast.(zie fig. 4 en 5) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Laat het snijmes trillen door de handgreep aan het linker handvat in te 
trekken.(zie fig.6) 

 Breng de machine nu langzaam terug op de grond en laat het toestel zachtjes 
vooruit rijden, zodat het snijmes in de grond gaat.(zie fig.7) Pas de snelheid 
aan volgens de werkomstandigheden. 

 Stel ook de snijdiepte opnieuw in wanneer blijkt dat dit nodig zou zijn. 
 
Stopzetten  

 Door de bedieningshandgrepen van wielaandrijving en snijmes los te laten, zal de machine 
stoppen. 

 Zet de motor dan uit door de keuzeschakelaar op het handvat naar stand (O) te verplaatsen  

 Hef het toestel met het handvat omhoog (zie fig.4), zet het snijmes in de 
transportstand (hoogste stand, zie fig.5) en laat de machine terug tot op de 
grond zakken. 

 De machine reinigen na elk gebruik, maar vermijdt zoveel mogelijk het gebruik 
van water. 

 Voor transport dient het achterste steunwiel vastgezet (zie fig.1), en de 
wielaandrijving uitgeschakeld te worden(zie fig.8).  

 
 

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. 


