
Korte handleiding schuur- boenmachine 

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 iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. 

 Zorg voor voldoende ventilatie zodat de stofconcentratie tot een minimum beperkt wordt 
(indien gebruikt voor hout te schuren) 

 De stofzak mag maximum 1/3 gevuld worden en dient dan geledigd of vervangen te worden. 
Na gebruik van het toestel dient de stofzak onmiddellijk verwijdert te worden. 

 Nagels moeten steeds diep genoeg ingeklopt worden om schade aan de schuurschijf en 
vonkvorming te voorkomen. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 

 Controleer de spanning: monofasig, 220V. 

 Steek de stekker in een geaard stopcontact. Op een kring afgezekerd op 15 A en voorzien 
van een differentieel van 15A/30 mA 

 Monteer de padhouder en plaats de tussenpad en de schuurschijf / boenpad / schuurborstel 

 De korrel van de schuurschijven staat opgedrukt of wordt als volgt aangeduid met inkepingen 
aan de rand van de schijf:  Geen = 24 , I = 80 , II = 40 , III = 120. 

 Plaats een stofzak in de stofzuiger (indien toestel met stofafzuiging). 

 Voor stenen vloeren, vul de watertank (indien toestel met tank) 

 Breng het handvat tot op heuphoogte. 

 Start het toestel, terwijl de schijf vlak op de vloer staat, door het gele veiligheidsschakelaar, 
met de duim in te drukken en aan de starthendels te trekken. 

Werken met het toestel 

 Start het toestel in het midden van de ruimte. 

 Laat het toestel heen en weer bewegen door het handvat lichtjes omhoog of 
omlaag te bewegen. 

 Hoe trager men de machine laat bewegen, hoe meer er zal afgeschuurd 
worden. Wanneer men ter plaatse blijft staan, ontstaan er kringvormige 
schuursporen. 

 Maak gebruik van het machinegewicht om het rendement te verhogen. 
Stopzetten  

 Laat de starthendels los en de motor zal stoppen. Het handvat dient wel 
stevig vastgehouden te worden totdat de schijf volledig tot stilstand is 
gekomen. 

 Om de padhouder te demonteren of het toestel te stockeren, dient men de 
stekker van de stroomkabel uit het stopcontact te trekken. 

 
TIP: Bekijk via www.huurland.be het filmpje over parketrenovatie.  
 
 
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. 

http://www.huurland.be/

