
Handleiding hydraulische grondboorunit 

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 steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven volgens bovenstaande 
pictogrammen en zorg voor aansluitende kledij zonder loshangende stukken. 

 Opgelet met lange haren, juwelen of kledingstukken die kunnen meedraaien in de boor. 
 Bij ondergronds boren is er risico op het raken van elektriciteitskabels, gasleidingen, 

waterleidingen, buizen,…..enz. Controleer dus zeker of er niets geraakt kan worden alvorens de 
werken te starten. 

 Zorg ervoor dat de basismachine stabiel staat en de motor 
uitgeschakeld is, alvorens onderhoudswerkzaamheden of 
manipulaties uit te voeren aan de boorunit en/of de boor. 

 Zorg ervoor dat er geen mensen, noch dieren, in een zone van 6 
meter rond de werkplek aanwezig zijn. 

Gebruiksaanwijzingen 

 Bij langdurig gebruik, dagelijks oliepeil reductiekast 
controleren.  

 Bevestig de boormotor door middel van het 
snelwisselsysteem op de graafarm van de graafkraan.  

 Koppel de hydraulische drukslangen 
 Breng de boormotor hoog genoeg omhoog, koppel de boor 

steeds met twee personen aan. Maak de verbinding zuiver, 
alvorens te monteren. Positioneer de booras in de boor en 
vergrendel met de pin. 

 Voer een korte test uit door de boor enkele omwentelingen 
linksom en rechtsom, onbelast te laten draaien. In de 
graafkraan gebeurt de bediening met de linker 
voetpedaal, of met een schakelaar op de 
rechter joystick (afhankelijk van het type). 

 
Werken 

 Positioneer de boor vertikaal op de grond en 
laat deze draaien in wijzerszin. 

 Laat de graafarm geleidelijk vertikaal zakken 
terwijl de boor blijft draaien. Voor het boren 
in harde grond zal er een lichte neerwaartse 
kracht nodig zijn, doch vermijdt overdreven 
druk want dan zal de boormotor overbelast worden. 

 Gedurende het boren dient men de boor regelmatig uit de grond te heffen, 
teneinde de losgekomen grond te evacueren. Op deze manier wordt de 
boormotor niet onnodig belast en kan men sneller werken. 

 Laat de boormotor nooit zwevend hangen gedurende het rijden met de 
kraan, maar breng deze onder hoek zodat deze niet vrij kan slingeren.  

 Na het werk dient de boormotor en de grondboor gedemonteerd te worden 
voor transport en moeten de boren grondig gereinigd worden. 

 
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. 


