
Handleiding eenpersoons grondboor Stihl 

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: bril, gehoorbescherming, handschoenen en 
veiligheidsschoenen. 

 Let op: Loshangende kledij of haren, kunnen door de draaiende boor gegrepen worden! 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, respecteer de 
gevarenzone van 3 m rond het toestel en boor nooit op plaatsen waar er buizen, leidingen 
of kabels in de grond aanwezig kunnen zijn. 

 Wees u bewust van de mogelijkheid van een terugslag als de boor vastraakt op een steen 
of wortel in de grond. Stel u stevig op, en zorg voor een ruime, veilige werkomgeving. 

 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 

Opstarten 

 Vul de brandstoftank met ASPEN tweetaktbenzine. 

 Duw met de handpalm de veiligheidspal (1) in, trek de gashendel (2) in en zet dan 
de contactschakelaar in de positie START (“I”). Het gecombineerde handvat staat in 
de startpositie en mag nu losgelaten worden. 

 Druk een vijftal maal op het benzinepompje van de carburator. 

 Zet de chokeklep op de motor, in de stand “chokeklep gesloten”  

 Trek aan het startkoord totdat de motor is gestart. 

 Wanneer de motor na drie startpogingen nog niet wil aanslaan, dient de chokeklep in 
de stand “open” te worden gezet, om dan opnieuw een volgende startpoging te doen. 

 Zodra de motor aanslaat, breng de chokeklep op de motor in de stand “choke open”. Indien de 
motor stilgevallen is, trek opnieuw aan de startkoord tot de motor draait. 

 Nadat de motor gestart is, ontgrendel onmiddellijk de gashendel door kort gas te 
geven. De motor gaat stationair draaien. Laat de motor 2 minuten onbelast 
warmdraaien en leg hem weer stil door de contactschakelaar op STOP te zetten.      

Werken 

 Monteer een boor op de booras en plaats de borgingspen. 

 Plaats de machine vertikaal op de grond en start de motor op. 

 Zorg ervoor dat de blokeerveiligheid in de positie B staat. 

 Neem het toestel stevig vast, trek de gashendel volledig in en de boor zal beginnen 
draaien. Ga nooit op de machine duwen om de boor in de grond te dwingen, maar geef 
de boor de tijd om zich langzaam in te draaien. 

 Boor niet ineens te diep, maar boor in stukken van 15 cm en haal de boor telkens terug 
uit de grond. 

 Als de boor toch vast zou komen, laat de gashendel dan onmiddellijk los. 
Stopzetten   

 Zet, om de motor uit te schakelen, de contactschakelaar in de STOP-stand. 

 Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 
 
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. 


