
Handleiding onkruidbrander 15cm 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Deze toestellen mogen 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. Respecteer de gevarenzone rond 
het toestel en gebruik het enkel op een geplaveide ondergrond. 

 Gebruik enkel propaangas als brandstof en wees voorzichtig als er veel wind is want 
dan kan de vlam doven of verstikken.  

 Leg het toestel bij elke bewerking stil en wacht lang genoeg tot het is afgekoeld, 
alvorens te manipuleren. 

 Gebruik het toestel nooit op licht ontvlambare en droge gewassen en zorg ervoor dat er geen 
brandbare stoffen/vloeistoffen of afval op het terrein aanwezig zijn. 

 Gebruik dit toestel enkel buiten en zorg ervoor dat er geen explosieve gassen, dampen of 
andere gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 

 Er dient ten allen tijde een gevulde brandblusser binnen handbereik te zijn. Controleer dit 
alvorens de werken aan te vatten. 

 De kraan op de gasfles dient steeds gesloten te zijn als het toestel niet in werking is. 

Gebruiksaanwijzingen 

Algemeen 

 Het principe van deze manier van onkruidverdelging, is dat de vegetatie kortstondig wordt 
blootgesteld aan infraroodstraling en warme lucht, waardoor deze snel zal verwelken. Het is 
dus zeker niet de bedoeling om de planten onmiddellijk weg te branden. 

 Behandel het onkruid best in een vroeg stadium, wanneer de planten 2 a 3 cm hoog zijn en 
dit bij droog weer en niet teveel wind. 

Opstarten 

 Breng het toestel naar de plaats waar er met het werk gestart wordt. 

 Sluit de gasslang aan op de kraan van de propaanfles (2) (linkse schroefdraad!!) 

 Draai de gaskraan (1) langzaam open en controleer of er geen gaslekken zijn. 

 Draai de gaskraan (3) op het handvat open. 

 Duw de slangbreukveiligheid (rode knop pos.4) volledig in en laat deze weer los. 

 Druk de ontsteekknop (5) onmiddellijk kort in om de brander te ontsteken. 

 Breng het toestel in beweging om brandschade aan de bodem te voorkomen. 
Werken 

 Start het toestel op zoals hierboven beschreven en trek de gashendel (7) in om de gastoevoer 
te verhogen, gedurende het lopen. 

 Blijf steeds rijden aan een wandelsnelheid van 4 a 5 km/u, om brand- en bodemschade 
te vermijden en pas de gastoevoer aan volgens de omstandigheden. 

 Laat de gashendel steeds los, als er niet vlot kan doorgereden worden met het toestel.  
 
Stopzetten   

 Laat de gashendel (7) los, zet de gaskraan op het handvat (3) dicht en draai de 
gaskraan op de propaanfles dicht. Laat het toestel nu volledig afkoelen alvorens verder te 
manipuleren. 

 
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. 

W
W

W
.H

UURLA
ND.B

E




