
Korte handleiding slijpmachines 

Veiligheidsvoorschriften 

 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. Werk ook nooit in een vochtige omgeving. 

 Wees bijzonder aandachtig voor brandgevaar en verwijder daarom alle brandbare materialen 
in de omgeving van de werkplek. Draag ook geen snel brandbare kledij gedurende het werken 
met de machine. Voorzie steeds een brandblusser in de buurt als er toch enig risico op brand 
zou zijn. 

 Let steeds goed op voor loshangende kledij, armbanden, kettingen of sieraden die kunnen 
door de slijpschijf gegrepen worden gedurende het werken met het toestel. 

 Werk nooit zonder de beschermingskap over de schijf. 

 Eis niet teveel van de machine en gebruik deze alleen waarvoor ze ontworpen is. 

 Wees voorzichtig bij het uitschakelen van het toestel, want de slijpschijf zal enige tijd nodig 
hebben om volledig tot stilstand te komen. 

 Gebruik nooit een toestel en/of schijf met sporen van beschadiging. 
 

Werken 

 Gebruik een schijf, aangepast aan het te bewerken materiaal, en bevestig de deze stevig op 
de machine. 

 Stel de veiligheidskap over de schijf zodanig in dat het maximale bescherming kan bieden 
voor handen en aangezicht (vonken) 

 Maak, indien nodig, steeds gebruik van een degelijke verlengkabel (type 3x2.5mm²) 

 Klem het werkstuk steeds stevig vast met een klemschroef en probeer het niet met de hand 
vast te houden. 

 Klem het toestel stevig vast met beide handen.  

 Start de machine, zonder dat de schijf het werkstuk raakt, door middel van de startknop. 

 Laat de motor zijn maximum toerental bereiken en breng dan de slijpschijf langzaam in 
aanraking met het werkstuk. 

 Gedurende het werk, zeker niet wringen met de schijf en de motor niet overbelasten.. 

 Bij het slijpen wordt er door de wrijving heel wat warmte geproduceerd, hierdoor kan het 
werkstuk zeer warm worden. Let ook op voor bramen aan het werkstuk. 

 
Stopzetten 

 Breng de machine weg van het werkstuk zodat de schijf volledig vrij draait. 

 Om de machine te stoppen dient de start-/stopschakelaar ingedrukt te worden. 

 Laat de slijpschijf volledig tot stilstand komen vooraleer het toestel neer te leggen of 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




