
Korte handleiding HAKSELAAR 14 CM TV1622 

Transport 

 Tijdens transport moet de uitwerppijp naar achter gericht worden en goed vastzitten. 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen, aangegeven in bovenstaande pictogrammen. 

 Lees de volledige handleiding alvorens de machine te gebruiken. 

 De machine mag enkel door volwassenen gebruikt worden. 

 Steeds werken op een vlakke horizontale ondergrond. 

 Bij gebruik langs de openbare weg, dient de machine op een veilige plaats t.o.v. de omgeving 
te staan en zijn de geldende voorschriften van het verkeersreglement van toepassing. 

 Stel de machine nooit in werking als er een defect, of een vermoeden van gebreken is. 

 De uitworp moet zo gericht zijn dat het hout geen beschadiging kan aanbrengen aan 
voorwerpen of levende wezens. Plaats de uitblaaspijp ook steeds haaks ten opzichte van de 
lengteas van het toestel. 

 Werk enkel bij daglicht of in een goed verlichte omgeving. 

 De gebruiker moet voldoende afstand houden tot de invoertrechter en mag zeker nooit met 
handen of voeten in de buurt van de invoerrollen komen. 

Gebruiksaanwijzingen 

 Gebruik de machine uitsluitend voor het versnipperen van hout. Steentjes, ijzer en andere 
vreemde voorwerpen beschadigen de messen. Beschadigde messen worden aangerekend! 

 Het hout moet zo worden ingebracht dat de dikste kant van het hout eerst wordt versnipperd. 

 Brandstof (DIESEL) bijvullen uitsluitend bij een stilstaande machine. 

 Zorg dat de handrem opgetrokken staat en plaats de achterste steunpoot op de grond. 

 Vooraleer men de motor aflegt moet de invoertrechter leeg zijn (geen materiaal meer tussen 
de invoerrollen). 

 
Bedieningspaneel 

  
 
Opstartprocedure (steeds volgen voor een correcte opstart) 

1) Controle voor het starten van de motor  
- Geen enkel persoon of obstakel mag in de invoerruimte aanwezig zijn. 
- Beschermdeksel van het messenwiel gesloten en vergrendeld. 
- Noodstop staat uitgetrokken. 
- Brandstof in brandstoftank, niet in reserve. 

2) Breng het elektrisch circuit van de machine onder spanning door de batterijsleutel horizontaal 
te plaatsen.  

3) Zet de gashendel op maximum (uiterst rechts) 
4) Start de motor door de contactsleutel rechtsom te draaien. 
5) Zet de gashendel terug naar minimum zodra de motor draait en laat hem 2 

minuten warmdraaien in traagloop. 
 

 



Werken met de machine: 
1) Verplaats de gashendel naar rechts toe (maximum toerental), om de 

messenschijf te laten draaien. 
2) De invoerrollen kunnen nu ingeschakeld worden als volgt: duw de grendel nr.3 

omlaag en trek de beugel nr.1 naar u toe.  
3) Door de beugel naar voor te duwen, verandert de draaizin van de invoerrollen 

en zal het hout terug naar buiten geduwd worden. Dit kan gebruikt worden 
wanneer er iets vastzit in de invoertrechter. 

4) De machine beschikt over een anti-stress systeem, waardoor de invoer soms 
kan stoppen. Als het hout verwerkt is, zullen de invoerrollen automatisch 
opnieuw beginnen draaien en kan er verder gewerkt worden.  
 

Indicatielampjes 
Groen : normale werking (hout mag ingevoerd worden) 
Geel : anti-stress in werking (geen houtinvoer mogelijk) 
Rood : storing (geen houtinvoer mogelijk) 

 
Stilleggen van de machine 

1) Laat de machine volledig leegdraaien. 
2) Zet de veiligheidsbeugel van de invoer de in neutrale positie. 
3) Laat de gashendel op max. toerental staan. 
4) Draai de contactsleutel linksom zodat de motor stilvalt. 
5) Wanneer het toestel die dag niet meer gebruikt moet worden, dient men het elektrisch circuit 

te onderbreken met de batterijsleutel (verticaal zetten). 
 
Onderhoud 
Wanneer de machine meerdere dagen na elkaar gebruikt wordt dient er elke 
werkdag het volgende onderhoud te worden uitgevoerd: 
 

1) Controle van het motoroliepeil (vul motorolie 15W40 bij indien nodig)  
 
2) Smering van de lagers van het messenwiel. (2 slagen per nippel, met de 

bijgeleverde vetpomp) Zie foto hieronder 
 

   
 
 
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. 


