
Handleiding: Grondboor PF   

                

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 beschermmiddelen: bril, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone van 3m rond het toestel. 

 Wees u bewust van de mogelijkheid van een terugslag als de boor vastraakt op een steen of een 

wortel in de grond. Stel u stevig op, en zorg voor een ruime, veilige werkomgeving. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met een 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 2-taktbenzine, 

benzinekraan opendraaien. Pompen op het 

benzinepompje om de benzine op te zuigen. 

 De reductor blokkeren door middel van de sperstift (zie 

figuur). Dit gebeurt door in te drukken en gelijktijdig naar 

rechts te draaien. De sperstift blijft ingedrukt. De boor zal 

nu niet meer draaien bij het opstarten. Na het opstarten 

van de machine de sperstift terug uitdraaien door naar links te draaien om te beginnen boren. 

 Zet de hoofdschakelaar in de positie ‘ON’ (“I”). 

 Zet de gashendel in zijn startpositie, trek daarvoor de gashendel in terwijl u de veiligheidsschakelaar 

ingedrukt houdt. 

 Zet de chokeklep op de motor, in de stand “choke toe”. Trek aan het startkoord tot dat de motor is 

gestart. 

 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. 

Werken 

 Zorg dat de boor goed geplaatst is en vergrendeld is met het snelkoppelingssysteem. 

 Geef vol gas bij het boren. 

 Boor niet ineens te diep, boor in stukken van 20cm, en haal de boor telkens terug uit de grond. 
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 Als de boor toch vastzit: de motor onmiddellijk afleggen om de slipkoppeling niet te verbranden. 

Vervolgens de reductor blokkeren met de sperstift (zie figuur) en de machine tegen de draaizin van de 

boor draaien om de boor uit de grond te krijgen. Nooit met de geblokkeerde reductor in de draaizin 

van de boor draaien. Dit beschadigt de koppeling. 

Stopzetten 

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

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

Wim Verhuur is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor 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 Wim Verhuur 


