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Handleiding Bobcat S130 
Inhoud 

 Woordje vooraf 

 Hoe gaat u stap voor stap te werk? 

 Wat als 

 

Woordje vooraf 

Beste gebruiker, 

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de laadmachines kunt gebruiken 

zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding 

nauwgezet volgt.  

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door 

foto’s. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de 

gevolgen. 

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, 

kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder. 

 

Veel succes met uw project 

 

 

Het Bestrentteam 
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Hoe gaat u stap voor stap te werk? 

 

Dit is de startopstelling. Je kan het toestel 

betreden langs voor door de grondbak als opstap 

te gebruiken. 

 

 

 

 

Stap 1: het opstarten  van het toestel 

  

Alvorens het toestel op  te starten, moet u de veiligheidsbeugel naar beneden brengen. 

Vervolgens draait u de sleutel rechts bovenaan naar de stand gloeien. Na 10 seconden kan u 

dan de sleutel draaien totdat de motor opstart. Eventueel moet u de parkeerrem, dewelke 

zich in het midden van het toestel bevindt, afzetten. 

 

Stap 2: Activeren van de laadbak 

 

Links bovenaan vindt u het controlepaneel van de 

laadmachine. Hier dient u op de groene knop te 

drukken om de laadbak te activeren. Vanaf nu is 

deze operatief. Op dit paneel vindt u tevens de 

lichten. 
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Stap 3: Het bedienen  van de laadbak 
 

 
Het bedienen van de laadbak gebeurt met de voeten. U kunt door de pedalen in te drukken 

de laadbak omhoog heffen en naar beneden laten zakken. Met de andere pedaal kunt u dan 

weer de laadbak kippen of omhoog kantelen. 

 

Stap 4: Rijden met de laadmachine 

Het toestel is voorzien van 2 stuurhendels die zich links en recht van de bestuurderszetel 

bevinden. Elke hendel representeert de linker- of rechterrups. Wanneer u de hendel induwt, 

gaat de rups vooruit. Wanneer u deze naar u toe trekt gaat de rups achteruit. Om vooruit te 

rijden duwt u de 2 hendels dus gelijktijdig vooruit. 

 

 


