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Handleiding hakselaar 
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 hakselaar 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? 

Startopstelling 

 

Dit is de basisopstelling vooraleer u het toestel 

gaat gebruiken. Het toestel is klaar om te 

vervoeren. Dit kan eenvoudig door aan te pikken.

 

 

 

 

Stap 1: de hakselaar in gang zetten 

Om de hakselaar op te starten, 

draait u eerst de schakelaar op de 

stand gloeien. Na 10 seconden zet 

u de sleutel in de startpositie zodat 

de motor begint te draaien. Laat 

nu de machine eerst warm 

draaien. Wanneer u de machine 

effectief gaat gebruiken trekt u 

aan de gashendel(A) zodat deze 

volledig op  staat. U kan de hendel 

ook vastklemmen in  de beugel. 

 

 

Stap 2: Het controleren van het invoerwiel 

Met de hendel die zich aan de invoerbak bevindt, kunt u de 

stand van de invoerwielen regelen. De wielen hebben 3 

standen: invoer van het hout, neutraal of uitvoer van het 

hout. Dit bepaalt u door de stang (A) in te duwen of uit te 

trekken. U kunt naar de messen in de bak kijken om te zien 

in welke stand ze staan. 

A 

A 
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Enkele punten waar je zeker op moet letten: 

 Kijk zeker dat het materiaal dat je erin steekt, ook effectief erdoor gaat en uit de pijp 

komt. Dit is namelijk het signaal dat de pijp al dan niet verstopt is. 

 

 Laat de antistressknop (deze bevindt zich links naast de invoerbak) steeds op 

automatisch staan. Dit zorgt ervoor dat het toestel uitvalt wanneer het overbelast is. 

 

 Let op welk materiaal je in de hakselaar steekt: Enkel takken en bladergewas. Steek 

er zeker geen wortels, grond of hardere materialen in. Hierdoor komen de messen 

vast te zitten en raken ze zelfs beschadigt. 

 


