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Handleiding stronkenfrees 
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 stronkenfrees 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 staat  in deze fase omhoog en 

is bevestigd op een aanhangwagen Dit is 

om het transport van het toestel te 

vergemakkelijken. 

 

 

 

Stap 1: het ontkoppellen van het toestel 

Verwijder de veiligheidspin (A) die zich vooraan 

bevindt. Dit koppelt de stronkenfrees los van de 

aanhangwagen. U kunt nu de stronkenfrees 

opstarten.

 

 

 

 

 

 

Stap 2: Opstarten van de stronkenfrees  

 

 

 

 

 

 

Schuif den hendel van de choke naar links (C). Start nu de motor met de sleutel. Breng 

vervolgens de hendel van de choke terug in zijn originele positie. Laat nu de motor ongeveer 

8 min stationair draaien. Schuif tot slot de hendel van de gas (B)  naar links totdat het 

gewenste toerental is bereikt. U kunt vervolgens de stronkenfrees positioneren. 

A 

B 

C 
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Stap 3: Het positioneren van de stronkenfrees 

 

Het bedienen van de stronkenfrees 

gebeurt met de drie hendels die u op 

de foto terugvindt. De hendel om de 

stronkenfrees te laten rijden, bevindt 

zich helemaal links (A). Vermijd dat je 

de andere hendels aanraakt. Eenmaal 

de stronkenfrees staat, kunt u overgaan 

tot het frezen. 

 

Stap 4: Het uitfrezen van de stronken 

 
 

 

 

 

 

 

LET OP: Alvorens te werk te gaan met het snijwiel moet u zeker de transportblok (A) 

verwijderen. Dit doet u door de veiligheidspin los te koppelen en te verwijderen. U kunt nu 

de transportblok verwijderen.  

Eenmaal dat de transportblok is verwijderd, kunt u het snijwiel activeren. U dient eerst het 

toerental van de motor zo laag mogelijk te zetten. Dit doet u met de hendel van de gas. 

Vervolgens trekt u de koppeling van het snijwiel uit en zet die in de bovenste positie (B). 

Wanneer het snijwiel draait, verhoogt u het toerental tot zijn maximum. Met de rechtse 2 

hendels (C)  kunt u de horizontale en verticale positie van het snijwiel bepalen en de stronk 

uitfrezen. Wanneer u aan het uitfrezen bent, dient u geleidelijk aan in lagen weg te frezen. 

Indien u teveel of te diep ineens wil doen, zal het toestel te grote weerstand ondervinden en 

niet goed werken. 

Stap 4: Het opbergen van de stronkenfrees 

Hiervoor gaat u in omgekeerde volgorde te werk. Vergeet zeker de transportblok niet en 

houdt rekening met de toerentallen en de veiligheid tijdens het opbergen. 

 

A 

A 

B 


