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Handleiding motoculteur       

13 pk 
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 motoculteur 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? 

Stap 1: de motoculteur  in gang zetten 

U neemt op de rechterarm de rode hendel 

vast. Deze hendel moet u ingedrukt houden 

om ervoor te zorgen dat het toestel blijft 

draaien. Wanneer u deze loslaat, springt de 

veiligheid op en valt het toestel stil. Terwijl u 

de rode hendel indrukt, draait u aan de 

sleutel in het contact. Het toestel start nu. 

Zorg zeker dat u in de neutrale versnelling 

staat alvorens het toestel te starten. Met de 

kleine hendel op de rechterarm bepaalt u de 

gastoevoer. 

Stap 2: de motoculteur  in beweging brengen 

Allereerst dient u eerst de handrem af te zetten. Dit doet 

u door de twee zwarte hendels in het midden (A) beiden 

naar de tegenovergestelde positie te brengen. 

 

 

 

Vervolgens dient u de motoculteur in 

de juiste versnelling te plaatsen. Dit 

doet u door de koppeling (onderste 

linker hendel op het stuur) in te 

drukken en dan de linkse stang (A) in 

de juiste positie te duwen of te 

trekken. De stang is voorzien van een 

ronde dop bovenaan. Zodra u de 

koppeling loslaat, begint het toestel 

te rijden. Wanneer u de koppeling 

terug indrukt, stopt het toestel met 

rijden. Met de middelste stang (B) 

regelt u de snelheid van de motoculteur (haas is snel, schildpad traag) Met de rechter stang 

(C) regelt u het toerental van de frees. De frees zelf dient u in neutraal te zetten wanneer u 

met het toestel achteruit wil rijden. Wanneer u stopt met het toestel di 


