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PLÆNELUFTER
 

 

       SIKKERHEDSANVISNINGER

      

Den/de oprindelige brugs- og sikkerhedsanvisninger kan ses hos Boels Verhuur B.V.

• De gældende bestemmelser og love skal altid overholdes. 
• Brug altid det anviste sikkerhedsudstyr: Handsker, beskyttelsesbriller, høreværn og 

sikkerhedssko. 
• På udledningssiden kan sten og andet blive slynget ud. Brug derfor altid lange bukser i solidt 

materiale af hensyn til din sikkerhed. 
• Brug kun maskinen til det tilsigtede formål og som anvist i denne brugsanvisning. 
• Personen, som arbejder med denne maskine, har det fulde ansvar for maskinen med hensyn 

til sig selv og andre. 
• Brug et godkendt forlængerkabel, som er i perfekt stand.
 Forlængerkablet skal have et tværsnit på 3 x 2,5 mm2, og må højst være 25 meter langt. 
• Den maksimale arbejdsdybde i jorden er 2 mm. 
• Start først motoren, når du befinder dig på græsplænen. Klingerne begynder at rotere, så 

snart motoren kører. 
• Kontroller altid arbejdsområdet for at forhindringer som sten, trærødder, kloakdæksler, 

fundamenter, vandingssystemer eller stikkontakter, og pas på eventuelle eksisterende 
nedgravede kabler eller ledninger. 

• Åbn aldrig gummiafskærmningen, når klingen er slået til. 
• Grib aldrig fat i sikkerhedsafskærmningen eller under kanten af huset med hænderne. 
• Sluk omgående for motoren ved den mindste unormale støj eller tvivl, og kontroller 

maskinen.
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       1. MASKINDELE OG BETJENINGSELEMENTER 
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1. Betjeningshåndtag  7. Motor 
2. Topstyr  8. Stik 230 V 
3. Håndtag til sammenklapning af topstyr  9. Dybdeindstilling af forhjul 
4. Understyr  10. Klinger 
5. Remafskærmning  11. Værktøj til dybdejustering 
6. Udstødningsåbning  12. Kabelklemme

       2. FØR START 
1. Sørg for, at der ikke befinder sig personer eller genstand på arbejdsområdet. 
2. Klip plænen kort før den luftes (længde > 3 cm). 
3. Kontroller klingernes dybdeindstilling (maks. 2 mm dybde). 
4. Placer plænelufteren på græsplænen. 

       3. START AF MOTOREN 
• Sæt forlængerledningens stik i maskinen. 
• Sæt først forlængerledningens stik i strømforsyningsstikdåsen. 
• Vær opmærksom på, at dette skal være en standardiseret stikdåse med jordforbindelse. 
• Gør kablet fast i kabelklemmen, så der ikke kan blive trukket i stikket under arbejdet. 

       4. PLÆNELUFTNING
1. Tryk styret ned indtil forhjulene befinder sig 3-4 cm over jorden. 
2. Start motoren ved først at trykke på startknappen (1) og derefter trykke betjeningshåndtaget 

(2) ind. 
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3. Når klingerne har nået deres hastighed, lader du forsigtigt plænelufteren synke tilbage, indtil 
de forreste hjul hviler på jorden. 

4. Skub nu plænelufteren over græsplænen. 
5. Tilpas hastigheden til mængden af mos, som er tilstede. 
6. Tryk igen styret nedad for enden af hver bane, så forhjulene bliver løftet, og klingerne bliver 

trukket op af jorden. 

ADVARSEL: Når forhjulene løftes kan der blive slynget dele ud af maskinen. Sørg for, 
at der ikke opholder sig nogen personer i umiddelbar nærhed. 



2/2

7. Vend plænelufteren med hævede klinger, og sæt dem først i jorden igen, når du befinder dig 
ved starten af den nye bane. 

8. Vi anbefaler at lufte plænen i to baner, som løber retvinklet i forhold til hinanden, for at opnå 
den størst mulige effekt. 

       5. INDSTILLING AF DYBDEN 
ADVARSEL: Inden kværnen åbnes, skal motoren være slukket og forlængerkablet 
trukket ud af stikket. 

1. Sluk motoren, og træk strømkablet ud. 
2. Stil maskinen på en jævn og hård overflade (fx beton). 
3. Tag værktøjet, som følger med maskinen, frem.
4. Løsn møtrikkerne på forhjulene en halv omdrejning med nøglen. 

5. Placer værktøjet under et af forhjulene. 

6. Drej klingerne, indtil spidserne peger ned mod jorden. 
7. Drej dybdejusteringsknappen for det pågældende hjul med urets retning,
 indtil klingespidserne berører jorden. 

8. Gentag proceduren på det andet hjul. 
9. Spænd derefter holdeskruerne godt fast igen på begge hjul. 
10. Sæt værktøjet tilbage på dets plads, og gør det fast. 

       6. TRANSPORT AF MASKINEN 
ADVARSEL: Plænelufteren vejer 40 kg. Pas på din ryg, og brug benmusklerne til at 
løfte. Bed om hjælp, hvis maskinen er for tung for dig. 

       7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
I tilfælde af problemer med (eller på) apparatet, bedes du kontakte dit 
udlejningsfirma!
Produktet skal afleveres i ren og ubeskadiget tilstand.
 


