
 
 
 
 
 

Multifunctionele schuurmachine 
art.nr. 12320 

 

H A N D L E I D I N G 
 
 
Voor het gebruik van elektrisch werktuig moeten 
de bijgevoegde veiligheidstips zorgvuldig worden 
gelezen en in acht worden genomen. 
 
De multifunctionele schuurmachine wordt gebruikt om 
de meest uiteenlopende oppervlakken te schuren, met 
name in hoeken en aan zijkanten. 
 
Extra veiligheidstips voor de multifunctionele 
schuurmachine: 
 

• Bij alle schuurwerkzaamheden moeten in 
principe een stofmasker, een veiligheidsbril en 
werkhandschoenen worden gedragen. 

• De multifunctionele schuurmachine mag alleen in 
uitgeschakelde toestand op de electriciteit worden 
aangesloten 

• Verwijder voor u begint te werken spijkers, 
schroeven of andere metalen objecten uit het te 
bewerken oppervlak om beschadigingen van het 
schuurpapier of het klitband te vermijden. 

• Probeer niet om extreem kleine oppervlakken te 
schuren. 

• Zorg ervoor dat de te bewerken oppervlakken 
beveiligd zijn tegen wegglijden. Gebruik eventueel 
klemhaken om het oppervlak te fixeren. 

• Begin niet te werken voor het apparaat het 
volledige toerental heeft bereikt. 

• Raak tijdens het werken geen delen aan die zich 
bewegen. 

• Na het uitschakelen mag de multifunctionele 
schuurmachine nooit worden afgeremd door 
tegendruk. 

• Leg de multifunctionele schuurmachine in principe 
alleen in uitgeschakelde toestand weg, en wel 
nadat de schuurplaat tot stilstand is gekomen. 

• LET OP! De multifunctionele schuurmachine is 
niet geschikt om nat te schuren! 
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Beschrijving 
 
1. Knop om aan en uit te schakelen 
2. Schuurplaat met klitbandzool 
3. Schuurpapier 
4. Aansluiting voor stofzuiger 
5. Opvangzak voor het stof 
 
Technische gegevens 
 
Spanning   230 V-/50 Hz 
Vermogen   220 W 
Nullast toerental  13.000 min-1 

Schuurschijven   140x140x80 mm 
Geluidsdrukniveau  82,5 dB(A) 
Niveau geluidsvermogen 93,5 dB(A) 
Vibratie    18 m/s² 
Beschermingsklasse       / II 
 
Bij gebruik a.u.b. stofmasker, gehoorbescherming 
en werkhandschoenen dragen tragen! 
 
Controle en het wisselen van het schuurpapier 
 

• Rissige of verbruikte slijpschijven mogen niet 
meer worden gebruikt. 

• Voor het wisselen van de schijven, bij het instellen 
of andere onderhoudswerkzaamheden moet de 
stekker uit het stopcontact worden getrokken. 

• Verbruikt schuurpapier van de klitbandzool 
afhalen. Bij het monteren van een nieuw blad 
schuurpapier moet u erop letten dat de voorge-
stanste gaten in het blad schuurpapier en de 
schuurplaat overeenkomt. 

• Maak bij het wisselen van het schuurpapier altijd 
de klitbandzool van de schuurplaat schoon. 

• Door de driehoekige vorm van het schuurpapier 
en de constructie van de multifunctionele schuur-
machine is het apparaat bijzonder geschikt voor 
het werken op moeilijk bereikbare plekken, zoals 
bijvoorbeeld stompe of scherpe hoeken, gleuven 
e.d., die alleen met de punt of een zijkant van het 
schuurpapier kunnen worden bereikt.



 
 
 

Soort werkzaamheden  juiste korrelgrootte 
  
Het verwijderen van oude verflagen   60-80 
Het ontroesten van metaal    60-120 
Het aanschuren van gelakte 
oppervlakken    120-400 
Het slijpen van natuurhout    60-240 
 
In werking stellen 
 
• De machine inschakelen en pas op het te 

bewerken oppervlak zetten als het volle toerental 
is bereikt. 

• Beweeg de multifunctionele schuurmachine 
gelijkmatig over het te bewerken oppervlak. 

• Oefen geen bovenmatige druk uit om verhoogde 
slijtage van het schuurpapier en de motor te 
vermijden. 

• Laat de machine niet te lang op een en dezelfde 
plek inwerken, omdat er anders te veel materiaal 
wordt afgeslepen. 

• Schakel de machine niet uit terwijl die zich op het 
te bewerken oppervlak bevindt. Haal de machine 
eerst van het oppervlak af en schakel dan pas uit. 

 
Het afzuigen van stof 
 
De multifunctionele schuurmachine is voorzien van 
een mogelijkheid om stof af te zuigen. Bij alle schuur-
werkzaamheden moet om gezondsheidsredenen een 
stofzuiger zijn aangesloten of tenminste de bijge-
voegde stofzak worden gebruikt. 
 
Schoonmaken en onderhoud 
 
Voor schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden 
moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. 
Zorg ervoor dat de multifunctionele schuurmachine 
altijd schoon is. Gebruik bij het schoonmaken uit-
sluitend een droge doek. Zorg ervoor dat de 
afzugsgaten in de slijpplaat open blijven en let erop 
dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen 
binnendringen. 
 

2 jaar volledige garantie 
 
Deze garantieperiode voor dit apparaat begint met de 
dag waarop u het koopt. De datum van koop toont u 
aan door het meesturen van de originele kassabon. 
 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 
 
• kostenloze reparatie van eventuele storingen. 
• kostenloze vervanging van alle delen die kapot 

gaan. 
• met inbegrip van kostenloze, deskundige service 

(dat houdt in: kostenloze montage door onze 
vakmensen). 

 
Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot 
een onjuiste behandeling. 
Bij evt. vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich s.v.p. 
altijd direct aan de producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
D-42859 Remscheid 
 
Telefoon: + 49 2191/37 14 71 
Telefax: + 49 2191/38 64 77 
 
 
Uitgerangeeerd elektrische werktuig en 
milieubescherming 
 
Mocht uw elektrische gereedschap op een dag zo 
intensief zijn gebruikt dat hij moet worden vervangen, 
of wanneer u hem niet meer nodig hebt, houd dan 
alstublieft rekening met het milieu. Elektrische 
apparaten horen niet in het gewone huisvuil, maar 
moeten op een milieuvriendelijke wijze worden 
opgeruimd.  
Vraag uw BRÜDER-MANNESMANN  dealer om meer 
informatie. 
 
 
 


