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Handleiding Bandschuurmachine – EBS76 
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Welkom bij Lumberjack! 

Bedankt voor het aanschaffen van een 

Lumberjack product, we hopen dat u er 

vele jaren plezier van zult hebben. Lees 

deze handleiding aandacht door en bewaar 

deze voor toekomstig gebruik.  

Beoogd gebruik 

De machine is ontworpen voor gebruik van 

het schuren van hout, kunststof, metaal en 

geverfde oppervlakken. 

Specificaties 

-Netspanning - 230V (50Hz) 

-Stroomverbruik - 1010W 

-Geen laadsnelheid - 120-380 m/min 

-Bandmaat - 76 x 533 mm 

-Brutogewicht - 3,7 kg 

-Nettogewicht - 3.3k 

Inhoud verpakking 

-Stof zak  

-Drie schuurbanden 

Producteigenschappen 

1. Voorste handgreep 

2. Regelaar voor centraliseren van riem 

3. Afdekking band 

4. Aan / uit-schakelaar 

5. Vergrendelingsknop 

6. Afvoer van stofafzuiging 

7. Achterste handgreep 

8. Koolborstelbehuizing 
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Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om 

het risico op letsel te verkleinen 

 

 

 

 

Let op! Draag gehoorbeschermers. De 

impact van lawaai kan gehoorschade 

veroorzaken 

 

Let op! Draag een stof masker  

 

Let op! Draag een veiligheidsbril 

 

Let op! Verwondingsgevaar! Reik niet in 
de lopende schuurband  

Algemene veiligheidswaarschuwingen 
voor elektrisch gereedschap 

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en 
alle instructies 

- Het niet opvolgen van de 
waarschuwingen en instructies kunnen 
leiden tot elektrische schokken en brand 
en / of ernstig letsel. 

Bewaar alle waarschuwingen en 
instructies voor toekomstig gebruik 

De term "elektrisch gereedschap" in de 
waarschuwingen verwijst naar op 
netvoeding of op batterijen elektrisch 
gereedschap. 

1. Veiligheid werkgebied 

1.1 Houd het werkgebied schoon en goed 
verlicht. 

Rommelige of donkere gebieden lokken 
ongelukken uit. 

1.2 Gebruik het elektrische gereedschap 
niet in explosieve atmosferen, zoals in de 
aanwezigheid van brandbare 
vloeistoffen, gassen of stof. 

Elektrisch gereedschap veroorzaakt 
vonken die ervoor kunnen zorgen dat het 
stof of de dampen ontbranden. 

1.3 Houd kinderen en omstanders uit de 
buurt terwijl u een elektrisch 
gereedschap bedient.  

Afleiding kan ertoe leiden dat u de 
controle over het elektrische gereedschap 
verliest. 

2. Elektrische veiligheid 

2.1 De stekker van het elektrisch 
gereedschap moet in het stopcontact 
passen. 
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Pas de stekker op geen enkele manier 

aan. Gebruik geen adapterstekkers in 

combinatie met (geaarde) elektrische 

gereedschappen.  

Ongewijzigde pluggen en bijpassende 

stopcontacten verminderen het risico van 

een elektrische schok. 

2.2 Vermijd lichamelijk contact met 

geaarde oppervlakken, zoals buizen, 

radiatoren, fornuizen en koelkasten.  

Er is een verhoogd risico op elektrische 

schokken als uw lichaam dat wel is. 

2.3 Stel elektrisch gereedschap niet bloot 

aan regen of natte omstandigheden.  

Water dat een elektrisch gereedschap 

binnendringt verhoogt het risico op 

elektrische schokken. 

2.4 Maak geen misbruik van het snoer. 

Gebruik nooit het snoer voor het dragen, 

trekken of loskoppelen van het elektrisch 

gereedschap. Houd het snoer uit de buurt 

van hitte, olie, scherpe randen en 

bewegende onderdelen.  

Beschadigde of verstrengelde snoeren 

vergroten het risico op een elektrische 

stroom schok. 

2.5 Bij gebruik van elektrisch 

gereedschap buitenshuis, gebruik een 

verlengsnoer dat geschikt is voor 

buitenshuis. 

Een snoer dat geschikt is voor gebruik 

buitenshuis vermindert het risico op 

elektrische schokken. 

2.6 Als het gebruik van een elektrisch 

gereedschap in een vochtige omgeving 

onvermijdelijk is, gebruik dan een 

aardlekschakelaar.  

Het gebruik van een aardlekschakelaar 

vermindert het risico op elektrische 

schokken. 

3. Persoonlijke veiligheid 

3.1 Blijf alert, let op wat u doet en 

gebruik uw gezond verstand bij het 

bedienen van een elektrisch 

gereedschap. Gebruik geen elektrisch 

gereedschap wanneer u moe of onder 

invloed van drugs, alcohol of medicijnen 

bent.  

Een moment van onoplettendheid tijdens 

het gebruik van elektrisch gereedschap 

kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg 

hebben. 

3.2 Gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Draag altijd 

oogbescherming. 

Een beschermende uitrusting zoals 

stofmaskers, antislipschoenen, 

veiligheidshelmen of gehoor bescherming 

verkleint het risico op lichamelijk letsel. 

3.3 Voorkom onbedoeld starten. Zorg 

ervoor dat de schakelaar in de uit-stand 

staat voor het aansluiten op stroombron 

en / of batterij en voor het inpakken, 

oppakken of dragen.  

Het dragen van elektrisch gereedschap 

met uw vinger op de schakelaar of het van 

stroom voorzien van elektrische 

gereedschappen die de schakelaar in de 

aan-stand hebben nodigt ongevallen uit. 

3.4 Verwijder een eventuele afstelsleutel 

of moersleutel 
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voordat u het elektrische gereedschap 

inschakelt.  

Een moersleutel of een afstelsleutel die 

aan een roterend deel van het elektrisch 

gereedschap vast zit kan persoonlijk letsel 

veroorzaken. 

3.5 Niet te ver reiken. Zorg dat u stevig 

staat met balans te allen tijde.  

Dit maakt de controle van het elektrische 

gereedschap in onverwachte situaties 

beter. 

3.6 Draag gepaste kleding. Draag geen 

losse kleding of sieraden. Houd je haar, 

kleding en handschoenen uit de buurt 

van bewegende onderdelen. 

Losse kleding, sieraden of lang haar 

kunnen bekneld raken in bewegende 

delen. 

3.7 Als apparaten zijn voorzien voor de 

aansluiting van stofafzuiging en -

afzuiging voorziening, zorg ervoor dat 

deze correct zijn aangesloten en gebruikt 

worden. 

Gebruik van stofafzuiging kan gevaren 

door stof verminderen. 

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch 

gereedschap 

4.1 Forceer het elektrische gereedschap 

niet. Gebruik het juiste elektrische 

gereedschap voor uw toepassing.  

Het juiste elektrische gereedschap zal het 

werk beter doen en is veiliger. 

4.2 Gebruik het elektrische gereedschap 

niet als de schakelaar 

het niet aan en uit kan zetten. 

Elk elektrisch gereedschap die niet kan 

worden bediend met de schakelaar is 

gevaarlijk en moet worden gerepareerd. 

4.3 Haal de stekker uit het stopcontact en 

/of accu voordat u aanpassingen 

aanbrengt, accessoires verwisselt of het 

gereedschap opbergt. 

Dergelijke preventieve 

veiligheidsmaatregelen verminderen de 

kans op het per ongeluk starten van het 

elektrische gereedschap. 

4.4 Bewaar niet-gebruikte elektrische 

gereedschappen en deze instructies voor 

het gebruik buiten bereik van kinderen 

en personen die niet weten hoe ze het 

gereedschap moeten bedienen.  

Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in 

handen van ongetrainde gebruikers. 

4.5 Onderhoud het elektrisch 

gereedschap. Controleer op het niet goed 

uitlijnen en/ of vastlopen van de 

bewegende delen, breuk van onderdelen 

en elke andere conditie die de werking 

van het elektrische gereedschap kunnen 

beïnvloeden. 

Laat het elektrische gereedschap voor 

gebruik repareren als het beschadigd is. 

Veel ongevallen worden veroorzaakt door 

slecht onderhouden elektrisch 

gereedschap. 

4.6 Houd snijgereedschappen schoon en 

scherp.  

Goed onderhouden snijgereedschap met 

scherpe snijkanten binden minder snel en 

zijn dan ook gemakkelijker te controleren. 
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4.7 Gebruik het elektrische gereedschap, 

de accessoires etc. in overeenstemming 

met deze instructies, rekening houdend 

met de arbeidsomstandigheden en de 

uitgevoerde werkzaamheden. 

Het gebruik van elektrische gereedschap 

voor bewerkingen anders dan bedoeld, 

kan resulteren in een gevaarlijke situatie. 

5. Gebruik en onderhoud van 

accugereedschap 

5.1 Alleen opladen met de door de 

fabrikant gespecificeerde oplader.  

Een oplader geschikt voor één type accu 

kan brandgevaar opleveren bij gebruik 

met een accu van een ander apparaat. 

5.2 Gebruik elektrisch gereedschap alleen 

met specifiek aangewezen accu's.  

Gebruik van andere accu's kan een risico 

op letsel of brand veroorzaken. 

5.3 Bewaar de accu als deze niet wordt 

gebruikt uit de buurt van andere metalen 

voorwerpen, zoals papier clips, munten, 

sleutels, spijkers, schroeven of andere 

klein metalen voorwerpen die een 

verbinding van de ene terminal naar de 

andere kunnen maken. 

Kortsluiting tussen de accupolen is 

mogelijk en kan brandwonden of brand 

veroorzaken. 

5.4 Onder slechte omstandigheden, kan 

vloeistof uit de batterij geworpen zijn; 

Vermijd contact. Als contact per ongeluk 

plaatsvindt, spoelen met overvloedige 

hoeveelheden water. Als er vloeistof in 

contact komt met de ogen, zoek dan 

onmiddellijk medische hulp.    

Vloeistof uitgeworpen uit de batterij kan 

irritatie veroorzaken of brandwonden. 

6. Onderhoud 

6.1 Laat uw elektrisch gereedschap 

onderhouden door een gekwalificeerde 

reparateur met alleen identieke 

vervangingsonderdelen.  

Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het 

elektrische gereedschap wordt 

gehandhaafd. 

7. Extra veiligheid en gebruiksinstructies 

7.1 Stof van materialen zoals 

loodhoudende coatings, sommige 

houtsoorten, mineralen en metalen 

kunnen schadelijk zijn voor iemands 

gezondheid en allergische reacties 

veroorzaken, leidend tot 

luchtweginfecties en/ of kanker. 

Materialen die asbest bevatten mogen 

alleen bewerkt worden door specialisten. 

Let op de voorschriften in uw land voor de 

bewerking van bepaalde materialen. 

7.2 Voorkom stofophoping in de 

werkplek.  

Stof kan gemakkelijk ontbranden. 

8 Aanvullende waarschuwingen voor 

schuurmachines 

8.1 Schadelijke en/ of giftige stoffen 

zullen vrijkomen bij het schuren van b.v. 

lood geverfde oppervlakken, hout en 

metalen.  

Contact met of inademing van deze 

stoffen kunnen de gezondheid van 

operator en omstanders beïnvloeden. 

Gebruik altijd een bril en stofmasker. 
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8.2 Er dient gehoorbescherming te 

worden gedragen bij gebruik van de 

schuurmachine. 

8.3 Draag altijd een veiligheidsbril of 

andere oog bescherming bij het gebruik 

van de schuurmachine.  

Normale brillen hebben alleen slagvaste 

lenzen; het zijn geen veiligheidsbrillen. 

Het volgen van deze regel vermindert het 

risico van ernstig lichamelijk letsel. 

8.4 Verwijder eerst de stekker uit het 

stopcontact voor het uitvoeren van 

afstellingen, onderhoud of service. 

8.5 Kabelhaspelverlengingen dienen 

volledig afgewikkeld te worden om 

mogelijke oververhitting te vermijden. 

8.6 Wanneer een verlengsnoer nodig is; 

zorg ervoor dat het snoer de juiste 

ampèrewaarde heeft voor het 

betreffende elektrisch gereedschap en in 

goede staat is.  

8.7 Zorg ervoor dat uw netspanning 

hetzelfde is als aangegeven op het 

typeplaatje. 

8.8 Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd 

voor extra bescherming tegen een 

mogelijke elektrische isolatiefout in het 

gereedschap. 

8.9 Controleer altijd muren, vloeren en 

plafonds en om verborgen stroomkabels 

en leidingen te vermeiden. 

8.10. Na een lange werkperiode kunnen 

metalen onderdelen en accessoires heet 

zijn. 

 

8.11 Zorg er indien mogelijk voor dat het 

werkstuk stevig vastgeklemd is om 

beweging te voorkomen. 

8.12 De schuurmachine is een 

handgereedschap, klem de 

schuurmachine niet vast. 

8.13 Controleer voor het schuren of het 

werkgebied vrij is van spijkers, 

schroeven, etc. 

8.14 Stop de schuurmachine nooit door 

kracht uit te voeren op de basisplaat. 

8.15 Gebruik alleen papier in goede staat. 

Gebruik geen gescheurd of versleten 

papier. 

8.16 Schuur geen materiaal dat asbest 

bevat vanwege een gezondheidsrisico. 

8.17 Loodhoudende verf niet schuren 

vanwege het risico van loodvergiftiging. 

8.18 Eet of drink niet in de werkruimte 

van de schuurmachine. 

8.19 Sta niet toe dat mensen het 

werkgebied betreden zonder een 

stofmasker te dragen. 

8.20 Sluit waar mogelijk het werkgebied 

af om het stof te verzamelen voor latere 

verwijdering. 

8.21 Uw gereedschap is ontworpen om 

enkel droog te schuren, niet nat schuren. 

8.22 Uw gereedschap is bedoeld voor 

algemeen gebruik; doelmatig licht 

polijsten van hout en metalen. 

8.23 Magnesiummateriaal niet schuren 

vanwege risico op brand. 
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Het gebruik van een verlengkabel 

- Als een verlengsnoer nodig is, gebruik 

dan een goedgekeurde, driedubbele 

verlengkabel geschikt voor het 

opgenomen vermogen van het 

gereedschap. 

- Geaard gereedschap heeft altijd een 

driedraadse verlengkabel nodig.  

- Als de afstand tot het stopcontact 

vergroot dient een zwaardere 

verlengkabel gebruikt te worden. 

Verlengkabels gebruiken met draad van 

onvoldoende grootte veroorzaakt een 

ernstige spanningsval, resulterend in 

vermogensverlies en met mogelijke 

schade aan het gereedschap als gevolg. 

- Hoe kleiner het maatnummer van de 

draad, hoe groter de capaciteit van het 

snoer. 

- Als u een kabelhaspel gebruikt, dient u 

de kabel altijd volledig af te wikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabelclassificatie tabel  
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Montage 

Voorkom onbedoeld starten van de 

machine. Tijdens de montage en voor alle 

werkzaamheden aan de machine, mag de 

stekker niet zijn aangesloten op de 

netvoeding. 

Verwijder voorzichtig alle onderdelen 

inbegrepen bij de levering uit hun 

verpakking. 

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van 

de machine en de meegeleverde 

accessoires. 

Voordat u voor de eerste keer met de 

bediening van de machine begint 

controleer of alle onderdelen genoemd bij 

de inhoud van de doos geleverd zijn. 

Opmerking: controleer het elektrische 

gereedschap op mogelijke schade. 

Voordat u de machine verder gebruikt, 

controleer of alle beveiligingen volledig 

zijn aangebracht en functioneren. 

Eventuele licht beschadigde onderdelen 

moeten zorgvuldig worden gecontroleerd 

voor een foutloze werking van het 

gereedschap. Alle onderdelen moeten 

correct gemonteerd zijn en aan alle 

voorwaarden die een foutloze werking 

garanderen voldoen. 

Beschadigde beveiligingsinrichtingen en 

onderdelen moeten onmiddellijk worden 

vervangen door een geautoriseerd service 

Centrum. 

 

 

 

Stofzak  

We raden aan om stofafzuiging bij gebruik 

van dit product ten alle tijden toe te 

passen. 

Om de bijgeleverde stof zak te passen, 

drukt u deze op de extractiepoort zoals 

hieronder weergegeven. 

Centraliseren van de band 

Zorg er altijd voor dat de band centraal 

loopt voordat de machine wordt gebruikt. 

Het centraliseren van de band is 

essentieel om te voorkomen dat deze 

tijdens gebruik niet van de rollen afloopt. 

- Met de band naar de gebruiker gericht 

en de machine op zijn kant, de trekker 

overhalen en kijk hoe de band loopt. Als 

deze naar beide kanten loopt, is 

aanpassing nodig. 

- Draai aan de centreringsknop (zie 1) om 

de band naar het midden van de rollen in 

te stellen. 
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Bediening 

Het gebruik van de bandschuurmachine 

- Houd de machine met beide handen vast 

en zorg voor een evenwichtige houding. 

- Druk op de aan / uit-trekkerschakelaar 

en geef de motor de tijd om op volle 

snelheid te komen. 

- Houd de machine parallel aan het 

werkstuk. Breng de schuurband 

voorzichtig in contact met het werkstuk. 

Waarschuwing! De schuurmachine kan in 

eerste instantie naar voren rukken. 

Weersta de voorwaartse beweging en laat 

de schuurmachine vooruit bewegen met 

een geleidelijk tempo. Gebruik geen 

overmatige, neerwaartse druk; dit kan 

ervoor zorgen dat de band scheurt.  

-Beweeg de schuurmachine in een 

gelijkmatig tempo vooruit. Als u dit niet 

doet, zal dit resulteren in een ongelijke 

afwerking. 

- Til de schuurmachine op, uit de buurt 

van het werkstuk als de bewerking is 

voltooid en zet de machine uit met behulp 

van de aan/ uit-trekkerschakelaar. Wacht 

tot de band volledig gestopt is met 

draaien voor het neerleggen van de 

schuurmachine.  
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De schuurbanden vervangen 

- Zoek de hendel voor de riemspanning en 

trek naar buiten. Pas op, want de hendel 

staat onder spanning en kan terugveren 

naar de gesloten positie. Blijf de hendel 

naar buiten trekken totdat het op zijn 

plaats vastklikt. 

‐Manoeuvreer de schuurband van de 

rollen. 

Opmerking: De schuurband richtingspijlen 

gedrukt aan de binnenkant van de band.  

 

 

 

 

 

-Schuurbanden zijn er in verschillende 

soorten van grof tot glad. Selecteer de 

juiste soort voor het materiaal dat u wilt 

opereren. 

- Lokaliseer de schuurband op de rollen. 

Zorg ervoor dat de schuurband de 

zijkanten van de behuizing niet raakt en 

dat de pijlen, geprint aan de binnenkant 

van de schuurband wijzen naar de 

beweegrichting.  

- Sluit de spanhendel. 

Opmerking: Voorzichtigheid is geboden 

aangezien de hendel onder veerspanning 

staat. Zorg ervoor dat de hendel volledig 

sluit. Met de nieuwe schuurband 

gemonteerd moet worden gecontroleerd 

of ze centraal op de rollen draaien om er 

zeker van te zijn dat dit het geval is. 

(zie paragraaf: centraliseren van de 

schuurband). 
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Onderhoud en service 

Trek voordat u aan de machine zelf gaat 

werken de stekker uit het stopcontact. 

Mocht de machine ondanks de zorg 

genomen in productie en test procedures 

toch falen, moet de reparatie worden 

uitgevoerd door een goedgekeurd 

servicecentrum. 

- Controleer regelmatig of er stof of 

andere materie is binnengedrongen in de 

roosters in de buurt van de motor en rond 

de trekkerschakelaar. Gebruik een zachte 

borstel om eventueel opgehoopt stof te 

verwijderen om slijtage te voorkomen. 

Draag een veiligheidsbril om uw ogen te 

beschermen terwijl u schoonmaakt. 

- Smeer alle bewegende delen regelmatig 

opnieuw in.  

- Als de behuizing van de schuurmachine 

moet worden schoongemaakt, veeg het af 

met een zachte, vochtige doek. Een mild 

schoonmaakmiddel kan worden gebruikt, 

maar niets zoals alcohol, benzine of 

andere schurende reinigingsmiddelen. 

Gebruik nooit bijtende middelen om 

plastic onderdelen schoon te maken 

Waarschuwing! Er mag nooit water in 

contact komen met de schuurmachine. 

 

 

 

 

 

De borstels vervangen 

- Tijdens gebruik slijten de koolborstels en 

zal worden opgemerkt door een mogelijk 

verlies van kracht en buitensporige 

vonken, te zien door de ventilatiesleuven. 

Wanneer de koolborstels zijn versleten tot 

ongeveer 4-5 mm, zijn ze aan vervanging 

toe. 

- Voorzichtig! Zorg ervoor dat de 

schuurmachine is geïsoleerd van de 

netvoeding voor montage van accessoires, 

onderhoud en afstelling. Bij twijfel een 

gekwalificeerde elektricien raadplegen 

- Plaats de schuurmachine op een 

werkbank en gebruik een 

schroevendraaier om de behuizing van de 

koolborstel te verwijderen. 
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- Verwijder de koolborstel van de 

borstelbehuizing en vervang deze door 

een nieuwe. Schuif de nieuwe koolborstel 

terug in de borstelbehuizing. Herhaal deze 

procedure voor de andere koolborstel. 

Vervang vervolgens de koolborstel 

behuizing. 

Opmerking: Koolborstels moeten worden 

vervangen in paren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumberjack garantie 

1. Garantie 

1.1 Lumberjack garandeert dat voor een 

periode van 12 maanden vanaf de 

aankoopdatum van de componenten van 

in aanmerking komende producten (zie 

clausules 1.2.1 tot 1.2.8) vrij zijn van 

defecten veroorzaakt door gebrekkige 

constructie of vervaardiging. 

1.2. Gedurende deze periode zal 

Lumberjack gratis onderdelen repareren 

of vervangen, waarvan is bewezen dat ze 

defect zijn in overeenstemming waarbij 

paragraaf 1.1 bepaalt dat: 

1.2.1 U volgt de beschreven 

claimprocedure in clausule 2 

1.2.2 Lumberjack en zijn erkende dealers 

krijgen daarna een redelijke kans bericht 

ontvangen van de claim het product te 

onderzoeken. 

1.2.3 Op verzoek van Lumberjack of haar 

geautoriseerde dealer, retourneert u het 

product op uw eigen kosten naar 

Lumberjack's geautoriseerde dealer, waar 

onderzoek moet plaatsvinden met 

duidelijke vermelding van het gegeven 

materiaal autorisatienummer.  

1.2.4 De betreffende storing is niet 

veroorzaakt door industrieel gebruik, 

onopzettelijke schade, redelijke slijtage, 

opzettelijke schade, verwaarlozing, 

onjuiste elektrische aansluiting, misbruik, 

wijziging of reparatie van het product 

zonder goedkeuring. 

1.2.5 Het product is gebruikt in een alleen 

huiselijke omgeving. 
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1.2.6 De storing heeft geen betrekking op 

verbruiksartikelen items zoals messen, 

lagers, aandrijfriemen of andere slijtende 

onderdelen die redelijkerwijs kunnen zijn. 

Naar verwachting met verschillende 

snelheden af te dragen afhankelijk van 

gebruik. 

1.2.7 Het product is niet gebruikt voor 

verhuur doeleinden. 

1.2.8 Het product is door u gekocht, 

aangezien de garantie niet overdraagbaar 

is van prive verkoop. 

2. Claimprocedure 

2.1 Neem in eerste instantie contact op 

met de erkende dealer die het product 

aan u heeft geleverd. In onze ervaring zijn 

veel initiële problemen met machines 

waarvan wordt gedacht dat ze defect zijn 

vanwege defecte onderdelen en zijn 

eigenlijk opgelost door het correct 

instellen of afstellen van de machine. Een 

goede geautoriseerde dealer zou in staat 

moeten zijn om de meerderheid van deze 

problemen op te lossen. Deze problemen 

zijn veel sneller op te lossen dan het 

afhandelen van een garantieclaim. Als een 

teruggave wordt aangevraagd door de 

geautoriseerde dealer of Lumberjack, 

krijgt u een retourneer 

materiaalautorisatienummer die duidelijk 

moet worden vermeld op het 

geretourneerde pakket en eventuele 

bijbehorende correspondentie. Het niet 

verstrekken van een return 

materiaalautorisatienummer kan ervoor 

zorgen dat een item wordt geweigerd bij 

levering. 

2.2 Eventuele problemen met het product 

die resulteren in een mogelijke aanspraak 

op de garantie moet zijn gerapporteerd 

aan de geautoriseerde dealer van 

waarvoor het binnen 48 uur werd 

gekocht. 

2.3 Als de geautoriseerde dealer die het 

product aan u heeft verkocht niet kunnen 

voldoen aan uw vraag of eventuele claims 

die hieruit voortvloeien moet garantie 

rechtstreeks worden gedaan aan 

Lumberjack. De claim zelf zou moeten zijn 

gemaakt in een brief met de datum en 

plaats van aankoop, met een korte uitleg 

van het probleem dat tot de claim heeft 

geleid. Deze brief dient dan met bewijs 

van kopen verstuurd te worden aan 

Lumberjack. Als u een contactnummer 

meld zal u hiermee de procedure 

versnellen. 

2.4 Houd er rekening mee dat het 

essentieel is dat de claimbrief Lumberjack 

bereikt voor de laatste dag van deze 

garantie. Te late claims worden niet in 

behandeling genomen. 

3. Beperking van aansprakelijkheid 

3.1 Wij leveren alleen producten voor 

huishoudelijk- en privégebruik. U stemt 

ermee in het product niet voor elke 

commerciële, zakelijke of wederverkoop 

doeleinden te gebruiken en wij niet 

aansprakelijk zijn voor enig verlies van 

winst, verlies van zaken of 

bedrijfsonderbreking 

3.2 Aan deze garantie kunnen geen 

rechten worden ontleend 
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anders dan deze hierboven uitdrukkelijk 

uiteengezet en dekt geen claims voor 

gevolgschade, verlies of schade. Deze 

garantie wordt aangeboden als een extra 

uitkering en heeft geen gevolgen voor uw 

wettelijke rechten als consument. 

4. Let op 

Deze garantie is van toepassing op alle 

producten gekocht bij een geautoriseerde 

dealer van Lumberjack in het Verenigd 

Koninkrijk. Garantievoorwaarden kunnen 

in andere landen verschillen.  
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Lijst met onderdelen 

1. Bandafdekking 

2.  Synchrone band  

3.  Midden deksel 

4.  Kleine katrol 

5.  Wind cirkel 

6.  Linker behuizing 

7.  Handgreep borsteldeksel 

8.  Borstelhouder  

9.  Borstel 

10.  Torsieveer  

11.  Activiteiten van de as plaat 

12.  Rotatie as 

13.  Moer 

14.  Voorhandgreep  

15.  M6-schroef 

16.  Schroef ST4.2X16 

17.  Voormalige handgreepsleutel 

18.  Stator 

19.  Kogellager  

20.  Isolatie-afstandsstuk  

21.  Rotor  

22.  Kogellager  

23.  Windsets  

24.  Rechter behuizing  

25.  Naamplaatje  

26.   Schroef ST2.9X12 

27.   Typeplaatje  

28.  Schroef ST4.2X16 

29.  Voormalige handgreepsleutel  

30.  Stofadapter  

31.  Kabelafdekking  

32.  Kabel  

33.  Kabelpers  

34.  Schroef ST4.2X16  

35.  Schakelaar  

36.  Condensator  

37.  Snelheidsregelaar  

38.  Inductantie  

39.  Afstelknop  

40.  Kleine veer 

41.  Sluitring  

42.  Controleer ring  

43.  Voorwielframe  

44.  Vaste verkoop 

45.  Voorwiel  

46.  Naaldlager  

47.  Frame as 

48.  Sluitring  

49.  Framesleutel voorwiel 

50.  Klinknagel  

51.  Ijzeren bodem 

52.  Grote katrol  

53.  Tussenring  

54.  Lager  

55.  Kleine tandwielas 

56.  Vlakke sluitring  

57.  Grote versnelling 

58.  Ring  

59.  Lager 608RS 

60.  Sluitring  

61.  Aluminium voet 

62.  Cilindrische pin 

63.  Veer  

64.  Achter as 

65.  Kopersets  

66.  Komvormige pakking  

67.  Achter  

68.  Kogellager  
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69.  Kunststof stent  

70.  Schroef ST4.2X40  

71.  Schuurband  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


