
 
 

Gebruik STOFAFZUIGER in gesloten ruimte 
Voorkom problemen met je gezondheid ! 

HOUTSTOFAFZUIGER VERPLICHT VOOR STOFAFZUIGING IN GESLOTEN RUIMTEN! 

LEES EERST GOED DE HANDLEIDING, VOORDAT U DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT! 

(Publikatie: Kees van Rosmalen - Bergambacht &  H.O. Kees Verheij - Sliedrecht i.s.m. Gjerde BV) 

www.gjerde.nl 

 

 

TRANSPORTFRAME :  Mogelijkheid 
tot stapelen. Verplaatsen met 
heftrucklepels aan onder- en 
bovenkant. Voor transport, vastzetten 
met sjorbanden door deze beugels. 

FILTER : 4 filter-elementen van 
Klasse ‘’M” met daartussen  5 
schraaprubberstangen op de 
klopstang voor de filterreiniging. 
 

KLOPSTANG : Enkel bij stilstand 
van de ventilator is de reiniging 
afdoende. Klopstangbegrenzer? 

VACUUMMETER : De 
onderdrukmeter controleert de  
minimale doorstroomcapaciteit. 
Rood = filter reinigen m.b.v. klopstang. 
Groen = werking optimaal. 
Wit = draairichting controleren. 

AFVAL CONTAINER : Deze 
spansluitingen gelijktijdig gebruiken 
voor het verwisselen van de plastic 
spaanderzak (195149). 

KIJKVENSTER / PEILGLAS : 
Onderkant kijkglas is 50 liter. 
Bij ¾ inspectieruitje bedekt moet 
de container geleegd worden.  

SCHAKELAAR MOTOR ! Let op 
draairichting! Bij rode lampje aan, 
gebruik fasewisselaar in de rode 
krachtstekker. De 1,1kW motor 400V 
is thermisch (stroom) beveiligd. 

WERKVLOER : moet altijd schoon, stevig en vlak zijn zodat o.a. 
struikelen wordt voorkomen. 

TILBEUGEL en WIELEN : 
tilgewicht  ca. 40 Kg. 
Bij voorkeur trekkend verplaatsen 

 

LET OP : De Gjerde stofafzuiger is geschikt voor het afzuigen van droog houtstof en droge houtspaanders  
bij een  enkele stofbron in een ‘’gesloten ruimte’’. Dit geldt ook voor houtstof van eiken- en beukenhout.  
 
Handleiding Stof-Drin 100 en stoftestrapport resultaten zijn te downloaden vanaf: www.gjerde.nl 
 

 
Handleidin  

ELEKTRISCHE INSTALLATIE : de kabels/ snoeren 
moeten onbeschadigd zijn en geen scheuren vertonen. 

AANZUIGOPENING Ø 100MM : 
Kunststof spiraalslang gebruiken. 
Niet te lange lengtes en bij  
voorkeur microben bestendig. 
 

AFVAL CONTAINER : Voorkom lucht 
lekkages. De plastic zak wordt door 
een onderdruk tegen de binnenwand 
van de afvalemmer aangezogen. 

DEKSEL : Men kan eventueel 
deze filters ook met luchtdruk 
doorblazen, wanneer reinigen met 
de klopstang niet voldoende is. 
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