
Opbouw HOS7N

2. Plaats 1 van de metalen steunen 
/dragers (3) aan de voorzijde van de 
kloofmachine (aan de zijde waar de 
schakelaar van de machine zit). Draai de 
voorste slotbout op de machine poot los 
en steek daar de steun op). Doe het 
zelfde aan de andere voorzijde van de 
machine voor montage van de tweede 
steun. 

3. Monteer de zwarte plaat (6) aan de 
voorzijde van de machine. Voor het 
monteren van de plaat aan de machine 
gebruik de  M6x 12 (zwarte) inbus
bouten. Montage van de plaat aan de 
steun met een gewone M6 x 12 bout en 
moer.

1. Monteer de zwarte handgreep aan de 
voorzijde. Gebruik hiervoor twee zwarte 
M6 X 16 inbusbouten. 

6

3
3

6

2

6

32



Opbouw HOS7N

6. Monteer de zwarte plaat (5) aan de 
achterzijde van de machine. Voor het 
monteren van de plaat aan de machine 
gebruik de  M6x 12 (zwarte) inbus
bouten. Montage van de plaat aan de 
steun met een gewone M6 x 12 bout en 
moer.

5. Plaats een metalen steun (4) (dragers) 
aan de achterzijde van de kloofmachine 
(aan de zijde waar niet de schakelaar van 
de machine zit). Draai de inbusbout los
steek de steun op de bout. 4

5

4. Monteer de zwarte plaat (7) aan de 
andere voor zijde van de machine. Voor 
het monteren van de plaat aan de 
machine gebruik de  M6x 12 (zwarte) 
inbus bouten. Montage van de plaat aan 
de steun (3) en aan de andere zwarte 
plaats met een gewone M6 x 12 bout en 
moer. 
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Opbouw HOS7N

8. Plaats een metalen plaat (11) naast de 
gemonteerde plaat nr. 12 . Gebruik de 
M6 x 12 bout en moer.

9. Plaats een metalen plaat (14) aan de 
achterzijde met 1 bout m6 x12 en moer. 

7. Plaats een metalen plaat (12) aan de 
achterzijde. Gebruik hiervoor de M6x12 
bout en moer.
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Opbouw HOS7N

11. Plaats een metalen plaatje (8) welke 
zijplaten 11 en 12 verbinden aan elkaar. 
Gebruik hiervoor de bout en moeren M5 
x12

12. Monteer aan de bovenzijde de platen 
9 en 10. Gebruik hiervoor de bout en 
moeren M5 x 12 

10. Plaats een metalen plaat (13) aan de 
zijkant. Gebruik hiervoor de M6x12 bout 
en moer.
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Opbouw HOS7N

Uw machine is klaar voor gebruik. 
Vergeet niet voor het gebruik de 
ontluchting schroef open te draaien en 
de machine op een geschikt onderstel 
van min. 72-85 cm hoog te plaatsen. 

13. Plaats een metalen plaat (8) aan de 
onderzijde om de bovenste platen te 
koppelen (plaat 9 en 10). Gebruik 
hiervoor de M5x12 bout en moer.
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