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Montage ergonomische standaard
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“Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe accessoire! Deze quick-start monta-

gehandleiding helpt u bij een snelle en gemakkelijke montage van het accessoire. 

Wanneer u nog niet eerder heeft gewerkt met de bijbehorende machine is het van 
essentieel belang de uitgebreide gebruikshandleiding daarvan eerst zorgvuldig te 
lezen en te begrijpen om zo optimaal en veilig te kunnen werken. De uitgebreide 
handleiding is te downloaden als PDF via onze website www.acg-holten.com  Mocht 

er iets niet duidelijk zijn neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

Tip: Bekijk ook onze handige instructiefilmpjes op ons youtube-kanaal en volg ons 
op Facebook voor klooftips via www.facebook.com/acghoutklovers.”
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Montage ergonomische standaard
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Leveringsomvang ergonomische standaard

• 10x Bout M8 kort

• 4x M8 Ring

• 2x Vleugelmoer

• 4x Bout M8 lang

• 6x Ring M8

• 2x Moer M8

• 2x Wiel

• 2x Wieldop

• 2x Borgring

A B C D E&F G

• 1x Voetsteun (A)

• 1x Horizontale balk boven (B)

• 1x Horizontale balk onder (C)

• 1x Steun voor machine achter (D)

• 2x Verticale balk achter (E&F)
• 1x Wielbasis achter (G)

• 2x Grondsteun (H)

 De ergonomische standaard is een accessoire en wordt niet standaard bij de machine geleverd.
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Overzicht geassembleerde ergonomische standaard

A

B

G

D

E&F

C
Wiel + Dop



2. Montage
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 Controleer voordat u begint te monteren of alle onderdelen van de ergono-

mische standaard geleverd zijn. Op pagina 10 vindt u een overzicht met de levering-

somvang. Mocht de inhoud van uw levering niet overeenkomen met de lijst neem dan 

contact op met de klantenservice van ACG. 

Monteren ergonomische standaard

Haal alle onderdelen uit de doos. Tip: 

Plaats de onderdelen op een verhoging, 

zoals een tafel, voor efficiënt werken.

Schuif de beide wielen op de assen aan 

weerszijden van onderdeel “G”.

Plaats de borgringen om de wielen op de 

plek te houden.

1 2 3

Zorg dat de ring correct geplaatst wordt. Schuif vervolgens onderdelen “E&F” in 
onderdeel “G”. Gebruik twee M8 bouten 

om ze op de plaats te houden.                                                  

Druk de rode beschermkapjes op de wie-

len om de borgring af te schermen.

4 5 6

Monteer nu onderdeel “D” op de ande-

re uiteinden van onderdeel “E&F”. Draai 
deze vast met twee M8 bouten.

Leg hierna het geheel horizontaal, schuif 

onderdeel “B” in onderdeel “D” en draai 

deze vast met een M8 bout.

Lift het geheel nu bij de wielen en schuif 
onderdeel “C” van onder door de wielba-

sis (onderdeel “G”) 
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Laat het geheel weer zakken en plaats nu 

onderdeel “A” op de uiteinden van on-

derdelen “B&C”. Let op de juiste positi-

onering.

Schroef onderdeel “A” vast met twee M8 

bouten.

Onderdeel “C” (Zie stap 9) kan nu op de 

juiste afstand worden vastgedraaid  met 

een M8 bout.

10 11 12

Bevestig beide grondsteunen “H” met 2  
lange bouten, 4 ringen en 2 moeren.

De standaard is nu gemonteerd, boven-

staand nogmaals een compleet overzicht 

van de geassembleerde standaard.

Til nu met twee personen de houtklover 

op de standaard zorg dat de voor- en ach-

tervoet van de machine goed in de stan-

daard zitten.

13 14 15

Verbindt de voorvoet van de klover aan 

de standaard met twee M8 Bouten, 4 rin-

gen en twee vleugelmoeren.

Draai aan de achterzijde 2 lange M8 bou-

ten met 2 ringen onder in het frame tot-

dat de voet van de machine goed vastge-

klemd zit.

Het geheel is nu gemonteerd, boven-

staand een compleet overzicht van de 

standaard met kloofmachine.
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