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Start motor op  (links achter, sleutel blijven doordraaien en 

even wachten (piept) 
Toerental motor Via gashendel toerental hoger zetten. 
Machine verplaatsen:   

 

Gebruik de afstandsbediening om de machine 
te verplaatsen. 

Bunker en transportbanden uitvouwen: Volgorde zeer belangrijk !!! 
NUMMERS LINKS HENDELS NAAR LINKS DUWEN 

-3 Zet de achterste bunker plaat recht op 
-2 Zet de rechter bunker plaat recht op 
-1 Zet de linker bunker plaat recht op 
1 Zet het middenstuk volledig open  
2 Zet het achterstuk volledig recht 
3 Zet het kopstuk volledig recht 
4 (andere kant machine)  

zet middenstuk volledig open 
5 Zet achterstuk omhoog 
6 Zet voorstuk omhoog 
7 Zet de bunker omhoog om de gewenste helling 

te bekomen en beveilig deze  met de borgpen 
8 Keuze 2 of 3 fractie werking machine 

NIET AANKOMEN !!! 

 

Zet de twee schakelaars naar rechts. 
Circuit 1 en Circuit 2 op ON 
=> transportbanden en zeef starten. 
 
Zet vervolgens de gashendel op volgas. 
 
Je kan nu beginnen zeven. 

OPTIE MAGNETEN Magneten rechts aan de machine inschakelen 
 

  

http://www.smetverhuur.be
mailto:info@smetrental.com


Smet Verhuur Portafill 5000CT 

www.smetverhuur.be info@smetrental.com +32 3 773 54 69 

Klaar maken voor transport  
Start motor op  (links achter, sleutel blijven doordraaien en 

even wachten (piept) 

 

Zet de twee schakelaars naar Links 
Circuit 1 en Circuit 2 op OFF 
 
Optie: magneetbanden 
En zet de hendel voor de magneetbanden 
rechts aan de machine uit. 

  
Toerental motor Via gashendel toerental hoger zetten. 
Bunker en transportbanden uitvouwen: Volgorde zeer belangrijk !!! 

NUMMERS RECHTS  HENDELS NAAR RECHTS DUWEN 
1  Keuze 2 of 3 fractie werking machine 

NIET AANKOMEN !!! 
2  Haal de borgpin eruit en laat de bunker zakken. 
3 Zet voorstuk omlaag 
4 Zet achterstuk omlaag  
5 Plooi middenstuk volledig dicht 
6 Zet voorstuk omlaag 
7 Zet achterstuk omlaag  
8 Plooi middenstuk volledig dicht 
9 Laat de linker bunker plaat neer 

10 Laat de rechter bunker plaat neer 
11 Laat de achterste bunker plaat neer 

  
Machine verplaatsen:   

 

Gebruik de afstandsbediening om de machine 
te verplaatsen en op de dieplader te rijden. 
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