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Wendt u zich met vragen over 
apparaat tot uw dealer of de 
importeur. Voor het adres van 
laatstgenoemde kunt u terecht
dealer.

Met vriendelijke groeten, 

            Hans Peter Stihl
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Geachte cliënt(e),

het doet ons veel genoegen da
gekozen hebt voor een 
kwaliteitsproduct van de firma

Dit product werd met moderne
productiemethoden en onder 
uitgebreide kwaliteitscontroles
gefabriceerd. Er is ons alles aa
gelegen dat u tevreden bent m
apparaat en er probleemloos m
kunt werken.
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bolen die op het apparaat zijn 

racht worden in deze 
ding toegelicht.

chrijving voor het gebruik wordt 
beeldingen ondersteund. 

ing van de tekstalinea’s
chreven instructies kunnen zijn 
n van verschillende coderingen:

tructies zonder directe relatie 
t de afbeelding 

ie met directe relatie tot de 
ven of daarnaast staande 
ing met verwijzing naar 
ummer.

beeld:

t losdraaien
del ...

Naast de beschrijving voor het gebruik 
kunnen in deze handleiding alinea’s 
staan met een extra betekenis. Deze 
alinea’s zijn gekenmerkt met één van de 
hierna beschreven symbolen:

Waarschuwing voor kans op 
ongevallen en letsel van personen 
alsmede ernstige materiële schade.

Waarschuwing voor beschadiging 
van het apparaat of afzonderlijke 
onderdelen.

Aanwijzing, die voor de bediening 
van het apparaat niet beslist nodig 
is, maar tot een beter begrip en een 
beter gebruik kan leiden.

Aanwijzing met betrekking tot het 
milieu en tot het voorkomen van 
schade aan het milieu.

Leveringsomvang/uitvo
Deze handleiding heeft betre
op modellen met verschillen
uitvoeringen. Componenten 
bij alle modellen worden 
meegeleverd en de toepass
hiervan zijn met * gecodeerd
niet tot de leveringsomvang 
behorende met * gecodeerd
componenten zijn via de ST
dealer als speciaal toebehor
leverbaar.

Technische verderontwikke
STIHL werkt voortdurend aan de
verdere ontwikkeling van alle ma
en apparaten; wijzigingen in de 
leveringsomvang qua vorm, tech
uitrusting moeten wij ons dan oo
voorbehouden.

Aan de hand van de gegevens e
afbeeldingen in deze handleiding
kunnen dan ook geen aansprake
worden afgeleid.

ze handleiding
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ntinu stand-by

stekingssysteem van dit 
at is in principe ingeschakeld en 
lleen even onderbroken om de 
f te zetten. Na het afzetten van 

or is het ontstekingssysteem 
geschakeld. Kinderen bij het 
at weghouden – kans op 
kken!

t continu stand-by staan mag de 
et behulp van het 

chanisme bij een losgetrokken 
teker of een verwijderde bougie 

rden gestart – brandgevaar door 
tekingsvonken buiten de cilinder!

Er zijn extra 
veiligheidsmaatregelen 
nodig bij het werken met 
het motorapparaat.

De gehele handleiding 
aandachtig doorlezen 
alvorens het 
motorapparaat in gebruik 
te nemen. Berg de 
handleiding goed op. Het 

niet in acht nemen van de handleiding 
kan levensgevaarlijk zijn.

De nationale veiligheidsvoorschriften, 
bijv. van beroepsgroepen, sociale 
instanties, arbeidsinspectie en andere, 
in acht nemen.

Wie voor het eerst met het 
motorapparaat werkt:
Door de verkoper of door een andere 
deskundige laten uitleggen hoe men 
hiermee veilig kan werken – of 
deelnemen aan een cursus.

Minderjarigen mogen niet met het 
motorapparaat werken – behalve 
jongeren boven de 16 jaar, die onder 
toezicht leren met het apparaat te 
werken.

Kinderen, huisdieren en toescho
op afstand houden.

Als het motorapparaat niet wordt
gebruikt, het apparaat zo neerleg
niemand gevaar loopt. Het appa
opbergen dat onbevoegden er g
toegang toe hebben.

De gebruiker is verantwoordelijk
ongevallen die andere personen
eigendommen overkomen, resp.
de gevaren waaraan deze worde
blootgesteld.

Het motorapparaat alleen aan pe
geven of uitlenen die met dit type
gebruik ervan vertrouwd zijn – oo
de handleiding meegeven.

Wie met het motorapparaat werk
goed uitgerust, gezond zijn en ee
goede lichamelijke conditie hebb

Alleen voor dragers van een pace
Het ontstekingsmechanisme van
apparaat genereert een zeer ger
elektromagnetisch veld. Beïnvloe
van enkele typen pacemakers ka
volledig worden uitgesloten. Ter 
voorkoming van gezondheidsrisi
adviseert STIHL de behandelend
de fabrikant van de pacemaker t
raadplegen. 

Na gebruik van alcohol, medicijn
het reactievermogen beïnvloede
drugs mag niet met het motorapp
worden gewerkt.

ekingssysteem Veiligheidsaanwijzingen en 
werktechniek
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 bladblazer kunnen bladeren, 
apier, sneeuw en dergelijke, 
parken, sportstadions, op 
rplaatsen of inritten, bij elkaar 
 "geveegd". De bladblazer is ook 
t voor het schoonvegen van 
egen in het bos.

ruik van het motorapparaat voor 
 doeleinden is niet toegestaan en 
en tot ongelukken of schade aan 

torapparaat. Geen wijzigingen 
t product aanbrengen – ook dit 
en tot ongelukken of schade aan 

torapparaat.

die onderdelen of toebehoren 
en die door STIHL voor dit 
pparaat zijn vrijgegeven of 
ch gelijkwaardige onderdelen. Bij 
 contact opnemen met een STIHL 
Alleen hoogwaardige 
elen of toebehoren monteren. Als 
t nagelaten bestaat de kans op 
ken of schade aan het 

pparaat.

adviseert originele STIHL 
elen en toebehoren te monteren. 
ijn qua eigenschappen optimaal 
product en de eisen van de 
er afgestemd.

Kleding en uitrusting
De voorgeschreven kleding en uitrusting 
dragen

De kleding moet 
doelmatig zijn en mag 
tijdens het werk niet 
hinderen. Nauwsluitende 
kleding, combipak, geen 
stofjas.

Geen kleding, sjaal, das, 
sieraden dragen die in de 
luchtaanzuigopening 
kunnen worden 
getrokken. 
Lang haar in een 

paardenstaart dragen en vastzetten 
(hoofddoek, muts, helm enz.).

Stevige schoenen met stroeve, slipvrije 
zolen dragen.

Veiligheidsbril en 
„persoonlijke“ 
gehoorbescherming 
dragen – bijv. oorkappen.

Stevige handschoenen dragen – bij 
voorkeur van leer.

STIHL biedt een uitgebreid programma 
aan persoonlijke beschermuitrusting.

Motorapparaat transportere
Altijd de motor afzetten.

In auto’s:
Het apparaat zo beveiligen dat h
kan omvallen, worden beschadig
dat er ook geen benzine uit kan 

Tanken
Benzine is bijzon
licht ontvlambaar
uit de buurt blijven
open vuur – geen b
morsen – niet roke

Voor het tanken de motor afzett

Niet tanken zolang de motor nog
– de benzine kan overstromen –
brandgevaar! 

Het motorapparaat voor het tank
de rug nemen. Alleen tanken als
apparaat op de grond staat.

De tankdop voorzichtig losdraaie
zodat de heersende overdruk zic
langzaam kan afbouwen en er g
benzine uit de tank kan spuiten.
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nd op een goed geventileerde 
ken. Als er benzine werd 
t, het motorapparaat direct 
maken – de kleding niet in 
ing laten komen met de benzine – 
 direct andere kleding 
ken.

Tankdop met beugel 
(bajonetsluiting) correct 
aanbrengen, tot aan de 
aanslag draaien en de 
beugel inklappen.

r wordt het risico verkleind dat 
dop door de motortrillingen 
t en er benzine wegstroomt.

ages letten – als er benzine naar 
troomt, de motor niet starten –

gevaar door verbranding!

Voor het starten
Controleren of het motorapparaat in 
goede staat verkeert – het betreffende 
hoofdstuk in de handleiding in acht 
nemen:

– De gashendel moet soepel 
bewegen en vanzelf in de 
stationaire stand terugveren

– De hendel moet gemakkelijk in 
stand STOP, resp. 0 kunnen worden 
geplaatst

– Bougiesteker op vastzitten 
controleren – bij een loszittende 
steker kunnen vonken ontstaan, 
hierdoor kan het vrijkomende 
benzine-luchtmengsel ontbranden – 
brandgevaar!

– Geen wijzigingen aan de 
bedieningselementen en de 
veiligheidsvoorzieningen 
aanbrengen

– De afleider, gemonteerd in de 
blaaspijp om elektrostatische 
oplading te voorkomen, controleren 
- goede staat en correcte montage 
garanderen, beschadigde afleider 
vervangen - kans op elektrische 
schok!

Het motorapparaat mag alleen in 
technisch goede staat worden gebruikt –
kans op ongelukken!

Voor noodgevallen:
Het snel losmaken van de sluiting van 
de heupgordel, het losmaken van de 
schouderriem en het op de grond 
neerzetten van het apparaat oefenen. 

Motor starten
Minstens op 3 meter van de plek
werd getankt en niet in een afge
ruimte.

Het motorapparaat wordt slechts
één persoon bediend – geen and
personen toelaten in de directe 
werkomgeving – ook niet tijdens
starten.

De motor niet uit de losse hand s
starten zoals in de handleiding s
beschreven.

Alleen op een vlakke ondergrond
een stabiele en veilige houding l
het motorapparaat goed vasthou

Na het aanslaan van de motor ku
door de in kracht toenemende 
luchtstroom voorwerpen (bijv. ste
worden opgeslingerd.
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aat vasthouden en geleiden

araat wordt op de rug gedragen. 
terhand geleidt de blaaspijp via 

ieningshandgreep.

tapsgewijs voorwaarts werken – 
tuitstroomopening van de 
jp altijd in het oog houden – niet 
it lopen – kans op struikelen!

or uitzetten alvorens het 
pparaat van de rug wordt 
en.

Tijdens de werkzaamheden
Nooit in de richting van andere personen 
blazen – het motorapparaat kan kleine 
voorwerpen met grote snelheid omhoog 
slingeren – kans op letsel!

Bij dreigend gevaar, resp. in 
noodgevallen de motor onmiddellijk 
afzetten –  de hendel in stand STOP, 
resp. 0 plaatsen.

Het motorapparaat nooit onbeheerd 
laten draaien.

Wees voorzichtig bij ijzel, regen, 
sneeuw, ijs, op hellingen, in oneffen 
terrein – kans op uitglijden!

Wees voorzichtig bij afval, 
boomstronken, wortels, greppels – kans 
op struikelen!

Bij gebruik van gehoorbeschermers 
moet extra omzichtig en bedachtzaam 
worden gewerkt – omdat geluiden die op 
gevaar wijzen (schreeuwen, 
alarmsignalen e.d.) minder goed 
hoorbaar zijn. 

Op tijd rustpauzes nemen, om 
vermoeidheid en uitputting te 
voorkomen – kans op ongelukken!

Rustig en met overleg werken – alleen 
bij voldoende licht en goed zicht. 
Voorzichtig werken, anderen niet in 
gevaar brengen.

Het motorapparaat na de 
werkzaamheden op een vlakke, 
brandbare ondergrond neerzette
in de buurt van licht ontvlambare
materialen (bijv. houtspanen, 
boomschors, droog gras, brands
neerzetten – brandgevaar!
Uitlaatdempers met katalysator k
bijzonder heet worden.

Het motorapparaa
produceert giftige 
uitlaatgassen zodr
draait. Deze gasse
kunnen geurloos e
onzichtbaar zijn. N

afgesloten of slecht geventileerd
ruimtes met het motorapparaat w
ook niet met apparaten voorzien
katalysator. 

Bij het werken in greppels, slenke
plaatsen met weinig ruimte steed
voldoende luchtventilatie zorgen
Levensgevaar door vergiftigin

Het tijdens het werk opdwarrelen
kan schadelijk zijn voor de gezon
Bij stofontwikkeling stofmasker d
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ken tijdens het gebruik en in de 
omgeving van het motorapparaat 
gevaar! 

brandstofsysteem kunnen 
bare benzinedampen 
pen.

 motorapparaat niet volgens 
rift (bijv. door geweld van 
f, door stoten of vallen) werd 
hakeld, dit voor het opnieuw in 
 nemen beslist op een 
zekere staat controleren – zie 
or het starten“. 
op lekkage van het 
tofsysteem en de goede werking 
veiligheidsinrichtingen letten. 
t bedrijfszeker motorapparaat in 

eval verder gebruiken. In geval 
jfel contact opnemen met een 
dealer. 

Trillingen
Als het motorapparaat langere tijd wordt 
gebruikt, kunnen de trillingen 
doorbloedingsstoringen in de handen 
veroorzaken („witte vingers“).

Een algemeen geldende gebruiksduur 
kan niet worden vastgelegd, omdat dit 
van meerdere factoren afhankelijk is.

De gebruiksduur wordt verlengd door:

– bescherming van de handen 
(warme handschoenen)

– pauzes

De gebruiksduur wordt verkort door:

– bijzondere persoonlijke aanleg voor 
slechte doorbloeding (kenmerk: 
vaak koude vingers, tintelen)

– lage buitentemperaturen
– de kracht waarmee het 

motorapparaat wordt vastgehouden 
(stevig vasthouden belemmert de 
doorbloeding) 

Bij regelmatig en langdurig gebruik van 
het motorapparaat en bij herhaald 
optreden van betreffende symptomen 
(bijv. tintelende vingers) wordt 
geadviseerd een arts te raadplegen.

Onderhoud en reparaties
Het motorapparaat regelmatig 
onderhouden. Alleen die onderh
en reparatiewerkzaamheden uitv
die in de handleiding staan besch
Alle andere werkzaamheden late
uitvoeren door de STIHL dealer. 

STIHL adviseert onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden alleen
de STIHL dealer te laten uitvoere
STIHL dealers worden regelmati
geschoold en hebben de beschik
over Technische informaties.

Alleen hoogwaardige onderdelen
monteren. Als dit wordt nagelate
kans op ongelukken of schade a
apparaat. Bij vragen contact opn
met een STIHL dealer.

STIHL adviseert originele STIHL
onderdelen te monteren. Deze z
eigenschappen optimaal op het 
apparaat en de eisen van de geb
afgestemd.

Bij reparatie-, onderhouds- en 
reinigingswerkzaamheden altijd 
motor afzetten en de bougiest
lostrekken – kans op letsel doo
onbedoeld starten van de motor!
Uitzondering: afstelling carburate
stationair toerental.
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Motor a
storinge

ks 

n
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richt
BR 500, BR 550, 

or mag bij een losgetrokken 
teker of een verwijderde bougie 

rden gestart – brandgevaar door 
ingsvonken buiten de cilinder!

torapparaat niet in de nabijheid 
n vuur onderhouden en opslaan.

dop regelmatig op lekkage 
ren.

in goede staat verkerende, door 
vrijgegeven bougies – zie 
sche gegevens“ – monteren.

kabel controleren (goede isolatie, 
ansluiting).

eer of de uitlaatdemper in een 
staat verkeert.

t een defecte of zonder 
emper werken – brandgevaar! – 
rschade!

 uitlaatdemper niet aanraken – 
 voor brandwonden!

t van de AV-elementen 
edt het trillingsgedrag – AV-
ten regelmatig controleren.

fzetten voor het opheffen van 
n.

Blaaspijpen monteren

1 = afleider door de 
2 = blaaspijp schuiven

3 = blaaspijp op de 
2 = blaaspijp schuiven en in de
4 = pal vastklikken

1 = afleider door de 
5 = glijring schuiven
5 = glijring met brede lip naar lin

gericht op de 
2 = blaaspijpaansluiting schuive

1 = afleider door de 
6 = slangklem schuiven (slangkl

zonder borggroef voor gaska
boutuitsparing naar voren ge

1 = afleider door de 
7 = harmonicaslang schuiven

Apparaat completeren
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2 = bla
7 = har
6 = sla
8 = bou

1 = afle
7 = har
9 = sla

bor
bou
vor

de 
 recht) 

teerde 
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t in het 

45
2B

A
01

8 
S
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, BR 550, BR 600

aspijp in de 
monicaslang schuiven
ngklem met 
t bevestigen

ider door de 
monicaslang en 
ngklem schuiven (slangklem met 
ggroef voor gaskabel) – 
tuitsparing en borggroef naar 

en gericht

  9= slangklem op de 
  7= harmonicaslang monteren
  1= haak van de afleider in het
10= oog vasthaken

  7= harmonicaslang met
  9= slangklem in de afgebeelde stand 

over het 
11= kniestuk schuiven
12= bout vastdraaien

13= blaasmond (afhankelijk van 
exportuitvoering gebogen of
over de 

  2= blaaspijp schuiven en in de
14= pal vastklikken

Alleen met een correct gemon
afleider met het apparaat werk

– De haak van de afleider moe
oog (pijl) zijn vastgehaakt

45
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A
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7 
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A
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uits
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 huls op de afleider moet in de 
un (pijl) zijn vastgeklikt

 afleider moet in de groef (pijl) 
grijpen

 afleider moet min. 1 cm 
teken

Bedieningshandgreep monteren 
en afstellen

1 = bedieningshandgreep op de
2 = blaaspijp schuiven
: Het apparaat over de schouders 

hangen

1 = bedieningshandgreep afstellen op 
de armlengte door hem in de 
lengterichting te verschuiven

3 = bout vastdraaien

4 = gaskabel met 
5 = huls in de
6 = borggroef klikken

45
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2 
K

N

BR 500

BR 550
BR 600
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min. 1 cm
min. 1/2"
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 bij een 
aat.

and 
g

 

, BR 550, BR 600

ijpen en 
ingshandgreep 
teren
mgekeerde volgorde van de 
ntage

de demontage de afleider niet 
chadigen

 blaasmond en de blaaspijpen 
r verdraaien ontgrendelen uit de 

 en wegnemen

Transporthulp monteren
Voor opslaan en transport:

: Klittenband op de blaaspijp 
bevestigen – het uiteinde door de 
gesp trekken

: De blaaspijp aan de 
handgreepopening van de rugplaat 
bevestigen

Na de montage van het apparaa
een langere gebruiksduur kan ee
correctie van de gaskabelafstelli
nodig zijn.

De gaskabel alleen afstellen
compleet gemonteerd appar

: De gashendel in de volgasst
plaatsen – tot aan de aansla

: De schroef in de gashendel 
voorzichtig tot aan de eerste
weerstand rechtsom draaien

Gaskabel afstellen
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: He
rug
rug

A = hoo
B = hoe

a 
it op 
zine en 

t-

Draag
BR 500, BR 550, 

t draagstel zo afstellen, dat de 
plaat stevig en veilig tegen de 
 aanligt
gte afstellen
k afstellen

Riemen strak trekken

: Riemuiteinden naar beneden 
trekken

Draagstel losmaken

Schuifklemmen oplichten

De STIHL 4-MIX-motor wordt vi
mengsmering gesmeerd en draa
een brandstofmengsel van ben
motorolie.

De motor werkt volgens het 4-tak
principe.

stel omdoen
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4-MIX-motor
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De mot
brands
motoro

Direct h
inadem
voorkom
gezond

STIHL
STIHL 
MotoM
brands
loodvrij
octaang
mengve

STIHL 
STIHL 
lange l

MotoM
leverba

Brand
Bra
me
me
ern
Be
min
kee
ben

; 
zine

rolie;
zine

ven 
llen en 
 

Bran

 

(ml)
(40)
200)
400)
600)
800)
000)
, BR 550, BR 600

or draait op een 
tofmengsel van benzine en 
lie.

uidcontact met benzine en het 
en van benzinedampen 
en – gevaar voor de 

heid!

 MotoMix
adviseert het gebruik van STIHL 
ix. Dit kant-en-klare 
tofmengsel bevat geen benzol, is 
, kenmerkt zich door een hoog 
etal en biedt altijd de juiste 
rhouding. 

MotoMix is afgestemd op 
motoren en garandeert een 
evensduur van de motor.

ix is niet in alle exportlanden 
ar.

stof mengen
ndstoffen die niet geschikt zijn of 
t een afwijkende 
ngverhouding kunnen leiden tot 
stige schade aan de motor. 
nzine of motorolie van een 
dere kwaliteit kunnen de motor, 
rringen, leidingen en 
zinetank beschadigen.

Benzine

Alleen benzine van een 
gerenommeerd merk met een 
octaangetal van minimaal 90 RON 
tanken  – loodvrij of loodhoudend.

Machines met uitlaatgaskatalysator 
moeten worden getankt met loodvrije 
benzine.

Bij gebruik van meerdere 
tankvullingen loodhoudende 
benzine kan de werking van de 
katalysator duidelijk teruglopen.

Motorolie

Alleen kwaliteits-tweetakt-motorolie 
gebruiken – bij voorkeur
STIHL tweetaktmotorolie, deze is op 
de STIHL motoren afgestemd en 
garandeert een lange levensduur van 
de motor.

Als er geen STIHL tweetaktmotorolie 
leverbaar is, alleen tweetaktmotorolie 
voor luchtgekoelde motoren gebruiken – 
geen motorolie voor watergekoelde 
motoren, geen motorolie voor motoren 
met een gescheiden oliecircuit (bijv. 
conventionele viertaktmotoren).

Bij motorapparaten met 
uitlaatgaskatalysator mag voor het 
gebruik van het brandstofmengsel 
alleen STIHL tweetaktmotorolie 1:50  
worden gebruikt.

Mengverhouding

Bij STIHL tweetaktmotorolie 1:50
1:50 = 1 deel olie + 50 delen ben

Bij andere merken tweetaktmoto
1:25 = 1 deel olie + 25 delen ben

Voorbeelden 

: In een voor benzine vrijgege
jerrycan eerst motorolie bijvu
vervolgens benzine en goed
mengen

dstof

Hoeveel
-heid
benzine

STIHL
Tweetaktolie
1:50 

Overige
merken
2-taktolie
1:25

liter liter (ml) liter
1 0,02 (20) 0,04
5 0,10 (100) 0,20 (

10 0,20 (200) 0,40 (
15 0,30 (300) 0,60 (
20 0,40 (400) 0,80 (
25 0,50 (500) 1,00 (1
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Brand
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brands
worden

: De
voo
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BR 500, BR 550, 

stofmengsel opslaan
e alleen bewaren in voor benzine 
ven jerrycans op een droge, 
n veilige plaats, beschermd 
cht en zonnestralen.  

ndstofmengsel veroudert – 
e hoeveelheid die nodig is voor 

weken mengen. Het 
tofmengsel niet langer dan 
den bewaren.
 inwerking van licht, zon, lage of 
mperaturen kan het 

tofmengsel sneller onbruikbaar 
. 

 jerrycan met brandstofmengsel 
r het tanken goed schudden

e jerrycan kan zich druk 
ouwen – de dop voorzichtig 

draaien

 benzinetank en de jerrycan 
elmatig grondig reinigen
 restbrandstof en de voor de 
iging gebruikte vloeistof volgens 
rschrift en milieubewust opslaan 
afvoeren! 

: De tankdop en de omgeving ervan 
voor het tanken reinigen zodat er 
geen vuil in de tank valt

: Het apparaat zo plaatsen, dat de 
tankdop naar boven is gericht

Bij het tanken geen benzine morsen en 
de tank niet tot aan de rand vullen. 
STIHL adviseert het STIHL vulsysteem 
(speciaal toebehoren).

Dop openen

: Beugel uitklappen tot deze v
staat

: De dop linksom draaien
(ca. 1/4 slag)

: Tankdop wegnemen

Tanken
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Als de 
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uiten

p aanbrengen – beugel verticaal 
arkeringen moeten in lijn staan 

p tot aan de aanslag rechtsom 
aien (ca. 1/4 slag)

ugel inklappen, zodat hij gelijkligt 
t de bovenzijde van de dop

beugel niet gelijkligt met de 
ijde van de dop en de nok van de 
niet helemaal in de uitsparing 
t, is de dop niet juist gesloten en 
 de genoemde stappen worden 
ld.

1 = hendel
2 = gashendel

0 = motor stop 
ontstekingssysteem wordt 
onderbroken, de motor slaat af. De 
hendel wordt in deze stand niet 
vergrendeld, maar veert terug

# = werkstand
motor draait of kan worden gestart. 
Traploze bediening van de 
gashendel mogelijk

C= vergrendelstand
de gashendel kan in drie standen 
worden vergrendeld: 1/3-gas, 2/3-
gas en volgasstand.
Voor het ontgrendelen de hendel 
weer in de werkstand # plaatsen

Motor starten
Het apparaat alleen op een s
en stofvrije ondergrond start
zodat er geen stof door het ap
wordt aangezogen

1 = hendel moet in stand # staa

: De balg van de benzinepom
minste vijfmaal indrukken – 
de balg met benzine is gevu

Ter informatie voor het 
starten
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Motor starten/afzetten
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de motor

 chokeknop in stand l draaien

me motor

 chokeknop in stand n draaien
ze instelling geldt ook als de 
tor reeds heeft gedraaid, maar 
 koud is

: Het apparaat stevig op de grond
plaatsen – erop letten, dat niemand 
anders zich in de buurt van de 
uitstroommond bevindt

: Een veilige houding aannemen:
Het apparaat met de linkerhand op 
het huis vasthouden en met één 
voet ervoor zorgen dat het apparaat 
niet verschuift

: De starthandgreep met de 
rechterhand langzaam tot aa
eerst merkbare aanslag uit d
boring trekken –
en vervolgens snel en krach
verder trekken –
het koord niet tot aan het 
koorduiteinde uit de boring t
– kans op breuk!

: De starthandgreep niet terug
schieten – laten vieren zoda
startkoord correct wordt opg

: Starten tot de eerste ontstek
uiterlijk na drie keer starten d
chokeknop in stand n draa
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erste ontsteking

de motor:

 chokeknop in stand n draaien –
der starten tot de motor draait

me motor:

rder starten tot de motor draait

Motor loopt

Om over te schakelen naar stationair 
toerental:

2 = gashendel indrukken – de 
chokeknop springt automatisch in 
de werkstand # 
of

: De chokeknop met de hand in de 
werkstand # plaatsen

Bij zeer lage temperaturen

: Iets gas geven –
de motor even warm laten draaien

Als de motor niet aanslaat
Na de eerste ontsteking werd de
chokeknop niet tijdig in de stand
gedraaid, de motor is verzopen.

: De chokeknop in stand n d

1 = hendel in stand C plaatsen
2 = gashendel in de volgasstand

vergrendelen
: Starten tot de motor draait
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nzine werd verbruikt en de 
erd weer gevuld

 het tanken de balg van de 
zinepomp ten minste vijfmaal 

rukken – ook als de balg met 
zine is gevuld

Motor afzetten

1 = hendel in stand 0 schuiven – de 
motor slaat af – de hendel veert na 
het bedienen terug

Gedurende de eerste bedrij
Het nieuwe apparaat tot aan de 
tankvulling niet onbelast  met ho
toerentallen laten draaien, om te
voorkomen dat er tijdens de inloo
extra belasting optreedt. Gedure
inloopfase moeten de bewegend
op elkaar inlopen – in de motor h
een verhoogde wrijvingsweersta
motor levert zijn maximale vermo
pas na 5 tot 15 tankvullingen.

Tijdens de werkzaamheden
De motor nog even stationair late
draaien als hij voordien lange tijd
vollast heeft gedraaid, tot de me
warmte door de koelluchtstroom
afgevoerd, dit om te voorkomen 
componenten op de motor 
(ontstekingssysteem, carburateu
warmteophoping te zwaar worde
belast.

Na het werk
Als het werk even wordt onderbr
De motor laten afkoelen. Het app
met gevulde benzinetank op een
plaats, niet in de buurt van 
ontstekingsbronnen, opbergen to
moment dat het apparaat weer w
gebruikt. Bij langdurige stilstand 
zie hoofdstuk „Apparaat opslaan
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Gebruiksvoorschriften
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Vervuild
motorv
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starten
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e luchtfilters doen het 
ermogen afnemen, verhogen het 
verbruik en bemoeilijken het 

.

 motorvermogen merkbaar 
t

 chokeknop in stand l draaien
ten losdraaien
rdeksel wegnemen

3 = filter wegnemen
: Vervuilde of beschadigde filters 

vervangen
: Een nieuw filter in het filterhuis 

aanbrengen
: Filterdeksel aanbrengen
: Bouten aanbrengen en vastdraaien

De carburateur is af fabriek op d
basisafstelling afgesteld.

De carburateur is zo afgesteld da
motor onder alle bedrijfsomstand
heden wordt voorzien van een op
benzine-luchtmengsel.

Bij deze carburateur kunnen slec
geringe correcties via de 
hoofdstelschroef en de stelschro
stationair toerental worden uitgev

tfilter vervangen Carburateur afstellen

H L
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Stand
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: Mo

* Zie 
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aardafstelling
tor afzetten
htfilter controleren – indien 
ig vervangen
telling gaskabel controleren – 
ien nodig afstellen – zie 
skabel afstellen“

nkenrooster* in uitlaatdemper 
troleren – indien nodig reinigen 
ervangen

ide stelschroeven voorzichtig tot 
 de aanslag linksom draaien:
fdstelschroef is 3/4 

g geopend
lschroef stationair toerental is 3/4 
g geopend
tor starten en warm laten draaien

„Bij deze handleiding“

Stationair toerental afstellen
Motor slaat bij stationair toerental af

LA=aanslagschroef stationair toerental 
langzaam rechtsom draaien tot de 
motor gelijkmatig draait

Onregelmatig stationair toerental,
motor slaat ondanks correctie met de 
LA-stelschroef af,
motor neemt slecht op

Stationaire afstelling is te arm –
L = stelschroef stationair toerental 

linksom draaien, tot de motor 
regelmatig draait en goed opneemt 
– max. tot aan de aanslag 

Onregelmatig stationair toerental

Stationaire afstelling is te rijk –
L = stelschroef stationair toerental 

rechtsom draaien, tot de motor 
gelijkmatig draait en goed opneemt 
– max. tot aan de aanslag

Na elke correctie van de stelschroef 
stationair toerental (L) is meestal ook 
een wijziging van de aanslagschroef 
stationair toerental (LA) nodig.

Correctie van de 
carburateurafstelling bij gebru
grote hoogte

Als de motor niet optimaal draait
een geringe correctie noodzakel

: Standaardafstelling controle
: De motor warm laten draaie
H = hoofdstelschroef rechtsom (

draaien – max. tot aan de aa

Bij een te arme afstelling bes
kans op motorschade door e
gebrek aan smering en 
oververhitting.
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ldoende motorvermogen, slecht 
 of een onregelmatig stationair 
al eerst de bougie controleren.

ugie uitbouwen 
rvuilde bougie reinigen
ktrodeafstand controleren –
ntueel afstellen – waarde, zie 
chnische gegevens“

: Oorzaken van de vervuiling van de 
bougie opheffen 

Mogelijke oorzaken zijn:

– te veel motorolie in de benzine
– vervuild luchtfilter
– ongunstige bedrijfsomstandigheden

: Na ca. 100 bedrijfsuren de bougie 
vervangen – bij sterk ingebrande 
elektroden reeds eerder –
alleen een door STIHL vrijgegeven, 
ontstoorde bougie monteren –
zie „Technische gegevens“

Overspringen van vonken en 
brandgevaar voorkomen

Bij bougie met aparte aansluitmoer 
beslist de

1 = aansluitmoer op de schroefdraad 
draaien en vast draaien

Bij alle bougies
2 = bougiesteker stevig op de
3 = bougie drukken 

ie controleren
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Bij onvo
vonken
controle

: Uit

3 = bou
4 = kap

* Zie

draaier 
ichtig 

gen – 

Vonk
in uit
BR 500, BR 550, 

ldoende motorvermogen het 
rooster in de uitlaatdemper 
ren.

laatdemper laten afkoelen

ten losdraaien
je wegnemen

 „Bij deze handleiding“

5 = vonkenrooster wegnemen
: Vervuild vonkenrooster reinigen – 

bij beschadiging of sterke 
koolaanslag vervangen 

: Vonkenrooster weer aanbrengen
: Kapje monteren

Startkoord vervangen

1 = bouten losdraaien
2 = starterdeksel wegnemen

3 = borgveer met een schroeven
of een passende tang voorz
losdrukken van de as

De starterveer kan eruitsprin
kans op letsel!

Koordrol met
4 = ring en 
5 = pal voorzichtig lostrekken

enrooster*
laatdemper

Startkoord/starterveer 
vervangen
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: Me
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rengen

n 
chikte 
 de tap 
gveer 
– zoals 
, BR 550, BR 600

t behulp van een 
roevendraaier het koord uit de 
rthandgreep wippen
 resten uit de koordrol en de 
rthandgreep verwijderen

t nieuwe startkoord in de 
rthandgreep schuiven en met 
 van de afgebeelde speciale 
pen borgen

 knoop in de starthandgreep 
kken

Het koorduiteinde van bovenaf door 
de

6 = koordbus en de
7 = koordrol trekken en met een 

eenvoudige knoop borgen
: De lagerboring van de koordrol met 

harsvrije olie insmeren
Koordrol op de

8 = as schuiven – iets heen en weer 
draaien tot het oog van de 
starterveer aangrijpt

5 = pal weer in de koordrol aanb
4 = ring op de as schuiven
3 = borgveer met behulp van ee

schroevendraaier of een ges
tang op de starteras en over
van de pal drukken – de bor
moet naar rechts zijn gericht 
in de afbeelding

21
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Starte

: Me
een
koo
van

: De
: He

tre
: De
: He

vie
wo

De star
koordb
handgr
een sla

Als het
moet d
halve s
gedraa
veer te
breuk!

: He
ter

. 3 

 
n en 

ving 

ij uit 

en de 

aken, 
et 

n 
ermen 
jv. door 
BR 500, BR 550, 

rveer spannen

t het afgewikkelde startkoord 
 lus vormen en hiermee de 
rdrol zes slagen in de richting 
 de pijl draaien

 koordrol vasthouden
t verdraaide koord naar buiten 
kken en rechttrekken
 koordrol loslaten
t startkoord langzaam laten 
ren, zodat het op de koordrol 
rdt gewikkeld
thandgreep moet stevig in de 
us worden getrokken. Als de 
eep opzij kantelt: de veer nog 
g spannen.

 koord volledig is uitgetrokken 
e koordrol nog minstens een 
lag verder kunnen worden 
id. Als dit niet mogelijk is, is de 
 strak gespannen – kans op 

t koord op de koordrol één slag 
ugwikkelen

Gebroken starterveer vervangen
De veerresten kunnen nog zijn 
voorgespannen en daardoor 
onverwacht wegspringen als deze 
uit het starterdeksel worden 
genomen – kans op letsel! 
Gezichtsbescherming en 
veiligheidshandschoenen dragen

: Koordrol uitbouwen

1 = veerhuis en gebroken veerdelen 
met behulp van een 
schroevendraaier voorzichtig uit het 
starterdeksel wippen

: De nieuwe veer met enkele 
druppels harsvrije olie insmeren

: De nieuwe veer met het veerhuis in 
het starterdeksel plaatsen

: De koordrol monteren, starterveer 
spannen, starterdeksel aanbrengen 
en met schroeven vastzetten

Bij buitengebruikstelling vanaf ca
maanden

: De benzinetank op een goed
geventileerde plaats aftappe
reinigen

: De brandstof volgens de 
voorschriften en milieuwetge
opslaan.

: De motor laten draaien tot h
zichzelf afslaat – 
als dit wordt nagelaten kunn
carburateurmembranen 
vastplakken

: Het apparaat goed schoonm
vooral de cilinderribben en h
luchtfilter

: Het apparaat op een droge e
veilige plaats opslaan. Besch
tegen onbevoegd gebruik (bi
kinderen)

Apparaat opslaan
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1) STIHL 

Onde
reinig

Onderst
Onder z
per dag

In
di

en
 n

od
ig

Comple

Bedieni

Luchtfilt

Filter in 
x

Benzine

Carbura
x

Bougie

Aanzuig

Klepspe x

Verbran x

Vonken
x

Bereikb
moeren x

AV-elem

Besche
luchtaan x

Gaskab x

Afleider
x

Veilighe
, BR 550, BR 600

adviseert de STIHL dealer

rhouds- en 
ingsvoorschriften

aande gegevens zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden.
ware omstandigheden (veel stofoverlast enz.) en bij langere werktijden 
 dienen de gegeven intervallen navenant te worden verkort.

Vo
or

 a
an

va
ng

 
va

n 
he

t w
er

k

N
a 

he
t w

er
k,

re
sp

. d
ag

el
ijk

s

N
a 
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W
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M
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s

Ja
ar

lijk
s

B
ij 

st
or

in
ge

n

B
ij 

be
sc

ha
di

gi
ng

te apparaat
visuele controle (staat, lekkage) x x

reinigen x

ngshandgreep werking controleren x x

er vervangen x x

benzinetank
controleren door STIHL dealer 1) x

filter laten vervangen door STIHL 
dealer 1) x

tank reinigen x

teur
stationair toerental controleren x x

stationair toerental afstellen

elektrodeafstand afstellen x

vervangen na 100 bedrijfsuren

openingen voor koellucht reinigen x

ling controleren, zo nodig afstellen, na 
139 bedrijfsuren

dingsruimte
koolaanslag verwijderen na 139 
bedrijfsuren, vervolgens elke 150 
uur

rooster in uitlaatdemper
controleren

reinigen, resp. vervangen x

are bouten, schroeven en 
 (behalve stelschroeven) natrekken

enten (silent-bloc, veren)
visuele controle x

vervangen door STIHL dealer 1) x x

rmrooster van 
zuigopening

controleren x x

reinigen

el instellen

controleren x

vervangen x

idssticker vervangen x
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Het aan
deze ha
slijtage

Gebruik
appara
plaatsv
handlei

De geb
voor all
nemen
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veroorz
voor:

– Nie
wij

– He
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app
ges
min

– Nie
geb

– Ge
spo

– Ve
geb
def

len

ruik 
male 
lijk van 
r op tijd 

 

Slijta
en sc
BR 500, BR 550, 

houden van de voorschriften in 
ndleiding voorkomt overmatige 

 en schade aan het apparaat.

, onderhoud en opslag van het 
at moeten net zo zorgvuldig 
inden als staat beschreven in de 
ding. 

ruiker is zelf verantwoordelijk 
e schade die door het niet in acht 
 van de veiligheids-, bedienings- 
erhoudsaanwijzingen wordt 
aakt. Dit geldt in het bijzonder 

t door STIHL vrijgegeven 
zigingen aan het product
t gebruik van gereedschappen of 
behoren die niet voor het 
araat zijn vrijgegeven, niet 
chikt of kwalitatief 
derwaardig zijn
t volgens voorschrift 
ruikmaken van het apparaat

bruik van het apparaat bij 
rtmanifestaties of wedstrijden

rvolgschade door het blijven 
ruiken van het apparaat met 

ecte onderdelen

Onderhoudswerkzaamheden
Alle in het hoofdstuk ”Onderhouds- en 
reinigingsvoorschriften” vermelde 
werkzaamheden moeten regelmatig 
worden uitgevoerd. Voor zover deze 
onderhoudswerkzaamheden niet door 
de gebruiker zelf kunnen worden 
uitgevoerd, moeten deze worden 
overgelaten aan een STIHL dealer. 

STIHL adviseert onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden alleen door 
de STIHL dealer te laten uitvoeren. De 
STIHL dealers worden regelmatig 
geschoold en hebben de beschikking 
over Technische informaties.

Als deze werkzaamheden niet of 
onvakkundig worden uitgevoerd, kan er 
schade ontstaan waarvoor de gebruiker 
zelf verantwoordelijk is. Hiertoe behoren 
o.a.:

– Schade aan de motor ten gevolge 
van niet tijdig of niet correct 
uitgevoerde onderhoudswerk-
zaamheden (bijv. lucht- en 
benzinefilter), verkeerde 
carburateurafstelling of 
onvoldoende reiniging van de 
koelluchtgeleiding (inlaatsleuven, 
cilinderribben)

– Corrosie- en andere vervolgschade 
ten gevolge van onjuiste opslag

– Schade aan het apparaat ten 
gevolge van gebruik van kwalitatief 
minderwaardige onderdelen

Aan slijtage onderhevige de
Sommige onderdelen van het 
motorapparaat staan ook bij geb
volgens de voorschriften aan nor
slijtage bloot en moeten afhanke
de toepassing en de gebruiksduu
worden vervangen. 
Hiertoe behoren o.a.:

– filter (voor lucht, benzine)
– startmechanisme
– bougie
– dempingselementen van het

antivibratiesysteem

ge minimaliseren
hade voorkomen
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oster)*

Belan
, BR 550, BR 600

   1= blaasmond recht*
  2= blaasmond gebogen*
  3= blaaspijp BR 550/600*
  4= blaaspijp BR 500*
  5= blaaspijp BR 500/550/600
  6= bedieningshandgreep
  7= gashendel
  8= hendel
  9= harmonicaslang
10= draagstel
11= rugplaat
12= beschermrooster
13= luchtfilter
14= tankdop

15= bougiesteker
16= uitlaatdemper (met vonkenro
17= carburateurstelschroeven
18= chokeknop
19= benzinepomp
20= starthandgreep
21= benzinetank
22= afleider BR 500
23= afleider BR 550 / 600

# = apparaatnummer

* Zie „Bij deze handleiding“

grijke componenten

45
2B

A
07

0 
S

C



88

Nederlands

BR 600

Motor

Blaasc

Gewic

en
- en 
ouden 
t 
e 

e arbo-
en 
/vib

STIHL 
Cilinde
Boring:
Slag:
Station

Maxima
BR 500
BR 550
BR 600

Luchtdo
BR 500
BR 550
BR 600

Luchtsn
BR 500
BR 550
BR 600

BR 500
BR 550
BR 600

Techn

peq 

iveau 

reep, 
BR 500, BR 550, 

apaciteit

ht

Ontstekingssysteem

Brandstofsysteem

Startmechanisme
Startkoord: Ø 3,5 mm x 960 mm

Geluids- en oscillatiewaard
Voor het bepalen van de geluids
oscillatiewaarden is rekening geh
met het stationair toerental en he
nominale maximumtoerental in d
verhouding 1:6
.

Gedetailleerde gegevens m.b.t. d
wetgeving voor wat betreft trilling
2002/44/EEG, zie www.stihl.com

4-MIX-motor
rinhoud: 64,8 cm3

50 mm
33 mm

air toerental: 2500 1/min

le luchtdoorzet
: 1380 m3/h
: 1490 m3/h
: 1720 m3/h

orzet met blaasmond
: 810 m3/h
: 900 m3/h
: 1210 m3/h

elheid met blaasmond
: 81 m/s
: 89 m/s
: 90 m/s

: 9,9 kg
: 9,7 kg
: 9,5 kg

ische gegevens

Principe: elektronisch 
geregelde 
magneet-
ontsteking

Bougie (ontstoord): NGK CMR 6 H
Elektrodeafstand: 0,7 mm

Carburateur: onafhankelijk van 
de stand 
werkende 
membraan-
carburateur met 
geïntegreerde 
benzinepomp

Inhoud benzinetank: 1,4 l (1400 cm3)
Brandstofmengsel: zie hoofdstuk 

„Brandstof“

Gelijkwaardig geluiddrukniveau L
volgens EN ISO 11201
BR 500: 88 dB(A)
BR 550: 94 dB(A)
BR 600: 99 dB(A)

Gelijkwaardig geluidvermogensn
Lweq volgens ISO 3744
BR 500: 97 dB(A)
BR 550: 105 dB(A)
BR 600: 107 dB(A)

Gelijkwaardige oscillatiewaarde 
a hv,eq volgens ISO 8662 handg
rechts
BR 500: 1,4 m/s2

BR 550: 1,6 m/s2

BR 600: 1,8 m/s2



89BR 500

Nederlands

Heupgo

Blaasm

Blaasm

Actuele
en and
verkrijg

* Zie 

at 
n 
n 

g staan 
raties 
aler 

 
 door 
n. De 

g 
matig 

en 
TIHL 
geven 
rdelen. 
 

n 
f 

 

te 

n het 
eine 
nig 

Spec
, BR 550, BR 600

rdel

ond, recht*

ond, gebogen*

 informatie over bovengenoemd 
er speciaal toebehoren is 
baar bij de STIHL dealer.

„Bij deze handleiding“

Door de gebruiker van dit appara
mogen alleen die onderhouds- e
reinigingswerkzaamheden worde
uitgevoerd die in deze handleidin
beschreven. Verdergaande repa
mogen alleen door een STIHL de
worden uitgevoerd.

STIHL adviseert onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden alleen
de STIHL dealer te laten uitvoere
STIHL dealers worden regelmati
bijgeschoold en ontvangen regel
Technische informaties.

Bij reparatiewerkzaamheden alle
onderdelen inbouwen die door S
voor dit motorapparaat zijn vrijge
of technisch gelijkwaardige onde
Alleen hoogwaardige onderdelen
monteren. Als dit wordt nagelate
bestaat de kans op ongelukken o
schade aan het motorapparaat.

STIHL adviseert originele STIHL
onderdelen te monteren.

Originele STlHL onderdelen zijn 
herkennen aan het STlHL 
onderdeelnummer, aan het logo 
STIHL en, indien aanwezig, aa
STlHL onderdeellogo (. Op kl
onderdelen kan dit logo ook als e
teken voorkomen.

iaal toebehoren Reparatierichtlijnen
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ANDRE
Badstr.
71336 

bevesti
beschre

voldoet
richtlijn
2000/1

Het pro
de volg
vervaar
EN ISO
EN 550

Voor he
gegara
geluids
2000/1
van de 

n 

an de 

e 
n de 
or 

Constru
Merk:
Type:

Serie-id
Cilinde

CE-c
confo
fabrik

00
0B

A
02

5 
LÄ
BR 500, BR 550, 

AS STIHL AG & Co. KG
 115
Waiblingen

gt dat de nieuwe, hieronder 
ven machine

 aan de voorschriften van de 
 98/37/EG, 89/336/EEG en 
4/EG.

duct is in overeenstemming met 
ende norm ontwikkeld en 
digd:
12100, EN 61000-6-1, 

12.

t bepalen van het gemeten en  
ndeerde 
vermogensniveau is richtlijn 
4/EG, bijlage V, onder toepassing 
norm ISO 11094, toegepast.

Gemeten geluidsvermogensniveau:  
BR 500: 99 dB(A)
BR 550: 106 dB(A)
BR 600: 108 dB(A)

Gegarandeerd 
geluidsvermogensniveau: 
BR 500: 100 dB(A)
BR 550: 107 dB(A)
BR 600: 109 dB(A)

Bewaren van technische documentatie:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktzulassung

Gedaan te Waiblingen op 01-09-2004

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Steinhauser
Hoofd
Productgroepen Management/
technische dienst

Alle producten van STIHL voldoe
aan de hoogste kwaliteitseisen.

Met de certificatie door een 
onafhankelijk instituut wordt 
geattesteerd dat alle producten v
fabrikant STIHL wat betreft 
productontwikkeling, 
materiaalvoorziening, productie, 
montage, documentatie en servic
voldoen aan de strenge eisen va
internationale norm ISO 9001 vo
kwaliteitsmanagementsystemen.

ctie: Bladblazer
STIHL
BR 500, 
BR 550, 
BR 600 

entificatie: 4282
rinhoud: 64,8 cm3

ertificaat van 
rmiteit van de 
ant

Kwaliteitscertificaat
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