
 

           
 

      Beste Klant 
 
    Een ingebouwd stroomaggregaat zorgt voor de noodzakelijke stroomvoorziening. 

Als verhuurder van aggregaten geven we u graag enkele tips om het aggregaat in alle 
veiligheid te gebruiken. 

 
 
 

TOP 10 VEILIG GEBRUIK STROOMGROEPEN 
 

1. Lees eerst de met het aggregaat meegeleverde handleiding om uw veiligheid en 
die van anderen te waarborgen.  

2. Plaats het aggregaat op een horizontaal oppervlak. Houd kinderen en dieren op 
een veilige afstand van het werkende aggregaat om verbranding of enig ander 
letsel te voorkomen.  

3. Uitlaatgassen zijn giftig. Gebruik het aggregaat niet in een gesloten of 
onvoldoende geventileerde ruimte.  

4. Zorg dat het aggregaat droog blijft en bedien het niet met natte handen.  
5. De uitlaat wordt zeer heet tijdens het gebruik van het aggregaat en blijft nog een 

tijdje heet nadat de motor werd stilgelegd. Raak de uitlaat dus niet aan om 
brandwonden te vermijden. Houd ontvlambare stoffen op afstand van het 
aggregaat.  

6. Vul nooit brandstof bij terwijl de motor draait en zorg voor voldoende ventilatie 
tijdens het tanken. Rook niet in de nabijheid van het aggregaat en zeker niet 
tijdens het vullen met brandstof. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op om te 
vermijden dat die vuur vat. Gebruik enkel brandstof van het type diesel EN590 
gewone rode diesel kan vervuild zijn en defecten veroorzaken met hoogoplopende 
kosten ten Uwen laste.(elk toestel wordt geleverd met volle brandstoftank) 

7. Houd steeds een gebruiksklaar brandblusapparaat met ABC-poeder bij de hand. 
Blus in eerste instantie zeker niet met water.  

8. Om personen te beschermen tegen indirecte aanraking van onder spanning 
staande delen is het noodzakelijk en verplicht een aardingspin aan te sluiten 
alvorens het aggregaat te gebruiken. 

9. Schakel eerst de belastingen (stroomverbruikers) uit alvorens de motor van het 
aggregaat stil te leggen.  

10. Werk nooit aan het aggregaat terwijl het in werking is, bij defect ons direct 
verwittigen wij zorgen voor spoedige  herstelling of plaatsen een ander aggregaat. 

 


