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Model: .......................... 

 

 

Serienummer: ................................. 

 

 

Deze handleiding is een onderdeel van de machine en moet steeds voor raadpleging aanwezig 

zijn bij de machine. 
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Deze handleiding moet volgens de Europees geldende wetgeving worden gebruikt. Zij dient 

als een bestanddeel van de machine te worden beschouwd en moet, zoals voorgeschreven in 

de geldende wetgeving, voor raadpleging tot de eindontmanteling bewaard blijven. Het doel 

van deze handleiding is u te helpen de FrostGuard veilig te gebruiken en te onderhouden. 

De gebruikershandleiding moet door de eigenaar of uitvoerder op de werkplaats op een 

veilige, droge en tegen de zon beschutte plaats bewaard worden. Zij moet altijd beschikbaar 

zijn voor raadpleging. In geval van beschadiging moet de gebruiker bij Lazo Europe een 

nieuw exemplaar van de handleiding aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright AGROFROST  NV - 2010.

 

Alle rechten zijn voorbehouden.  Nadruk, kopie, bewerking of heruitgave en openbaarmaking 

in elke vorm met elk medium, ook als uittreksel, is zonder toestemming van Lazo Europe 

verboden.  

 

Verder behoudt Lazo Europe zich het recht tot herbewerking van deze publicatie en het recht 

tot uitvoeren van veranderingen van de inhoud over bepaalde periodes zonder de verplichting 

van vooraankondiging van zulke herbewerking en verandering voor.  
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AANDACHTSPUNTEN IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 

  

 Tip:  geeft suggesties en adviezen om bepaalde taken  

   gemakkelijker of handiger uit te voeren. 

 
  

Let op:  een opmerking met aanvullende informatie maakt u

    attent op mogelijke problemen. 

 
  

    Waarschuwing: de gebruiker kan zichzelf ernstig verwonden.  

 

 

 

OVER DE GEBRUIKERS VAN DE FROSTGUARD. 
 

 Eisen met betrekking tot de gebruiker 

 

Personen die gewettigd zijn om te rijden met een trekker en vertrouwd zijn met het besturen 

van een trekker mogen de FrostGuard gebruiken. Zij moeten hiervoor minstens 18 jaar oud 

zijn en beschikken over al hun psychische en fysische capaciteiten. Zij moeten tevens de 

gebruikershandleiding gelezen hebben. 

 

 

Personen die de handleiding niet gelezen hebben, mogen de FrostGuard niet 

gebruiken. 

 

 

 Het profiel van de gebruiker 

 

De gebruikershandleiding is opgesteld voor 2 doelgroepen: 

- De bediener: de gebruiker die enkel de FrostGuard bedient. 

- De onderhoudsmechanicus: de persoon die de montage, het onderhoud, de 

herstellingen en dergelijke uitvoert 

 

De bediener moet de hoofdstukken 1, 2, 5, gelezen hebben alvorens de FrostGuard te mogen 

gebruiken. 

De onderhoudsmechanicus moet de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, gelezen hebben alvorens 

werken aan de FrostGuard te mogen uitvoeren.  

 

 

Het is verboden de FrostGuard in een gesloten ruimte te gebruiken om volgende 

redenen: 

1. De motor en de brander verbruiken veel zuurstof. Daarom is de aanvoer van 

verse zuurstof/lucht zeer belangrijk. 

2. De motor produceert koolstofmonoxide, een reukloos, kleurloos en giftig gas. Het 

inademen van koolstofmonoxide kan bewusteloosheid en zelfs de dood 

veroorzaken.  

3. Indien er gas zou ontsnappen, bijvoorbeeld ten gevolge van een gaslek, dan kan 

dit levensbedreigend zijn door het mogelijke ontploffingsgevaar.   
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1 Montage, transport en opstelling. 

 

1.1 MONTAGE 

Zorg ervoor dat alle bijbehorende onderdelen die eventueel los worden meegeleverd, degelijk 

en vakkundig aan de machine worden bevestigd. 

Bij montage van de gasflessen, altijd met een lekspray controleren of de leidingen gasdicht 

zijn. 

   

 

1.2 TRANSPORT. 

 

De FrostGuard kan door middel van een tractor met hefmast verplaatst worden.  

De machine moet altijd vervoerd worden zonder gasflessen. 

Op een ongelijke ondergrond en in het veld, in de boomgaard, in de wijngaard en/of in serres 

mag men nooit sneller rijden dan 5 km/h. 

 

1.3 PLAATSING. 

 

1. Zorg ervoor dat de FrostGuard op een stevige ondergrond staat en dat de poten 

zodanig zijn afgeregeld dat de machine stabiel is  

2. Indien de machine op een helling staat, veranker ze dan in de grond. 

3. Bij modellen met de uitlaat onder: zorg ervoor dat de uitlaat zich tussen de 20 en 50 

cm boven de grond bevindt.  

4.  Zorg ervoor dat de uitgeblazen lucht steeds onder of boven de gasflessen 

wordt uitgeblazen. Indien de aandrijving van de luchtuitlaat wegvalt, en de 

uitgeblazen lucht zou op dat moment op de gasflessen zijn gericht, dan kunnen 

deze oververhitten en zou er een gevaarlijke situatie ontstaan. 

5. Vraag steeds bij uw dealer of de fabrikant naar de juiste opstelling van de machine. 

Iedere toepassing is verschillend en zeker als er meerder machines samen worden 

gebruikt is het belangrijk om de ideale opstelling te kennen.  

6. Gebruik alleen propaangas. Andere gassoorten bevriezen bij gebruik bij lage 

temperaturen.  
7. Zorg er zeker voor dat de poten onder de gasflessenhouders goed zijn afgeregeld 

zodat deze niet kunnen kantelen. 

8. De gasflessen worden verwarmd door de uitlaatgassen van de motor. Verbindt daarom 

de uitlaat van motor met de gassteun door middel van de flexibele buis. Opgepast: 

tijdens gebruik kan deze buis tot 250 °C heet worden. De flessen moeten telkens 

precies boven een gat in de draagbalk geplaatst worden. Als het verwarmen van de 

flessen niet goed gebeurt zullen de flessen bevriezen. 
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1.4 OPSTELLING. 

1.4.1 Opstelling van één rij machines. 
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N

 

1.4.2 Opstelling van meerdere rijen machines. 
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De opgegeven waardes zijn voor de machine met uitlaat onder en voor de bescherming van 

bloesems/bloemen in boomgaarden.  

Voor het model met uitlaat boven kan men de waardes als volgt aanpassen:  

a. Voor gebruik in open veld: met 30 tot 40  % 

b. Voor gebruik in boomgaarden: vraag uw verkoper. 

Om klein fruit te beschermen, vraag uw verkoper. 
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2 Wanneer en hoe opstarten. 

 

2.1 WANNEER STARTEN EN STOPPEN 

 

Bij nachtvorst moet de FrostGuard gestart worden vooraleer de natte temperatuur onder 

de 0 °C komt. De machine moet minstens 30 minuten werken vooraleer ere en positief 

effect optreedt. Zodra de natte temperatuur buiten het bewerkte perceel (minstens 100 

meter tegen de windrichting) terug positief is mat men de FrostGuard stoppen.  

De ideale manier om de natte temperatuur te meten is de volgende: plaats een plastiekfolie 

van 1 m bij 1 m op de grond, op het laagste punt in de te beschermen boomgaard. Plaats de 

sensor van het nachtvorstalarm op deze folie. Start de FrostGuard onmiddellijk als de 

temperatuur 0°C bereikt. Een goed nachtvorstalarm, verbonden met een mobiele 

telefoonkaart, is onontbeerlijk.  

 

 

2.2 VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPSTARTEN 

Zorg ervoor dat de machine ruim op tijd startklaar wordt gemaakt, zodat in geval 

van opkomende nachtvorst de machine onmiddellijk kan worden gestart. 

Volgende punten moeten vooraf in orde worden gemaakt: 

a. Zet de machine op de juiste plaats, en zorg ervoor dat ze op een stevige 

ondergrond staat, zodat de poten niet kunnen wegzakken. Zorg er ook voor dat de 

poten juist zijn afgeregeld zodat de machine niet kan kantelen. 

b. Plaats de machine nooit op een helling van meer dan 15 %, zo niet komt de goede 

smering van de motor in gevaar. 

c. Vul de benzinetank zodat de machine genoeg benzinevoorraad heeft om de hele 

nacht autonoom te kunnen draaien. (Het verbruik is ongeveer 3 liter per uur.) 

d. Vul nooit benzine bij terwijl de machine werkt. 

e. Vul nooit benzine bij terwijl de motor draait. 

f. Vul nooit benzine bij terwijl de brander werkt. 

g. Vul nooit benzine bij terwijl de brander en/of motor nog warm is. 

h. Zorg ervoor dat de er voldoende gasflessen zijn gemonteerd zodat de 

gasvoorraad voldoende is om de hele nacht autonoom te kunnen werken. 

(Het verbruik is ongeveer 10 tot 13 kg gas per uur.) 

i. Controleer of de leidingen goed zijn aangesloten (met een lekspray) zodat 

er geen gas kan ontsnappen. 

j. De gasflessen worden verwarmd door de uitlaatgassen van de motor. Verbindt 

daarom de uitlaat van motor met de gassteun door middel van de flexibele buis. 

Opgepast: tijdens gebruik kan deze buis tot 250 °C heet worden. De flessen 

moeten telkens precies boven een gat in de draagbalk geplaatst worden. Als het 

verwarmen van de flessen niet goed gebeurt zullen de flessen bevriezen.                          
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2.3 DE MACHINE OPSTARTEN. 

2.3.1  De benzinemotor starten. 

 

 

A. Choke-hendel 

 

B. Hoofdschakelaar 

 

C. Startkoord 

 

D. Benzinekraan 

 

 

 

 

 

 

Het starten van de benzinemotor gebeurt als volgt: 

a. Open de benzinekraan (D). 

b.  Zet de hoofdschakelaar van de motor op ‘ON’. 

c.  Zet de gashendel in de hoogste stand.  

d. Indien de motor nog koud is: zet de ‘choke’-hendel (A)  in de ‘CHOKE’-stand.  

 
e. Start de motor door stevig aan het startkoord (C) te trekken.  

f. Zet na 5 seconde de choke-hendel (A) in de ‘RUN’-stand. 

  



Agrofrost  Handleiding FrostGuard 9 

 

2.3.2 De brander starten. 

 

E. Drukregelaar (gas) 

 

F. Gaskraan 

 

G. Manometer 

 

 

 

 

 

 

 

Om de brander te starten: 

a. Start eerste de benzinemotor (zie vorig punt 2.4.1).  

b. Zet de gashendel op ‘SLOW’ maar zorg er wel voor dat de ventilator nog 

langzaam meedraait. 

c. Open alle gasflessen: het is belangrijk om alle gasflessen te openen. Anders riskeert 

men dat het gasverbruik per fles te hoog is waardoor er risico bestaat op bevriezing 

van de flessen. 

d. Zorg ervoor dat de uitlaatbuis niet naar u gericht is tijdens het starten. Indien 

nodig de buis de andere kant op duwen.  
e. Open de gaskraan (F). 

f. Druk 1 seconde op de ‘startknop’ en controleer de druk op 

de manometer. Deze moet bij een buitentemperatuur van 

ca. 0 C° tussen 0,5  en 1 bar liggen. Indien nodig de druk 

bijregelen met de drukregelaar (E).  

g. Na het controleren van de druk steeds minimaal 10 

seconden wachten alvorens men de brander 

ontsteekt zodat het gas, dat vrijgekomen is bij de 

druktest, door de ventilator voldoende is afgevoerd. 

h. Steek een aanmaakblokje aan en leg het vlak achter de branderkrans. Duw op de 

startknop. Als het gas ontsteekt, onmiddellijk de gashendel om ‘MAXIMUM’ zetten 

en de knop nog 10 seconden ingedrukt houden. Dan mag men de startknop loslaten. 

Als de brander toch uitvalt, opnieuw beginnen bij punt f. 

 
i. Als het gas na 2 seconden nog niet brandt, de startknop loslaten en 15 seconden 

wachten. Dit om te vermijden dat er zich teveel niet ontbrand gas zou 

verzamelen in en rond de machine. Na een wachttijd van 15 seconden kan men 

een volgende poging doen om het gas te ontsteken en de richtlijnen van punt f 

herhalen. 

j. Regel de temperatuur door middel van de drukregelaar (E).  

k. Zorg ervoor dat de temperatuur stabiel blijft tussen 80 en 110 °C. Het duurt enkelen 

minuten vooraleer de temperatuur stabiel blijft. Wacht totdat de uitlaat een hele toer 

heeft gedraaid (8 minuten) en controleer nogmaals de temperatuur  alvorens de 

machine te verlaten. 
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2.3.3 Veiligheid 

De machine is voorzien van een veiligheid die het gas afsluit als de motor niet 

draait, of als het toerental van de ventilator te laag is. Op deze manier zal de 

brander altijd uitvallen als de motor stopt. Men moet daarom de motor ook 

altijd op het maximum toerental laten draaien. 

2.3.4 Het verwarmen van de gasflessen. 

 

De gasflessen worden verwarmd door de uitlaatgassen van de motor. Verbindt 

daarom de uitlaat van motor met de gassteun door middel van de flexibele buis. Opgepast: 

tijdens gebruik kan deze buis tot 250 °C heet worden. De flessen moeten telkens precies 

boven een gat in de draagbalk geplaatst worden. Als het verwarmen van de flessen niet goed 

gebeurt zullen de flessen bevriezen.  

 

 

2.3.5 Het gebruik in gesloten ruimtes.  

 

Het is verboden de FrostGuard in een gesloten ruimte te gebruiken om volgende 

redenen: 

1. De motor en de brander verbruiken veel zuurstof. Daarom is de aanvoer van 

verse zuurstof/lucht zeer belangrijk. 

2. De motor produceert koolstofmonoxide, een reukloos, kleurloos en giftig 

gas. Het inademen van koolstofmonoxide kan bewusteloosheid en zelfs de 

dood tot gevolg hebben.  

3. Indien er gas zou ontsnappen, bijvoorbeeld ten gevolge van een gaslek, dan kan 

dit levensbedreigend zijn door het mogelijke ontploffingsgevaar. 

 

 

2.4 DE MACHINE STOPPEN 

a. Sluit de gaskraan (F). 

b. Sluit alle gasflessen. 

c. Laat de motor nog enkele minuten lopen om de machine af te koelen. 

d. Zet de gashendel toe. 

e. Zet de hoofdschakelaar op ‘0’. 

f. Sluit de benzinekraan. 
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3 Onderhoud. 

3.1 MOTOR. 

a. Voor het onderhoud van de Briggs & Stratton motor: zie de bijgeleverde handleiding 

van de motor zelf. 

b. Controleer wel om de 8 gebruiksuren het motorpeil van de motor door middel van de 

gele peilstop . De olie moet steeds op het maximum staan. Indien nodig, traag olie 

bijvullen. Niet overvullen!!  Gebruik SAE 30. 

  

 
 

c. Elke 50 uren de motorolie vervangen. 

 

3.2 BRANDER. 

De brander vergt geen onderhoud. 

 

 

3.3 VENTILATOR EN AANDRIJVING. 

De lagers/lagerblokken regelmatig smeren. 
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4 Garantie – vernietiging – onderdelenlijst. 

4.1 GARANTIE 

De garantie omvat de onderdelen, welke fouten of gebreken vertonen van in het begin, die 

door LAZO EUROPE vervaardigd zijn. Deze garantie vervalt als er sprake is van normale 

slijtage, als er defecten ontstaan door slecht gebruik of onderhoud van de machine, of als de 

gebruiker de instructies van de handleiding niet volgt of geen originele wisselstukken, door 

LAZO EUROPE gefabriceerd, gebruikt. 

Wij aanvaarden geen klachten i.v.m. veranderingen, die wij na verloop van tijd aanbrengen, 

ter verbetering van de machine 

 

4.2 VERNIETIGING 

Wanneer de gebruiker besluit om de FrostGuard niet meer te gebruiken, mag hij deze niet 

zomaar weggooien. Hierbij vindt U een overzicht voor een juiste verwijdering van de 

verschillende onderdelen. 

 

 

Onderdeel     Manier van verwerking   

Lagers      schroot     

Olie uit de tandwielkast   chemisch afval (eventueel KCA)  

Gasleidingen     schroot   

Chassis     schroot     

Schroeven, moeren, sluitringen  schroot     

Dichtingen     container voor kunststof  

Motor Briggs |& Stratton   xxxx  

Ventilator     schroot 

 

 

Tabel 6.1: verwijdering van de diverse onderdelen 

 

 

 

 

4.3  ONDERDELENLIJST. 

Indien u een onderdelenlijst nodig hebt, stuur dan een e-mail naar :  info@agrofrost.be !! 

 

mailto:info@agrofrost.be
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5 Technische kenmerken – werking - toepassingen. 

5.1 TECHNISCHE KENMERKEN 

Afmetingen L x B x H (cm): 

Type L: 230 x 150 x 160 (met uitlaat onder) 

Type H: 230 x 150 x 200 (met uitlaat boven) 

 

Gewicht zonder gasflessen: 290 Kg. 

 

Gemiddeld bereik machine:   
Type L (uitlaat onder): ovaal van ca. 60 bij 70 meter. 

Type H (uitlaat boven): cirkel met een diameter van 80 tot 120 

meter. 

 

Aandrijving ventilator:   
Motor Brigss & Stratton, Vanguard 4-takt, 13 PK. 

Gemiddeld benzineverbruik: ca. 3 liter/uur. 

Met extra benzinetank van 45 liter. 

 

Gasinstallatie:     
Standaard voorzien met 1 houder voor 2 of 3 flessen, naargelang het land. Kan op aanvraag uitgerust 

worden met een 2de houder.  

Gemiddeld gasverbruik: ca. 10 kg/uur met uitlaat onder, ca. 13 kg/uur met uitlaat boven. 

 

Transport: 

De FrostGuard kan verplaatst worden met een hefmast op de trekker of speciale palletvork.  

  

5.2 WERKING 

 

De goede resultaten zijn grotendeels te danken aan de temperatuurschommelingen die worden gecreëerd, 

en door de verlaging van de vochtigheid, waardoor er geen of veel minder rijm ontstaat. Het grote 

voordeel van het creëren van temperatuursschommelingen is dat dit veel minder energie vraagt dan het 

verhogen van de temperatuur tot boven de kritische temperatuurwaardes. Hierdoor is het 

energieverbruik tot 10 maal minder dan met andere systemen. 

Afhankelijk van de vorm en de grootte van het te bewerken perceel worden verschillende machines bij 

elkaar geplaatst. 

 

 

5.3 TOEPASSINGEN 

De FROSTGUARD kan bijna overal en voor verschillende toepassingen worden ingezet: 

1) Voor nachtvorstbescherming in boomgaarden voor alle soorten fruit, in wijngaarden, in serres, voor 

aardbeien, bessen, frambozen, artisjokken, groenten, bloemen. 

2) Voor de verbetering van de vruchtzetting 

3) Voor het verhogen van de temperatuur in serres bij het begin van het seizoen om de eerste oogst te 

vervroegen of bij het einde van het seizoen om een eventuele extra oogst te realiseren. 
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6 Motor Briggs & Stratton. 
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7 EG-verklaring van overeenstemming. 

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING  

(Richtlijn 89/392/EEG gewijzigd - Bijlage II A/C) 

  

Fabrikant  : Agrofrost NV 

Adres   : Canadezenlaan 62 – 2920 Kalmthout, Belgium 

      

Gevolmachtigde  O Polleunis Marc – Krawatenstraat 85d, B-3470 Kortenaken , 

Belgium 

      O  Stynen Patrik – Canadezenlaan 62, B-2950 Kalmthout, Belgium 

Verklaart hiermede dat 

. 

 merk   : Agrofrost FrostGuard  

 type   : ………………….. 

 serienummer  : …………………... 

 voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn (richtlijn 89/392/EEG gewijzigd door 

de richtlijnen 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG van de Raad); 

 voldoet aan de bepalingen van de volgende andere richtlijnen : 

 . .1.1-1.2-1.3-1.4-1..5-1.6-1.7-3.1-3.3-3.4-3.5-3.6 

 

 

 

 

 

 

Plaats :  Kalmthout      Datum : …………………….. 

 

 

 

 ............................ 

 

Naam : ………………………… 

Functie : ……………………… 
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8 Installatieprocedure. 

Installatieprocedure – Copy voor de koper. 
 

KOPER                                                             DEALER 
 

Naam:   …………………………     Naam: …………………………………      
 

Adres:   …………………………  Adres: …………………………………    

 

          ………………………..   …………………………………  

 

…………………………      …………………………………  

 

 

 

Technieker:……………………………  Datum:……………….   

 

MODEL ……               SERIE NUMMER :…………………..  

 

CHECK LIST  & DEMONSTRATIE PROCEDURE 

 (Uit te voeren door de technieker en de koper) 

Demonstratie: 

Opstart van de machine. – Werking van de machine. – Stoppen van de machine. 

Plaatsing van de machine. 

Aansluiting van de gasflessen. 

 

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsconsignes: 

Gas connecties (Leak spray). 

Veiligheidsartikelen samen geleverd met de machine. 

De gebruikershandleiding. 

 Wisselen van de gastanks. 

 

Transport en opslag van de machine wanneer niet in gebruik. 

 

Website: de koper zal regelmatig de website www.agrofrost.be bezoeken. De fabrikant zal hier, indien 

nodig,  nieuwe richtlijnen in verband met het gebruik van de FrostGuard publiceren. 

 

   

INSTALLATIE PROCEDURE VOLBRACHT. 

Ik heb de Frostbuster in goede staat ontvangen en genoot de opleiding voor het gebruik van de 

FrostGuard en de veiligheidsmaatregelen. Bovendien werd mij meegedeeld dat nieuwe richtlijnen in 

verband met het gebruik, indien nodig, op de website www.agrofrost.be zullen gepubliceerd worden. 

 

 

Handtekening technieker……………    Handtekening klant: ……………………  

 

 

Naam in hoofdletters: …………………   Naam in hoofdletters: ………………… 
 

Datum: …………….       Datum: …………….  
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http://www.agrofrost.be/


Agrofrost  Handleiding FrostGuard 25 
 

 

 

Installatieprocedure – Copy voor de verkoper. 
 

KOPER                                                             DEALER 
 

Naam:   …………………………     Naam: …………………………………      
 

Adres:   …………………………  Adres: …………………………………    

 

          ………………………..   …………………………………  

 

…………………………      …………………………………  

 

 

 

Technieker:……………………………  Datum:……………….   

 

MODEL ……               SERIE NUMMER :…………………..  

 

CHECK LIST  & DEMONSTRATIE PROCEDURE 

 (Uit te voeren door de technieker en de koper) 

Demonstratie: 

Opstart van de machine. – Werking van de machine. – Stoppen van de machine. 

Plaatsing van de machine. 

Aansluiting van de gasflessen. 

 

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsconsignes: 

Gas connecties (Leak spray). 

Veiligheidsartikelen samen geleverd met de machine. 

De gebruikershandleiding. 

 Wisselen van de gastanks. 

 

Transport en opslag van de machine wanneer niet in gebruik. 

 

Website: de koper zal regelmatig de website www.agrofrost.be bezoeken. De fabrikant zal hier, indien 

nodig,  nieuwe richtlijnen in verband met het gebruik van de FrostGuard publiceren. 

 

   

INSTALLATIE PROCEDURE VOLBRACHT. 

Ik heb de Frostbuster in goede staat ontvangen en genoot de opleiding voor het gebruik van de 

FrostGuard en de veiligheidsmaatregelen. Bovendien werd mij meegedeeld dat nieuwe richtlijnen in 

verband met het gebruik, indien nodig, op de website www.agrofrost.be zullen gepubliceerd worden. 

 

 

Handtekening technieker……………    Handtekening klant: ……………………  

 

 

Naam in hoofdletters: …………………   Naam in hoofdletters: ………………… 
 

Datum: …………….       Datum: …………….  
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Installatieprocedure – Copy voor LAZO EUROPE 
 

KOPER                                                             DEALER 
 

Naam:   …………………………     Naam: …………………………………      
 

Adres:   …………………………  Adres: …………………………………    

 

          ………………………..   …………………………………  

 

…………………………      …………………………………  

 

Technieker:……………………………  Datum:……………….   

 

MODEL ……               SERIE NUMMER :…………………..  

 

CHECK LIST  & DEMONSTRATIE PROCEDURE 

 (Uit te voeren door de technieker en de koper) 

Demonstratie: 

Opstart van de machine. – Werking van de machine. – Stoppen van de machine. 

Plaatsing van de machine. 

Aansluiting van de gasflessen. 

 

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsconsignes: 

Gas connecties (Leak spray). 

Veiligheidsartikelen samen geleverd met de machine. 

De gebruikershandleiding. 

 Wisselen van de gastanks. 

 

Transport en opslag van de machine wanneer niet in gebruik. 

 

Website: de koper zal regelmatig de website www.agrofrost.be bezoeken. De fabrikant zal hier, indien 

nodig,  nieuwe richtlijnen in verband met het gebruik van de FrostGuard publiceren. 

   

INSTALLATIE PROCEDURE VOLBRACHT. 

Ik heb de Frostbuster in goede staat ontvangen en genoot de opleiding voor het gebruik van de 

FrostGuard en de veiligheidsmaatregelen. Bovendien werd mij meegedeeld dat nieuwe richtlijnen in 

verband met het gebruik, indien nodig, op de website www.agrofrost.be zullen gepubliceerd worden. 

 

 

Handtekening technieker……………    Handtekening klant: ……………………  

 

Naam in hoofdletters: …………………   Naam in hoofdletters: ………………… 
 

Datum: …………….       Datum: …………….  

 

 

 

 

Dit document moet teruggestuurd worden naar de fabrikant. Indien dit niet wordt teruggestuurd heeft de 

fabrikant het recht om elke garantie te weigeren. 

Terugsturen naar: AGROFROST, Canadezenlaan 62,  B-2920  Kalmthout 

Het adres is reeds afgeprint op de keerzijde van dit blad.  
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        AGROFROST NV 

        Canadezenlaan 62 

        B-2920   Kalmthout 

        Belgium 


