Korte handleiding verhuislift 18 m
Veiligheidsvoorzieningen




De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de
gevarenzone rond de laadplateau en onder de mast. Baken deze zone af

Gebruiksaanwijzingen
Opstellen verhuislift
1. Voorzie een effen ondergrond, bij voorkeur verhard
2. Voeten uitschuiven en opspindelen tot de chassis waterpas staat.
3. Neuswiel opdraaien en afnemen. Verlichtingskabel afnemen.
4. Afstandsbediening van de mast afnemen en opstellen op de voorziene voetplaat
5. Transportvergrendeling van de mast losmaken, borgpennen uittrekken.
6. Stekker insteken met correcte verlengkabel (min. 3x2.5 mm², spanning 220V, geaard
stopcontact)
7. Mast oprichten tot 70° met middelste hendel, zonder de mast uit te schuiven.
8. Mast draaien tot deze evenwijdig aan de gevel staat.
9. De mast uitschuiven tot de gewenste hoogte. Het kopstuk wordt aan een touw vastgemaakt.
Het uitschuivende ladderpakket met het touw begeleiden. De belastingstabel op de mast in
het oog houden en uit de kantelgevarenzone blijven. Uiteindelijk het kopstuk vastmaken in de
raamopening.
10. De transportkabel van de verhuisbak losmaken en de bak omhoog laten schuiven zodat het
voetstuk vrijkomt.
11. Voetstuk losmaken, tot op de grond zakken en terug vastzetten.
12. De verhuisbak horizontaal opstellen, ev. de zijwandjes plat leggen.
Werken met de verhuislift
1. Steeds een proefrit maken
2. Geen personenvervoer
3. Gevarenzone onder ladder en in de nabijheid van verhuisbak vrijwaren, wegens risico op
vallende objecten
4. Goederen goed vastleggen tijdens transport
5. Belastingstabel, weergegeven op de mast respecteren.
Afbreken van de lift
1. Verhuisbak naar beneden rijden. Enkel zijwanden opklappen voor transport.
2. Afstandsbediening terug aan de mast bevestigen. Steunvoetje goed vergrendelen.
3. De slede circa 2 meter omhoog plaatsen om het voetstuk te kunnen opschuiven.
4. Voetstuk omhoog schuiven en vergrendelen
5. Slede helemaal onderaan zetten en vastzetten met transportkabel.
6. Kopstuk losmaken van het gebouw.
7. Ladderpakket bij het inschuiven begeleiden met een touw, bevestigd aan het kopstuk.
8. Ladderpakket oprichten tot 70°
9. Ladderpakket inschuiven, de hijskabel wordt automatisch opgerold.
10. Ladderpakket in transportstelling zwenken en de draaikrans blokkeren.
11. Ladderpakket neerlaten op het chassis en vergrendelen met de borgpennen.
12. De spindels opstempelen en vergrendelen met de voorziene beugels.
13. Neuswiel en verlichtingskabel terugplaatsen.
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.

