
Handleiding vacuümunit 135 kg 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voorafgaand aan elk gebruik. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Het vacuümapparaat mag niet gebruikt worden in ruimten waar gevaar voor explosie 
aanwezig is. 

 De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C 

 Zorg dat de werkplek steeds schoon en overzichtelijk is. 

 Het hijsapparaat is bestemd om net boven de werkvloer te heffen, te vertransporteren en 
verleggen van luchtdichte oppervlakken. Deze materialen mogen een gering poreus oppervlak 
hebben, maar mogen het max.hefvermogen van 135 kg niet overschrijden. Het is verboden 
om onder de draaglast te komen. 

 Het hijstoestel mag enkel loodrecht hangend gebruikt worden. 

 Een vastgeklemde last nooit met het toestel proberen lostrekken of verslepen. 

 Personen of dieren mogen niet op de platen of met het apparaat verplaatst worden. 

 Lasten nooit over personen heen verplaatsen. 

 Vacuümmeter steeds in de gaten houden. Nooit heffen bij vacuüm onder de -0.2bar en indien 
de manometer gedurende het heffen zakt onder de -0.2bar, onmiddellijk de last op de grond 
zetten. 

 

Bijzondere gevaren 

 De last zal onmiddellijk vallen als de onderdruk onderbroken wordt. Het is dus ten strengste 
verboden om de stroom te onderbreken gedurende het heffen. 

 Het hijsapparaat ontwikkelt een sterke zuiging, haren en kledingstukken kunnen dus 
aangezogen worden. 

 Het is verboden om in de zuigaansluiting te kijken als het toestel ingeschakeld is, uw ogen 
kunnen hierdoor gekwetst worden. 

 
Gebruiksaanwijzing 
 
Optillen van een last: 

 Plaats de zuignap in het midden van de last en zorg ervoor dat deze plek proper en stofvrij is. 

 Schakel het toestel aan en wacht tot de vacuümmeter minimum -0.2bar aangeeft alvorens te 
hijsen. 
 

Neerzetten van de last: 

 Zet het aangezogen product op een stevige en vlakke ondergrond alvorens deze los te laten. 

 Om de last te lossen, kan men de loshendel op het handvat inknijpen of het toestel 
uitschakelen. 

 Het kan nodig zijn om de vacuümunit scheef op te tillen om de zuignap volledig los te maken 
van de last. 

 
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. 
 


