
Handleiding vacuümunit 250 kg 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voorafgaand aan elk gebruik 

 Het vacuüm/hijsapparaat 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 transporteren en 
verleggen van luchtdichte oppervlakken. Deze materialen mogen geen poreus oppervlak 
hebben en mogen het max. hefvermogen (250 kg) van het apparaat niet overschrijden. Het is 
verboden onder de draaglast te komen. 

 Het hijsapparaat kan alleen loodrecht hangend ingezet worden. 

 Vastgeklemde last niet met het apparaat proberen los te trekken. 

 Bij uitval van het vacuümtrekken de last onmiddellijk neerzetten. Direct buiten de gevarenzone 
gaan. 

 Lasten nooit over personen heen verplaatsen. 

 Draag steeds werkhandschoenen en veiligheidsschoenen bij het hanteren van dit toestel. 

 Vacuümmeter en geluidsalarm steeds in de gaten houden. Nooit heffen bij vacuum onder -0.6 
bar. Als het alarm afgaat en de manometer zakt onder de -0.6 bar, de last onmiddellijk op de 
grond zetten. 

Gebruiksaanwijzingen 

Optillen van de last 
Let erop dat de accu volledig geladen is. 
Zorg dat de ontluchtingsklep omlaag staat (rode klep schuif omlaag, borging vergrendeld). 
Zet het zuigvlak op het oppervlak en schakel aan. Het geluidsalarm zal afgaan tot er een onderdruk is 
van -600 mbar. 
Neerzetten van de last 
Zet het aangezogen product op een stevige ondergrond alvorens men het product definitief loslaat. 
Om te lossen dient men alleen de borging te bedienen en de schuif van de losklep naar boven te 
schuiven. De onderdruk valt weg en de unit zal het product loslaten. 
Onderhoud 
Minstens eenmaal per werkdag dienen volgende punten uitgevoerd te worden: 
Controleer de staat van de dichting op de vacuumplaat, deze mag geen beschadigingen vertonen. 
Laat het condenswater van de vacuumtank af, hiervoor dient de aflaatstop (onderzijde vacuumunit) 
uitgedraaid te worden. Gebruik afdichtingstape bij de montage van de aftapplug. 
 

 
 
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. 


