
Handleiding bouwlift 5,5 of  7 meter 
Benodigd gereedschap 
• Sleutel 17 & 22, houten blokken om onder steunvoeten te leggen 

Veiligheidsmaatregelen 
• De bouwlift is NIET GESCHIKT VOOR PERSONENVERVOER 
• Plaats steeds het hekwerk rond de laadplateau 
• Verhinder dat men onder de last kan lopen door de lift met hekwerk af te sluiten 
• Draag steeds veiligheidskledij: valhelm, handschoenen en veiligheidsschoenen 

Verankering 
• Deze bouwlift mag onverankerd gebruikt worden tot op een hoogte van 9 m 
• Boven de opgegeven verankeringshoogte moet men elke 3 m de bouwlift verankeren 

Dagelijks Onderhoud 
• De staat van de hijskabel controleren 
• De ligging van de kabel op de trommel controleren 
• Eventuele beschadigingen in de commandokabel 

Montage 
• De bouwlift waterpas plaatsen door de twee steunvoeten uit te draaien 
• Hijskabel losmaken van de mast 
• Laadvloer ontgrendelen en zo ver mogelijk achteruit duwen 
• Transportverankering losdraaien (sleutel 22) zodat de mast vrij komt te zitten 
• Mast rechttrekken door middel van de winch, als nodig hijskabel vieren. De laadvloer zal 

openklappen naarmate de mast recht komt te staan. Opletten dat de laadvloer niet met een te 
grote kracht neerklapt!! 

• Opnieuw controleren of lift waterpas staat, zo nodig met de steunvoeten bijstellen 
• Eens de mast rechtgetrokken is, deze vergrendelen met de as van de laadvloer (spil) en de winch 

zo strak mogelijk aangetrokken houden. 
• De hijskabel mooi op de kabeltrommel oprollen. Dit kan éénvoudig door een obstakel onder de 

laadvloer te leggen zodat de kabel los komt te liggen. Daarna de kabel mooi op de kabeltrommel 
oprollen 

Hoogteafslag verstellen 
• De gebeurt door middel van de bevestigingsplaat waar de afslag op gemonteerd is, op de 

gewenste hoogte te zetten (sleutel 17) 

Demontage 
• Laadvloer tussen 0,5 en 1 meter van de grond heffen 
• Mast onderaan ontgrendelen, door spil weg te nemen 
• De winch lichtjes lossen om de mast te laten dalen (een klein zetje op de mast kan nodig zijn als 

hulp). Als de mast bijna platlicht, opletten dat de laadvloer niet met een te grote kracht 
neerklapt!! 

• Transportverankering vastdraaien (sleutel 22) 
• Laadvloer vooruit schuiven, zodat het gewicht mooi verdeeld is voor transport 
• Laadvloer vergrendelen en de losgekomen hijskabel aan de mast vastbinden 
• De steunvoeten indraaien 


