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Specificatie 
 

48” boerenkrik 

Maximale lading: 3 ton (6600Lbs) 

Maximale opbouwhoogte: 48” (= 121 cm.) 

Veiligheidsinstructies 
 

1. Zorg ervoor dat de basis de krik op een vlakke vloer staat.  

2. Zorg ervoor dat de krik niet kan glijden wanneer hij is beladen. 

3. Zorg ervoor dat hefarm volledig wordt gebruikt wanneer hij is beladen. 

4. Zorg ervoor dat de lading voor het heffen wordt gestabiliseerd zodat het 

niet verschuift bij hoogteverstelling.   

5. Werk niet onder het voertuig wanneer deze gelift is tenzij steunpoten het 

voertuig ondersteunen. 

6. Duw de lading van de krik niet; verlaag voorzichtig. 

7. Gebruik geen hendelverleningen 

8. Til de krik niet met de hendel.  

 

Gebruiksaanwijzing 
A. om een lading te heffen 

1. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften. Plaats de voet van de krik onder de 

lading. Zet de vergrendeling (20) om naar de ‘up’ positie en zorg ervoor dat hij 

stevig op de grond staat met de inkeping (18) in de vergrendeling (zie fig. 1).  

Krik de neus op totdat het in contact komt met de belasting tot het gewenste punt 

van de lift. Pauzeer in dit stadium om te controleren en ervoor te zorgen dat er 

geen belemmeringen zijn om te liften.  

2. Druk de hendel stevig en gelijkmatig naar beneden en kijk hoe de lading stijgt. 

Wanneer de hendel naar beneden wordt getrokken dan hoort u tijdens het klimmen 

de pin (15) vastklikken in een gat in de stalen balk (3). Op dit punt kan de hendel 

worden losgelaten waardoor de pin de belasting overneemt. Breng de hendel omhoog 

tot de top om opnieuw te pompen. 

 

Belangrijk: 

1. Gebruik geen handvaten voor de hendel 

2. Houd de hendel altijd stevig vast.  
Om een lading te heffen      Om een lading te laten zakken 
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B. om een lading te laten zakken 

Belangrijk: De krik moet met minimaal 50 kg. zijn geladen om de krik stap voor 

stap te laten zakken. Anders zal de liftneus in één keer vallen. Neem alle 

noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor de belaste krik (d.w.z. de aansluiting 

van de belasting iets omhoog) en zorg dat het handvat volledig omhoog staat, 

draai de schakelaar (20), zodat het in de ‘down’ positie staat (d.w.z. de inkeping 

op de klink, wordt ontkoppeld van de inkeping op schakelaar zie Fig. 2 blz. 2). 

 

Onderdelenlijst 

1. Top klem-gaffel bout   11.  Voet      

2. Top klem-gaffel    12. Klimveer pen (2) 

3. Stalen balk     13. Klim pen (2) 

4. Splitpen stalen handgreep  14. Dwarspen (2) 

5. Steelhouder    15. Schakelaar Balk en Veer 

6. Pin      16. Dopschroef sluitring 

7. Zeskantbout    17. Schakelaar grendel  

8. Verbindingsstang    18. Veer Schakelaar 

9. Kleine runner    19. Grote runner 

10. Schroefbout    20. Onderstel  

 

 

 

                             


