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Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Krik laagprofiel
3 ton

www.lasertools.co.uk

• Dubbele pomp voor sneller heffen.

• Minimale hoogte 85 mm, 
maximale hoogte 500 mm.

• Afmeting: 690 mm x 343 mm x 149 mm.

• Gewicht 34 kg.

• Voldoet aan EN1494:2000.

Voorzorgsmaatregelen
Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. The Tool 
Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de 
gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen 
te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te 
verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of 
instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en 
onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór 
het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

Olie verversen
1. Opmerking: Er wordt aanbevolen de hydraulische olie jaarlijks te verversen. 

2. Leg de krik op de zijkant en tap de olie af in een geschikte opvangbak. 

3. Voer de gebruikte olie af volgens de richtlijnen van de lokale autoriteiten.

4. Vul olie bij tot het peil 4 mm boven de binnenste cilinder ligt, zoals gezien vanaf 
de olievulopening.

5. Zie het hoofdstuk “Eerste gebruik” hierboven en volg de instructies voor het 
ontluchten van het hydraulische systeem om ingesloten lucht uit het systeem te 
verwijderen.

6. Controleer het oliepeil opnieuw en vul indien nodig olie bij.

Houd de krik schoon en vrij van stof. Controleer de hydraulische plunjer en het 
mechanisme regelmatig op tekenen van vuil en/of corrosie. Reinig indien nodig 
en zorg dat geen schurende materialen worden gebruikt in de buurt van de 
hydraulische plunjer.
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Eerste gebruik

A Kussen

B Onderdelenbak

C Olieplug (reservoir)

D Ontlastklep

E Hendel

F Borgschroef hendel

Montage
1. Monteer de tweedelige hendel en zet deze vast.
2. Plaats de hendel (E) in de hendelhouder op de verrijdbare krik. Zet de borgschroef van de 

hendel vast (F).

Opmerking: Gebruik de hendel niet om te heffen of de krik te dragen. De hendel kan dan 
vast komen te zitten en de krik kan vallen, waardoor mogelijk letsel of eigendomsschade 
ontstaat.

Werking
1. De hendel E is verbonden met de hydraulische ontlastklep D.
2. Draai de hendel rechtsom. Stop met draaien zodra u stevige weerstand voelt. Dit is de 

gesloten positie van de ontlastklep. Door de hendel omhoog en omlaag te pompen, 
brengt u het kussen A omhoog.

3. Draai de hendel langzaam linksom om de ontlastklep te openen en het kussen omlaag te 
brengen. Opmerking: hoe snel het kussen omlaag wordt gebracht, hangt af van de mate 
waarin de hendel wordt gedraaid. Breng de hendel voorzichtig omlaag, niet meer dan een 
halve omwenteling vanaf de gesloten positie.

1. Alvorens de krik te gebruiken, moet u het hydraulische systeem ontluchten om ingesloten 
lucht uit het systeem te verwijderen.

2. Verwijder de onderdelenbak B voor toegang tot het hydraulische reservoir.
3. Verwijder de olieplug C.
4. Draai de hendel linksom en zet de ontlastklep in de geopende positie. Pomp vervolgens 6 

tot 8 volledige slagen met de hendel.
5. Controleer het oliepeil en breng olieplug C aan. Opmerking: Zie de instructies hieronder 

voor het controleren van het oliepeil. Vul het reservoir alleen indien nodig bij. Gebruik 
hiervoor uitsluitend hydraulische krikolie van een goede kwaliteit.

Veiligheidsvoorschriften
• Overschrijd de nominale capaciteit niet.
• Gebruik de krik alleen op een harde, vlakke ondergrond. Zet de krik niet op asfalt, omdat 

deze dan kan wegzakken.
• Blokkeer de voertuigwielen, maar zorg dat de wielen van de verrijdbare krik vrij kunnen 

bewegen.
• Hef alleen op de plekken op het voertuig die zijn gespecificeerd door de voertuigfabrikant 

(zie de handleiding van het voertuig).
• Controleer of het hefpunt stabiel is, en gecentreerd op het kussen van de krik.
• LET OP: Gebruik de verrijdbare krik alleen voor heffen — niet voor het ondersteunen van 

het geheven voertuig.
• Gebruik asbokken van het correcte formaat onder het voertuig om het geheven voertuig te 

ondersteunen.
• Zorg vóór het omlaag brengen dat er geen gereedschappen of andere obstructies onder het 

voertuig aanwezig zijn.
• Laat de hefarm na het verwijderen van de krik van onder het voertuig volledig zakken om 

blootstelling van de hydraulische houder aan verontreiniging te voorkomen.
• Bedien de krik NIET als deze beschadigd is.
• Overschrijd de nominale capaciteit van de krik NIET.
• Gebruik de krik NIET om het voertuig te rollen of te verplaatsen.
• Werk NIET onder het voertuig tot dit volledig is ondersteund met asbokken.
• Gebruik de krik NIET voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd.

Onderhoud
Opmerking: Als de krik niet wordt gebruikt, zorg dan dat de hefarm en de hendel in de 
laagste posities staan om binnendringen van vuil en corrosie van de hydraulische houder 
te minimaliseren.

Oliepeil controleren:
1. Zet de hefarm in de laagste positie en verwijder de onderdelenbak B voor toegang tot het 

hydraulische reservoir.
2. Verwijder de olieplug C.
3. Het oliepeil ligt 4 mm boven de binnenste cilinder, zoals gezien vanaf de olievulopening. Vul 

indien nodig hydraulische krikolie bij.
4. WAARSCHUWING: Vul GEEN remvloeistof of andere vloeistof bij. Alleen hydraulische 

krikolie van de hoogste kwaliteit volstaat. Gebruikt u wel andere vloeistof, dan kan de krik 
ernstig beschadigd raken en plotseling defect raken tijdens het heffen. Hierdoor komt 
tevens de garantie te vervallen.


