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Gearkasseløfter 

 

Varenr.: 9042914 

 

Beskrivelse: 

Smart gearkasse løfter på hjul, som kan bruges ved skift og reparation af gearkasse og 

lignende. 

 

Instruktion: 

Det er vigtigt at ejeren/brugeren af gearkasseløfteren sætter sig grundigt ind i 

betjeningsvejledningen og dennes sikkerhedsforskrifter, inden produktet tages i brug. Det 

er vigtigt at brugeren har forstået alle anvisninger for gearkasseløfteren Producenten 

hæfter ikke for skader på personer eller ting, der er forårsaget af forkert og eller uansvarlig 

anvendelse af gearkasseløfteren.  

Vigtig: Før produktets tages i brug løsnes udluftningsproppen 

 

Sikkerhed: 

• Læs og forstå denne vejledning før brug!  

• Gearkasseløfterens angivne max. løftekapacitet SKAL! overholdes. 

• Gearkasseløfteren er beregnet til at fjerne og montere gearkasser og lign. autodele. 

• Overbelast ikke gearkasseløfteren. En overbelastning kan medføre skader på 

produktet eller forårsage ulykker.  

• Før løft samt transport SKAL operatøren sikre sig, at lasten er forsvarligt centreret 

på vuggen, og hermed har en forsvarlig vægtfordeling.  

• Med last må produktet kun flyttes på sikker underlag. Under transporten skal 

operatøren sikre sig, at lasten ikke kan forskubbe sig eller vælte. 

• Transport må kun finde sted når lasten befinder sig i laveste position. 

• Hvis der opstår uregelmæssigheder eller slitage der kan have sikkerhedsmæssig 

betydning, må gearkasseløfteren IKKE anvendes, før fejlen er afhjulpet.  

 

Samling: 

• Emballagen åbnes, og gearkasseløfteren kontrolleres for transportskader samt at 

ingen dele mangler. 

• De fire svirvelhjul fastspændes på de vedlagte ben. 

• Efter montagen af hjulene monterer man benene på selve gearkasseløfteren. 

Boltene må ikke efterspændes inden man har sikret sig, at cylinderen befinder sig 

fuldkommen lodret. 

• Montér vuggen på toppen af stemplet.  

Vigtig: Før produktets tages i brug løsnes udluftningsproppen. 
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Oversigt: 

 
 

Betjening af gearkasseløfteren:  

Gearkasseløfteren hæves ved at pumpe med fodpedalen.  

Lasten sænkes igen ved at dreje sænkeventilens håndtag langsomt i retning mod uret. 

Sænkehåndtaget er fjederbelastet af hensyn til sikkerheden. Slippes sænkeventilens 

håndtag spænder fjederen håndtaget, så lasten ikke sænkes yderligere. 

 

Specifikationer: 

Min. højde vugge 1100 mm 

Max højde vugge 1900 

Størrelse fod 465 x 465 

Vægt 32 kg 

Max belastning 300 kg 

Hydraulikolie mængde 0,95 liter 

Hydraulikolie type HMA 32 

 
 
 
 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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