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WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK 

 

 Maximale belasting 150 kg 

De maximale belasting van het juk is hoger dan dat van de tillift, de maximale belasting van de tillift 

mag niet worden overschreden. maximale capaciteit 150kg.  

   Controleer bevestiging tiljuk 

Het juk wordt bevestigd m.b.t. een koppelstuk welke is voorzien van stalen assen die worden 

gefixeerd door middel van borgringen. Controleer voor iedere tilhandeling of de borgringen aanwezig 

zijn en op deugdelijke wijze zijn bevestigd. 

  Pas op voor knelgevaar 

Plaats geen handen tussen bewegende delen van het tiljuk of tussen b ovenzijde het tiljuk en 

onderzijde tillift. Dit zou kunnen leiden tot beknelling. 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Het kanteljuk is toegevoegd aan de tillift, deze instructie is uitsluitend bedoeld als AANVULLING op de 

handleiding van de tillift. Lees voor gebruik van de tillift of tilbanden altijd de van toepassing zijnde 

handleiding. Tilliften en tilbanden mogen uitsluitend worden gebruikt door hiervoor getrainde 

personen. 
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VERWIJDEREN STANDAARD GELEVERDE TWEEPUNSTJUK 

• Ontgrendel het mechanisme waarmee het juk is geborgd. 

• Kantel het juk dusdanig dat deze kan worden afgenomen. 

 

 

• Verwijder de bout en moer (gebruik hiervoor deugdelijk gereedschap). 
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BEVESTIGEN KANTELJUK 

 

• Positioneer het koppelstuk langs de buitenzijde van het bevestigingspunt van de tillift  

 

 

• Steek de as door het bevestigingspunt en het koppelstuk  

 

• Fixeer de as door middel van de borgring 
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CONTROLEER DE BEVESTIGING 

Controleer voor iedere tilhandeling of de borgringen aanwezig zijn en op deugdelijke wijze zijn 

bevestigd. 
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