
HANDLEIDING VERHUISLIFT
HANDLEIDING

BOUWLIFT



Woordje vooraf
Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat je gemakkelijk de verhuislift kunt opstellen zonder hem te 
beschadigen. Wij raden je daarom ook ten sterkste aan dat je deze handleiding nauwgezet volgt. 

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto’s. Indien je het 
toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, sta je zelf in voor de gevolgen.

Mocht je toch nog problemen tegenkomen die je niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds 
contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met jouw project!

Het Bestrent-team
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         STARTOPSTELLING

STAP 1:  DEMONTEREN VAN SIGNALISATIEBORD

Verwijder de elektrische aansluiting van de wagen en demonteer het signaliesatie bord door beide moeren 
los te draaien.

Hoe ga je stap voor stap te werk?
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A.

Dit is de basisopstelling vooraleer je het toestel gaat 
opzetten. Hou er rekening mee dat de ruimte boven 
het toestel vrij is. Dit wil zeggen dat er zich geen 
obstakels bevinden in de draaiboog van de hefarm.

De poten van de bouwlift staan in deze fase omhoog 
en steunen op de as van de wielen. Zowel de 
veiligheidspin als de draaiarmen zijn vastgezet



STAP 2:  HET PLAATSEN VAN DE POTEN

STAP 3:  AANSLUITEN VAN DE BEDIENING
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Verwijder de veiligheidspin die 
zich naast de poten bevindt. 

Draai de poten tot zij zich met de 
voet plat op de grond bevinden. 
Indien dit moeilijk gaat, duw 
dan de uitstekende arm van de 
bouwlift omhoog zodat de poten 
zich plat zetten.

Draai aan de draaiarmen totdat 
beide wielen zich van de grond 
begeven. Steek vervolgens beide 
veiligheidspinnen terug in de 
voorziene gaten.

A.

Sluit de bediening (A) aan op de motor. Dit dient te gebeuren in de rechterkoppeling. Zorg er steeds voor dat het 
contact op de rechterkant van de motor in de afgebeelde stand staat zodat de bediening geactiveerd staat. Sluit nu 
ook het stopcontact aan op het net.



STAP 4:  DE BOUWLIFT RECHTOP ZETTEN
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Verwijder de veiligheidspin uit de beugel die zich aan de 
arm bevindt.

Je kan nu de lift omhoog takelen met de bediening. 

Wanneer de lift volledig rechtop staat verplaats je de 
stang van de bovenste positie naar de onderste positie, 
aangeduid op de afbeelding  (A)

A.
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Draai de veiligheidsmoer van de plateau los en laat deze rustig zakken. De plateau is geschikt voor goederen met 
een maximum van 400 kg. Het vervoer van personen is verboden. Je bouwlift staat nu recht. Om de bouwlift terug 
af te breken ga je in de omgekeerde volgorde te werk. Wanneer je de lift afbreekt, is de vorige stap waarbij je de 
veiligheidsstang van positie verandert enorm belangrijk. Indien u de stang niet vastzet, zal de lift “vallen” wat in schade 
resulteert.

LET OP:

 � De plateau ergens weigert om nog te zakken of te stijgen?

 
 
 
 
 
 
 
Dan dien je het klepje (A) achteruit te duwen en teglijk de bediening in te drukken om de plateau terug in 
beweging te krijgen. Het gebeurt immers dat dit klepje blijft haken.
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Zorg bij het neerlaten van de hefarm dat de kabel niet tussen de hefarm en het ruststation komt te hangen.
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