
 1 

9705547 

 

Motorlift/ 

schaartafel model 
 

 

 
 

 

Gebruiksaanwijzing 



 2 

 

 

Specificaties: 

* Max. belasting: 135 kg 

* Liftbereik: 300mm. - 670mm. 

 

 

Veiligheidsvoorschriften: 

1. Dit product mag alleen gebruikt worden voor het liften van motoren met 

een maximaal gewicht van 135 kg. 

2. Voordat u begint, zorg dat het werkgebied schoon en opgeruimd is. 

3. Gebruik deze lift alleen op een ondergrond die stabiel, egaal, droog en 

stroef is en bovendien geschikt voor het gewicht. Houd het 

grondoppervlak schoon, opgeruimd en zorg voor goede verlichting. 

4. Gebruik de lift alleen op vlakke en stevige ondergrond, welke geschikt is 

voor het dragen van het gewicht in geval van verdraaien of verplaatsing. 

5. Zorg dat alle handgrepen droog en vetvrij zijn. Houd uw handen weg van 

bewegende delen. 

6. Jongeren beneden de 18 jaar en personen die onvoldoende vertrouwd zijn 

met het apparaat mogen deze niet gebruiken. 

7. Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen die onbekwaam zijn 

in het veilig en voorzichtig gebruik door mentale, geestelijke of 

lichamelijke beperkingen. 

8. Overbelast het apparaat niet. Het apparaat heeft een veiligheidsklep om 

overbelasting te voorkomen. 

9. Werk altijd voorzichtig en blijf alert. Gebruik dit apparaat niet wanneer u 

moe, ziek  of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie bent. 

10. Zorg dat het apparaat vrij en stabiel geplaatst is, met de draagpoten goed 

onder het apparaat en het liftpunt. Plaats het apparaat alleen onder de 

punten die zijn aangegeven door de fabrikant van de motor. 

11. Zorg dat het informatieplaatje op het apparaat duidelijk leesbaar blijft, 

ook na veelvuldig gebruik. 

12. Zorg dat er tijdens het liften of zakken van de motor niemand in de buurt 

van het liftgedeelte of cilinder komt. 

13. Gebruik dit apparaat alleen voor het liften van motoren. Gebruik het 

apparaat voor geen enkel ander doel, hier is het niet voor bedoeld of 

ontworpen. 

14. Voordat de motor gelift wordt, verzekert u zichzelf er van dat de motor 

adequaat gezekerd is aan het liftplatform. 
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15. Wanneer het platform gelift is tot werkhoogte, zorg dat de 

veiligheidsgrendel in gebruik is om ongevraagd zakken te voorkomen. 

16. Voordat u de lift laat zakken, controleer onder de lift of er geen 

belemmeringen zijn en het veilig is om de lift te laten zakken. Haal de 

veiligheidsgrendel los en haal de veiligheidsklep rustig los om de lift 

voorzichtig te laten zakken. 

17.  Breng geen enkele wijziging aan aan deze motorlift. 

18. Verzeker uzelf er van dat u deze veiligheidsinstructies heeft gelezen,  

begrepen en kunt toepassen voordat u de motorlift gebruikt. Wanneer u 

de veiligheidsvoorschriften niet of onvoldoende heeft gelezen, kan dit 

persoonlijk letsel veroorzaken. 

 

 

 

 

Onderhoud en reiniging: 

 Reinig de motorlift regelmatig met een vochtige doek 

 Onderhoud van de hydraulische motorlift 

1. Smeer al de bewegende delen zeker iedere 3 maanden. 

2.  Controleer regelmatig het oliepeil. 

3.  Controleer regelmatig de motorlift op (tekenen van) roest.  Reinig die 

plekken met een vette doek. 
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Nummer omschrijving aantal 

26 M10x60 1 

25 pin 1 

24 Hydraulische pomp 1 

23 Verbindingsbuis 1 

22 Liftsysteem 1 

21 Katrolblok B 2 

20 Katrolblok A 2 

19 Veiligheidsklep 1 

18 M6x10 moer 2 

17 Voetpedaal 1 

16 M10 moer 2 

15 M12 moer 2 

14 Veer 1 

13 Draaiblok 2 

12 M10 schroefbout 3 

11 M10 veerring 3 

10 M12 ring 2 

9 Verbindingsrol 2 

8 Platform 1 

7 M6 moer 8 

6 M6 ring 18 

5 M6 bout 8 

4 Aansluitingsblok 8 

3 Veiligheidspal 3 

2 Pompaansluiting 1 

1 Basis 1 

 


