
Garagekrik 2.5 ton laag model 
9706714 
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 Gebruiksaanwijzing en specificaties 

 

 

 

 

 

             

  

Lees voor uw eigen                        Draag oogbescherming       Draag handschoenen 

veiligheid de instructies  

voor gebruik goed door. 

 



Specificaties 

 
Capaciteit: 2000 kg. Max. 

Minimale hoogte: 85 mm. 

Maximale hoogte: 455 mm. 

 

 

 

- Zorg voor gebruik voor een harde gelijke ondervloer. 

- Zet de krik altijd op de rem en blokkeer de wielen. 

- Lees de beschrijving van het voertuig goed door om de juiste punten op het voertuig te 

vinden om te liften. 

- Draai de ontluchtingsdop met de klok mee om deze af te sluiten, draai hem niet te strak. 

- Om het voertuig omhoog te krijgen dient u de hendel op en neer te pompen. 

- Kom niet onder het voertuig wanneer u deze op de krik heeft staan, deze krikken zijn er niet 

voor gemaakt om een voertuig voor een lange periode te liften. Wanneer het voertuig op de 

krik staat, altijd assteunen onder het voertuig plaatsen. 

- Draai de ontluchtingsknop langzaam tegen de klok in om de krik omlaag te laten gaan. 

 

- Kijk de krik altijd goed na voor gebruik op enige beschadigingen, laat de reparaties altijd 

door gespecialiseerde mensen uitvoeren. 

 

Onderhoud 

 
- Smeer de cilinder, zadel en pomp mechanisme regelmatig in met olie. 

- Kijk de krik goed na op eventueel olie verlies. 

- Laat de krik direct nakijken als er enige beschadiging geconstateerd is. 

- Maak alle oppervlakten goed schoon en hanteer de veiligheidsinstructies zorgvuldig. 

- Kijk het cilinder oliepeil regelmatig na. (zie hieronder voor de beschrijving). 

- Controleer de cilinder om de 3 maanden op enige beschadigingen of corrosie. Vet deze in 

indien nodig. Zet het zadel en de cilinder altijd op de laagste stand als de krik niet in gebruik 

is, dit om corrosie en verslijting te voorkomen. Gebruik altijd Hydraulische olie voor deze krik. 

Oliepeil nakijken 

 
- Draai de ontluchtingsknop tegen de klok in om de cilinder volledig naar beneden te krijgen.  

Het kan nodig zijn om druk uit te oefenen op het zadel. 

- Wanneer de krik op de juiste hoogte is kunt u de olie dop verwijderen. Zet de krik in een 

verticale positie met de hendel omlaag. De olie moet aan de onderkant van het vul gat 

komen. Doe hier niet teveel olie in. Zorg ervoor dat u altijd schone hydraulische olie gebruikt. 

- Kijk na of de krik het doet. 

- Zuiver de lucht uit het systeem zoals vereist. 

 

 

 

 

 

 



 

Lucht zuiveren uit systeem 

 

- Draai de ontluchtingsknop tegen de klok in 1 keer open. 

- Pomp de hendel 8 volledige slagen. 

- Draai de ontluchtingsknop met de klok mee om deze af te sluiten. 

- Knijp voorzichtig in de olieknop om overtollig lucht te laten ontsnappen. 

- Draai de ontluchtingsknop in 1 draai tegen de klok in en zet de cilinder in de laagste stand. 

Kracht mag gebruikt worden indien nodig. 

- Draai de knop met de klok mee en kijk of de krik goed werkt, de handeling hierboven zou 

misschien nog een keer uitgevoerd moeten worden. 

 

 

Probleem Mogelijke oorzaak Actie 

Krik wil niet volledig omhoog Laag olie peil Check olie peil 

Krik wil de lading niet 
houden 

Ontluchtingsklep zit niet 
goed dicht. 
Hydraulische olie benodigd 
Pompkleppen dichten niet 
af. 
Cilinder is kapot. 

Laat een deskundige ernaar 
kijken. 

Til arm wil niet omlaag Cilinder is kapot. 
Interne schade 
Kapotte veer. 
Til arm beschadigt of 
gebogen. 

Laat een deskundige ernaar 
kijken. 

Krik voelt niet goed bij het 
tillen. 

Zie “lucht zuiveren uit 
systeem” 

Zie “lucht zuiveren uit 
systeem” 

 

 

 

 

 


