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ADVARSEL: 
Ved frigjøring av last, unngå brå 
bevegelser av håndtaket. Trekk i 
håndtaket med en jevn kraft for best 
mulig kontroll. 

For å slippe spenning på vaier: 
Klem strammefjæren i håndtaket i retningen 
på bilde "A" under. Ved å gjøre dette løsner 
du tennene på håndtaket fra tennene på 
trinsen. Håndtaket dytter nå stoppfjæren som 
holder på trinsen en tann av gangen ved last. 
Skal du dra den ut uten last hold inne 
stoppfjæren mens du drar ut vaieren. 

Spesifikasjoner
Vaier 1TONN 1/2TONN 2TONN 3TONN 4TONN 

Dobbel Maks kapasitet 1OOOKGS 1500KGS 2000 KGS 3000 KGS 4000 KGS 
vaier Ikke bruk denne til å løfte personer!

Enkel Maks kapasitet 500 KGS 750KGS 1000 KGS 1500 KGS 2000 KGS 
Vaier Ikke stå under ved løft av last!

Diameter kabel 4.5mm 3/16" 4.5mm 3/16" 1/4" 
(5mm) (5mm) (6mm) 
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Stramme vaier på trekktaljen

Trinse

Fast ankerpunkt

Stoppfjær

FORSIKTIG: Sørg for at trekktaljen din oppbevares trygt og i

riktig arbeidstilstand ved å følge følgende regler:

1. Inspiser kabelen regelmessig for å undersøke flisete, knekt, ødelagte

tråder eller forvrengning av vaier. Kabelen bør byttes ut når en av

situasjonene ovenfor har oppstått.

2. Ikke dra kabelen over eller rundt et hjørne.

3. Ikke pakk kabelen rundt noen gjenstander og hekt den tilbake på seg

selv.

4. Ikke overbelast; vit hvor mye belastning som er tillatt når du trekker.

5. Ikke bruk trekkeren med mindre enn 3 runder med vaier på trinsen.

6. Bruk en tilstrekkelig slynge, øyebolt eller annet tilbehør som er festet

til lasten som skal trekkes. Sørg for at trekkekroken er godt koblet til

lasten.

7. Ikke løft mennesker eller gå under ved løft av last.

Dytt strammefjær helt tilbake i retning "A" 
på bildet under, dette vil koble sammen 
tennene på trinsen med tennene på 
håndtaket, beveg dermed håndtaket i 
retningen som "C" viser på bildet under. 
Dette vil dra vaieren inn på trinsen.

Løsne og forlenge vaier

Sikre kroken  og trekktaljen på et fast 
ankerpunkt. Trekk dermed håndtaket i 
retningen som "E" viser på bildet under. 
Dytt strammefjær i retningen som "B" 
viser for å koble trinse og håndtak fra 
hverandre. Hold inne stoppfjæren "D"som 
løsner trinsen, trekk dermed i vaieren til du 
oppnår ønsket lengde. 

Strammefjær

Tenner håndtak
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