
Assteunen 
Art.-no. 006-T 

Gebruiksaanwijzing 

 
Lees de bijgevoegde veiligheidsinstructies zorgvuldig 
door en houd rekening met de hier gegeven waar-
schuwingen en veiligheidstips. 
 

Technische gegevens: 
 
max. draagkracht: 2000 kg 
min. steunhoogte:  275 mm 
max. steunhoogte:  365 mm 
 

Gebruik volgens de voorschriften 
 

Assteunen dienen voor het afstutten van voertuigen 
bij werkzaamheden aan de onderkant daarvan. Werk 
niet onder opgekrikte voertuigen zonder het voertuig 
met behulp van bokken te hebben beveiligd. 
 

Veiligheidstips 
 

• Gebruik bokken altijd paarsgewijs. 

• Controleer de assteunen er voor ieder gebruik op 
dat ze niet beschadigd zijn en probleemloos 
functioneren. Beschadigde assteunen mogen in 
geen geval nog worden gebruikt, maar moeten 
op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd. 

• Trek bij uw voertuig de handrem aan en beveilig 
het tegen wegrollen. Bij voertuigen met een 
automatische versnellingsbak moet de 
keuzeknop in stand “P”  worden gebracht. 

• Stel het toegestane hef- resp. steunpunt van  uw 
voertuig vast aan de hand van de handleiding. 

• Gebruik assteunen alleen op een vlakke en vaste 
ondergrond. 

• Belast de assteunen niet meer dan de 
toegestane draagkracht toestaat. 

• Voertuigen mogen alleen eenzijdig worden 
opgekrikt en ondersteund. Zet uw voertuig nooit 
op vier assteunen. 

• Breng geen enkele technische verandering aan 
de assteunen aan. 

 

Gebruik 
 

• Controleer dat de maximaal toegestane steunlast 
van 2000 kg niet wordt overschreden. 

• Zorg er aan de hand van de handleiding van uw 
voertuig voor dat u bekend bent met de toege-
stane hef- en steunpunten aan de onderkant van 
het voertuig. 

• Trek de handrem van uw voertuig aan en zorg 
ervoor dat het, bijvoorbeeld door onderlegkeg-
gen, niet kan wegrollen. Bij voertuigen met 
automatische versnellingsbak moet de keuze-
knop in de stand  “P” worden gebracht. 

• Zorg ervoor dat de assteunen op de juiste hoogte 
zijn ingesteld. 

• Nadat het voertuig met behulp van een krik is 
opgekrikt, plaatst u de assteunen onder de door 
de producent van het voertuig aanbevolen steun-
punten van het voertuig. 

• Laat het voertuig langzaam en uiterst voorzichtig 
op de steunschijven van de assteunen zakken. 
De assteunen mogen onder de last niet naar de 
zijkant doorbuigen. 

• Verwijder de krik van onder het voertuig.  
 
Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen richt  u 
zich s.v.p. altijd direct aan de producent: 

 
Brüder Mannesmann Werkzeug GmbH 
Afdeling Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
 
D-42859 Remscheid 
 
Telefoon: + 49 2191/37 14 71 
Telefax: + 49 2191/38 64 77 
Email:  service@br-mannesmann.de  
 

Uitgerangeerde werktuig en 
milieubescherming 
 
Mocht uw werktuig op een dag zo intensief gebruikt 
zijn dat het moet worden vervangen of mocht u het 
niet meer nodig hebben, denk dan s.v.p. aan de 
milieubescherming. Werktuig hoort niet in het 
normale huisvuil maar kan op milieuvriendelijke wijze 
worden hergebruikt.  
Vraag uw BRÜDER MANNESMANN-leverancier naar 
de mogelijkheden. 


