
Hydraulische krik 
Artikelnr. 007-T-GS-5 

 

Gebruiksaanwijzing 
 
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig 
door en houdt rekening met de hier gegeven 
waarschuwingen en veiligheidsinstructie. 
 
Gebruik 
 
Deze krik dient uitsluitend voor het opkrikken van 
voertuigen met een maximaal gewicht van 5000 kg. 
De krik mag niet worden gebruikt als bok onder de 
auto voor het ondersteunen van opgekrikte 
voertuigen. 
 
Technische gegevens 
 
max. draagkracht:  5000 kg 
min. hoogte:   195 mm 
max. hoogte:   380 mm 
 
Veiligheidsinstructie 
 

• Controleer voor u de krik gebruikt altijd of hij niet 
beschadigd is en goed functioneert. 

• Gebruik de krik uitsluitend voor het opkrikken 
van het voertuig. Voor reparatie- of inspectie-
werkzaamheden aan het opgekrikte voertuig 
moet dat door de juiste bokken onder het 
voertuig worden vastgezet.  

• De krik mag worden gebruikt voor het opkrikken 
van voertuigen tot een maximaal gewicht van 
5000 kg. Bij overbelasting kan de krik worden 
beschadigd en bestaat er gevaar voor 
ongevallen. 

• Stel de toegestane hefpunten van uw voertuig 
vast aan de hand van het bij het voertuig 
behorende instructieboekje. 

• De krik mag alleen op een vaste en horizontale 
ondergrond worden gebruikt. Voor het opkrikken 
moet het voertuig worden vastgezet tegen 
wegrollen. 

• Gebruik de krik niet, als er personen in het 
voertuig zitten of iemand tegen het voertuig leunt. 

 
BEDIENING 
 
1. Voor het sluiten van het uitlaatventiel de 

pompstang op het ventiel zetten en met de klok 
mee tot de aanslag draaien.   

2. Beveilig uw voertuig tegen wegrollen voor u be-
gint te werken door het aantrekken van de 
handrem en het eronder leggen van een keil. 

3. Schuif de krik zo onder het voertuig dat het 
hefpunt bij het opkrikken geen beschadigingen 
aan de onderkant van het voertuig veroorzaakt 
(zie het instructieboekje van het voertuig), maar 
op het juiste punt van het frame of het chassis 
wordt neergezet. 

4. Het voertuig door pompbeweging van de pomp-
stang langzaam omhoog laten komen. Let er 
daarbij altijd op dat het voertuig niet wegglijdt of 
de krik omvalt. 

5. Als het voertuig ver genoeg is opgekrikt moet het 
worden vastgezet door daarvoor geschikte 
bokken onder het voertuig, vóór daar inspectie of 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

6. Gebruik de krik in geen geval als bok onder 
het voertuig! 

7. Voor het laten zakken van het voertuig het uit-
laatventiel met de pompstang openen door lang-
zaam tegen de klok in te draaien tot de hefcilin-
der naar beneden komt. 

 
Neem bij vragen a.u.b. altijd direct contact op met de 
producent: 
 
Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
 
D-42859 Remscheid 
 
Tel.: +49 2191 / 37 14 71 
Fax: +49 2191 / 38 64 77 
email: service@br-mannesmann.de 
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