TRAKJAK EURO-PRO
Landbouw tractor krik

GEBRUIKERSHANDLEIDING.
WAARSCHUWING: Deze tractor krik is ontworpen voor gebruik
door professionele tractormonteurs die de handleiding gelezen en begrepen
hebben. Indien er iets niet duidelijk is in de handleiding, neemt u dan vóór
gebruik contact op met uw leverancier, of rechtstreeks met Trakjack Ltd..

Trakjack Ltd. Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan, Ierland
Email:trakjak@hotmail.com
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Telefoon: 00353872678902
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Gevaar voor verpletting
van het lichaam.

c.

2. Verantwoordelijkheid van de klant/
eigenaar
WAARSCHUWING. De
klant/eigenaar van dit product is
er verantwoordelijk voor dat:
a. De krik regelmatig geinspecteerd wordt in

regelgeving met betrekking tot veiligheid op het

b. Gebruikers afdoende gekwalificeerde monteurs
zijn.

11. EG verklaring van
overeenstemming

b.

werk.

10. Aftekenlijst voor
Gekwalificeerde gebruikers

Gevaar voor
beknelling van
handen en
vingers!

overeenstemming met de relevante nationale

levensduur
9. Specificaties

teken
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c. Gebruikers deze handleiding hebben gelezen en

3. Uitleg over de labels

begrepen.

a. Hoofdlabel.

d. Gebruikers training hebben gevolgd over het

•

Maximaal gewicht: 12 Ton

•

Netto gewicht: 660 kg

•

Serie Nummer:

•

Bouwjaar:
Het product voldoet aan
alle relevante EUveiligheidsnormen

veilig gebruiken van de krik.
e. Gebruikers de aftekenlijst voor gekwalificeerde
gebruikers hebben getekend.(Pagina 8)
f. De krik wordt verzonden met een transportbalk
die het hefplateau en de bijbehorende onderdelen op
zijn plaats houdt tijdens het transport.
Let op: De transportbalk moet voor gebruik
worden verwijderd, maar niet voordat de Trakjak
rechtop staat op een stevige ondergrond.

b. Waarschuwingslabels.

3. Veiligheid
a. Gebruik de krik nooit als:
•
•
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Het regent, mist, of bij stof.
De ondergrond niet droog, vlak en egaal is!

b. Houd de werkruimte rondom de krik opgeruimd

Aan de voorkant van het frame zitten 2 massief

en zorg dat er goede verlichting is.

rubberen wielen. Aan de achterkant van het

c. Gebruik een pallet en een vorkheftruck bij het

frame zitten twee montagebeugels voor de

verplaatsten of in positie brengen van de krik.
d. Er zijn twee mensen nodig om de transportbalk,
hijsbalk en hefplateau in positie te brengen en/of aan
te passen.

lagere trekstangen. De trekstangen kunnen
vastgezet worden met de verwijderbare
borgpennen.

e. Draag altijd:
•
•
•

Veiligheidsschoenen,
Veiligheidshandschoenen,
Veiligheidsbril

f. Voorkom tijdens het rijden altijd:
•
•
•

Een ongelijke ondergrond
Scherpe bochten
Een snelheid hoger dan 0,5km per uur

g. Wanneer de krik niet gebruikt wordt, berg deze
dan op op een droge plaats.

4. Accessoires
a. Veiligheidskit voor het verwijderen van de
trekstangen aan de achterzijde (Maakt het
mogelijk om de trekstangen aan de achterzijde
veilig te verwijderen als de krik in de juiste
positie is.)

De lineaire positie van de montagebeugels kan

5. Werking

De twee verstelbare steunpoten aan de

a. Introductie
De 'Trakjak' is een nieuw, gepatenteerd

worden ingesteld naar gelang de afmeting van
de tractor.

achterzijde houden de krik op zijn plaats
wanneer deze omhoog staat.

product. Het is ontworpen om tractors mee van
de grond te tillen middels de trekstangen aan de
achterzijde van de tractor. Hierdoor wordt het
mogelijk om de achterwielen van de tractor te
demonteren.
De Trakjak kan een gewicht van 12 ton heffen.
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b. Hefplateau.
Het hefplateau, dat het gewicht van de tractor
draagt, heeft een dubbele schanier zodat het
automatisch passend gemaakt kan worden voor
de onderkant van de tractor.

De hijsbalk en de rollers, die onder het plateau

11.

Verwijder de borgpennen uit de

zitten, schuiven in de sleuf van het plateau,

montagebeugels voor de lagere trekstang.

zoals vereist.

De hijsbalk en de rollers schuiven normaal
gesproken in de achterste sleuf.
c. Het gebruik van de krik.

111.

Schuif de ballen uit de lagere trekstang van

de tractor om de borgpennen en zet alles weer
WAARSCHUWINGEN.
Vooraf: Verplaats de krik altijd
met een pallet en een
vorkheftruck. En plaats de krik
op een vlakke, schone, egale
ondergrond.

goed vast.
1v.

Rijd de tractor achteruit over de krik en

schuif de montagebeugels op de juiste plaats,
passend bij de afmetingen van de tractor.

v. Zet de trekstangen op de juiste hoogte zodat
ze in de montagebeugels glijden.

1.

Gebruik de ballen uit de lagere trekstang

van de tractor.

WAARSCHUWING. Zorg ervoor
dat tijdens u niets of niemand raakt
tijdens het achteruitrijden.
WAARSCHUWING. Als de
trekstangen op de juiste plaats
bystanders.
zitten, zet deze dan goed vast met
alle borgpennen!
WAARSCHUWING. Pas op
voor beknelling van vingers of
handen!
WAARSCHUWING. Plaats
stabiliserende kegvormige blokken
over de vooras voordat u de krik
omhoog zet.

v1.Laat de trekstang aan de achterzijde
langzaam ophoog komen totdat deze vlak bij de
onderkant van het chassis komt.
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v11. Controleer of het chassis van de tractor

Het systeem en de tractor staan zeer stabiel,

correct op het hefplateau is geplaatst.

zelfs wanneer de achterwielen van de tractor

v111. Als het chassis goed geplaatst is, laat dan

helemaal van de grond zijn opgetild. De wielen

de trekstangen aan de achterkant verder

van de tractor kunnen nu veilig worden

omhoog komen. De achterkant van het frame

verwijderd.

en de achterwielen van de tractor komen nu
omhoog. De voorwielen van de Trakjak blijven
op de grond. Wanneer de hefarmen omhoog
gaan kantelt het hele frame. De voorwielen van
de Trajak worden naar beneden geduwd en
achterkant van de tractor komt van de grond.
1x.

WAARSCHUWING: Werk nooit
onder de tractor als de steunpoten aan
de achterkant niet correct zijn
vastgezet in de juiste stand.

Zodra de achterwielen ver genoeg van de

grond zijn opgetild kan de hefactie gestopt
worden.

e. Rijden met de tractor.
Als de achterwielen verwijderd zijn van een
vierwieltractor en de steunpoten ingeschoven
zijn, dan kan er mee gereden worden mits dit
heel langzaam gaat en een kleine afstand is
over een harde, egale ondergrond,

x. Laat de twee steunpoten die aan de
achterkant zitten zakken tot op de grond en zet
ze goed vast in de juiste stand.
WAARSCHUWING. De wielen aan
de achterkant van de Trakjak
dienen slechts voor het positioneren,
en kunnen het gewicht van de
tractor niet dragen !!

WAARSCHUWING: Rij nooit
sneller dan 0,5 km per uur

x1. Wanneer de steunpoten op de juiste plaats
staan en goed zijn vastgezet middels de
borgpennen, laat dan de trekstangen langzaam
zakken zodat ze op de steunpoten terecht
komen. Het gewicht gaat van de tractor af.
Hierdoor blijft de krik goed op zijn plaats
terwijl de wielen kunnen worden
gedemonteerd.
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f. Tractors met trekstangen aan de
voorzijde.
Trakjak kan gebruikt worden om de voorwielen
van de tractor op te tillen wanneer de tractor is
uitgerust met trekstangen aan de voorzijde.

1.De

Trakjak wordt onder het voorste deel van

de tractor geschoven.
11.De

voorste trekstangen gaan in de

De kit bestaat uit drie onderdelen:

montagebeugels en worden goed vastgezet.
111.De

Onderdeel A:
Koppelstuk voor de
trekhaak

trekstangen gaan omhoog waardoor de

achterkant van de krik omhoog gaat tot de
gewenste hoogte.
1v.

en

De steunpoten worden nu naar beneden

Onderdeel B:
Twee in lengte
verstelbare,
verbindingsstukken.

uitgeschoven (naar de dichtstbijzijnde opening
voor de borgpen) en goed vastgezet.

v. De voorste trekstangen gaan naar beneden en
de tractor wordt opgetild van de grond.
De verbindingstukken worden in lengte

ingesteld zodat deze goed vast komen te zitten.
Het
koppelstuk
voor de
trekhaak
(Onderdeel A)
wordt
bevestigd aan
de trekhaak
van de tractor.
Deze applicatie kan gebruikt worden om:
a. De voorwielen te verwijderen.

De twee
verbindingsstukken
(die in lengte
verstelbaar zijn)
verbinden de
trekhaak met de best
passende opening in
de steunpoten aan de
achterkant.

b. De onderkant van de tractor schoon te
maken.
g. Veiligheidskit voor het verwijderen van de
trekstangen aan de achterzijde.
Indien het, om welke reden dan ook nodig is
om de trekstangen aan de achterzijde, in de
normale stand, te verwijderen, dan bevat de
bijgeleverde kit verstelbare onderdelen om de
steunpoten aan de trekhaak van de tractor te
bevestigen.
WAARSCHUWING: De

Als de verbindingsstukken goed
vastzitten, kunnen de borgpennen uit de
montagebeugels gehaald worden.
De trekstangen kunnen nu uit de
montagebeugels gehaald worden.

6. Onderhoud en reinigen

steunpoten moeten eerst goed op
Het is belangrijk om:
hun plaats staan, en goed
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vastgezet zijn, voordat de kit
gebruikt kan worden.

1.

de krik regelmatig met een droge doek

8. Verwijdering bij het einde van de

schoon te maken.
11.
111.

Gemarkeerde nippels te smeren.
Onbeschilderde oppervlaktes en fittings

levensduur.
Wanneer het product (of een deel van het

regelmatig te smeren.

product) aan het einde van de levensduur is,

1v.

dan dienen:

de wielen van de krik en de hijsbuis

regelmatig te controleren op schade.

a. De verschillende materialen gescheiden te

WAARSCHUWING . Controleer
regelmatig of de rollen goed op de
buis glijden. Indien dit niet het
geval is, vervang ze dan direct!!

worden,

WAARSCHUWING. Kriks voor
voertuigen vallen in de meeste
landen onder de regelgeving voor
“Veiligheid op het werk” . Dit
betekent regelmatige inspectie en
registratie door een 'Bekwaam
Persoon'.

afvalverwerkingsbedrijf.

WAARSCHUWING :
Wanneer u de tractor
schoonmaakt terwijl de krik
gemonteerd is, let dan extra
goed op als de ondergrond
glad en nat is.

en
b. afgevoerd te worden naar een geregistreerd

NB. Indien er zich problemen voor doen bij de
verwijdering, neemt u dan contact op met uw
leverancier of rechtstreeks met Trakjak Ltd.

9. Specificaties:
a. Maximum laadgewicht: 12 ton
b. Gewicht: 660 kgm
c. Afmetingen: 230 L x 100 B x H 110 cm.

7 Garantie.

WAARSCHUWING: De
aanschaf van het product
betekent dat u de volgende
garantievoorwaarden
accepteert:

a. Dit product is gegarandeerd zonder
productiefouten gedurende een periode van 12
maanden vanaf de datum van aankoop.
b. Normale gebruiksslijtage valt niet onder de
garantie.
c. De garantie vervalt indien het product
verkeerd gebruikt is, niet goed onderhouden is,
of wanneer er reparaties zijn gedaan door
iemand anders dan het personeel van onze
service afdeling of onze vertegenwoordigers.
LET OP: deze garantie heeft geen invloed op
uw wettelijke rechten.
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or an attempted repair by other than by our own

10. Aftekenlijst voor gekwalificeerde gebruikers: De volgende gebruikers hebben de
inhoud van de TRAJAK GEBRUIKERSHANDLEIDING gelezen en goed begrepen!
Naaam
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Datum

Handtekening

Handtekening
Klant/Eigenaar

WAARSCHUWING: Deze tractorkrik is ontworpen voor
gebruik door professionele tractormonteurs die de handleiding gelezen en
begrepen hebben. Indien er iets niet duidelijk is in de handleiding, neemt u dan
vóór gebruik contact op met uw leverancier, of rechtstreeks met Trakjack Ltd.
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EG verklaring van overeenstemming
Wij: Trakjak Ltd
Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan
Ierland
in overeenstemming met de volgende richtlijn(en):
2006/42/EG richtlijn voor apparaten
verklaren hierbij dat:
Trakjak Tractor Jack, Model Euro
Serienummer: TJ01024
in overeenstemming is met de toepasselijke vereisten van de volgende documenten:
a) EN 12100:2010 Veiligheid voor machines: Algemene ontwerpprincipes
(Risico beoordeling en risico-reductie)

b) EN 1494

Mobiele kriks en bijbehorende hijsuitrustingen

Ik verklaar hierbij dat het bovengenoemde product dusdanig is ontworpen dat het
voldoet aan de relevante secties in de bovengenoemde EG Richtlijnen en in overeenstemming
is met de vereisten van de richtlijn(en).
Ondertekend door: Pauric Fay
Functie: Managing Director
Te: Cortober, Ashfield, Cootehill,Co.Cavan, Ierland
Datum: 26 September 2019

De technische beschrijving van dit product is verkrijgbaar bij:
Naam: Trakjak. Ltd
Adres: Cortober, Ashfield, Cootehill, Co.Cavan, Ierland
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Aantekeningen
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