Hjuldolly
Wheel dolly

Item No:
50845

Kontaktinformation

Instruktioner

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
Mejl: info@verktygsboden.se

•

Miljöskydd / Skrotning
Återvinn oönskat material, släng
det inte bland hushållssoporna. Alla
maskiner, tillbehör och
förpackningar skall sorteras och
lämnas till en återvinningscentral
och där kasseras på ett miljövänligt
sätt.

Allmäna säkerhetsföreskrifter
•
•
•
•

•

•

Håll arbetsområdet rent. Röriga områden
inbjuder till skador.
Överväg arbetsvillkoren. Använd inte produkten i fuktiga, våta eller på dåligt upplysta
platser. Utsätt inte för regn.
Håll barn borta. Alla barn ska hållas borta
från arbetsområdet.
Kontrollera skadade delar. Innan du använder produkten ska eventuell del som verkar
skadad kontrolleras noggrant för att fastställa att den fungerar korrekt och kan utföra den
avsedda funktionen.
Byte av delar och tillbehör. Använd endast
identiska reservdelar vid service. Godkända
tillbehör och reservdelar finns hos
Verktygsboden.
Använd inte produkten om du är påverkad av
alkohol eller narkotika.

Höj upp fordonet med domkraft, i en ända åt
gången, så att däcken är ca 120 mm över
golvet.
• Placera hjuldollys under däcken och centrera
dem.
• Sänk ned fordonet försiktigt. Gör om samma
sak i andra ändan av fordonet.
Fordonet skall förflyttas långsamt så att man alltid har god kontroll över det. Observera att varje
hjuldolly klarar av en maxlast på 500kg.
Använd inte hjuldollysarna på sluttande ytor.
Smörj både vridaxlar och hjulaxlar regelbundet.

Varning!
Var särskilt försiktig när motorn är igång. Om
drivhjulen oavsiktligt kopplas in kommer
hjuldollysarna att skjutas ut och kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Håll borta från barn! Produkten är ingen leksak!

Hjulmontering

Dra åt de fyra bultarna ordentligt på varje hjulenhet.

Contact

Instructions

PELA Tools
Solängsvägen 13
SE-513 70 Borås
Phone: 033-202650
E-mail: order@pelatools.com

•

Environmental protection /
Scrapping
Recycle any unwanted material,
do not throw it in the household
rubbish. All machines, accessories
and packaging must be sorted and
left at a recycling center and disposed
of in an environmentally friendly manner.

General safety instructions
•
•
•
•

•

•

Keep the work area clean.
Consider the working conditions. Do not use
the product in humid, wet or poorly lit places.
Do not expose to rain.
Keep children away. All children should be kept
away from the work area. Do not allow them to
handle tools or extension cords.
Check for damaged parts. Before using the
product, carefully inspect any part that appears
to be damaged to determine that it is working
properly and can perform the intended function.
Replacement of parts and accessories. Only
use identical spare parts when servicing.
Approved accessories and spare parts are
available from PELA Tools.
Do not use the product if you are under the
influence of alcohol or drugs.

Raise the vehicle with a jack, in one side at the
time, so that the tires are about 120 mm above
the floor.
• Place the wheel dolly under the tires and
center them.
• Carefully lower the vehicle. Do the same at the
other end of the vehicle.
The vehicle must be moved slowly so that you
always have good control of it. Note that each
wheel dolly can handle a maximum load of 500 kg.
Do not use the wheel dolly on sloping surfaces.
Lubricate both rotary axles and wheel axles regularly.

Warning!
Take special care when the engine is running. If the
drive wheels are inadvertently engaged, the wheel
dollies will be pushed out and may cause property
damage or personal injury.
Keep away from children! This product is not a toy!

Wheel assembly

Tighten the four bolts securely on each wheel
assembly.
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