
NL  

Handleiding
Hefwiel

ENG   

Manual 
Lifting wheel

Alleen te gebruiken als beschreven in deze gebruiksaanwijzing / Use only as described in the operating instructions.

Caution!
Product contains moving parts. 
Beware of Fingers and limbs

ENG  BEFORE USE
Before using the product, it must be inspected first. In case of 
material defects, loose parts or excessive backlash, this product 
should be taken out of service.

Pas op!
Product met bewegende delen. 
Let op dat vingers / ledenmaten 
niet beklemd raken.

WLL 130
Maximale gebruikslast is 130 kg.

WLL 130
Maximum work load is 130 kg.

Bedoelt voor binnen gebruik. For indoor use only.

NL  ONDERHOUD
Men dient geen agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken zoals 
oplosmiddel en bijtende stoffen. Het product reinigen met een 
doekje met een soft reinigingsmiddel. Na reinigen het product 
drogen met een zachte doek. Controleer het product op ver-
sleten en/of verloren onderdelen. Bij slijtage en/of afwezigheid 
van de juiste componenten dient dit product direct buiten geb-
ruik genomen te worden. Raadpleeg uw leverancier voor advies. 

Reparatie / onderhoud is uitsluitend toegestaan door een voldo-
ende onderricht persoon. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier.  

ENG  MAINTENANCE
Please do not use aggressive cleaning agents such as solvents  
and/or corrosive substances. Clean the product with a cloth with 
a soft detergent. After cleaning the product dry it with a soft cloth. 
Check the product for worn, tear and/or lost items. By wear and/
or missing of the proper components this product should be  
immediately taken out of service. Consult your supplier for  
advise. 

Repair / maintenance is only permitted by a qualified person. In 
case of doubt, consult your supplier.

NL  GEBRUIK
Product is ontwikkeld om te gebruiken als hefwiel in de  
entertainment industrie. De maximale last van het wiel bedraagt 
130 kg. Het hefwiel kan gekoppeld worden aan een inhaakplaat, 
montageplaat of halfcouplers. 

ENG  USE
This product has been developed to be used as a lifting wheel in 
the entertainment industry. The maximum load of the wheel is 
130 kg. The lifting wheel can be coupled to a truss attachment, 
mounting plate or halfcoupler.

NL  VOOR GEBRUIK
Voor dat u het product in gebruik neemt dient deze eerst 
geïnspecteerd te worden. Bij eventuele materiaalfouten,  
loszittende delen of te grote speling dient dit product buiten 
gebruik genomen te worden.



2x Halfcoupler
Montage aan podiumpoten

2x Halfcoupler
Mounting to stagelegs

1x Montageplaat 
Montage aan wanden 
van hout of metaal 

1x Mounting plate
Mounting to wood 
or metal walls

1x Inhaakplaat 
Montage aan liggende 
truss H30

1x Truss attachment
Mounting to horizontal 
truss H30

Hefwiel aan podiumpoot
Lifting wheel on stagelegs

2x Halfcoupler
+ 1x Montageplaat
Montage aan 2 podiumpoten

2x Halfcoupler
+ 1x Mounting plate
Mounting to 2 stagelegs

Hefwiel aan truss H30
Lifting wheel on truss H30

Hefwiel aan hout of metaal
Lifting wheel on wood or metal

ENG  OPTIONAL
You can attach the lifting wheel in a number of ways.
To do this, the following (optional) accessories are required:

NL  OPTIONEEL
Het hefwiel is op een aantal manieren te koppelen. 
Hiervoor zijn de volgende (optioneel bij te bestellen)  
toebehoren nodig:
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Montage aan 2 podiumpoten
Mounting to 2 stagelegs


