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Οδηγίες Χρήσης γερανού υδραυλικού πτυσσόμενου 2 τόνων. 

Οδηγίες ασφάλειας 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

- Μην υπερφορτώνετε τον γερανό. Υπερφόρτωση του μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή φθορά των 
εξαρτημάτων του γερανού. 

- Μην χρησιμοποιείτε τον γερανό σε έδαφος με κλίση ή σε ανώμαλο έδαφος. Χρήση τύπου γερανού σε 
τέτοιο έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του και πιθανό τραυματισμό σας.  

- Πάντα να κλειδώνετε τα ποδιά του γερανού χρησιμοποιώντας τα φρένα των τροχών καθώς επίσης και 
το πτυσσόμενο μπράτσο.  

- Οι βίδες και τα μπουλόνια που είναι μέσα στην συσκευασία είναι ειδικής αντοχής ώστε να αντέχουν 
τα φορτία του γερανού και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να αντικαθίστανται με αλλά του εμπορίου. 
Χρησιμοποιείτε μόνο γνησιά ανταλλακτικά.  

- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σωστά σφιγμένα και στην 
θέση τους.  

- Ποτέ μην ξεπερνάτε το μέγιστο φορτίο που αναγράφετε στο μπράτσο του γερανού.  
- Η μη συμμόρφωση στις παραπάνω οδηγίες ασφάλειας μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την 

καταστροφή του γερανού σας, την καταστροφή του φορτιού σας, την διακινδύνευση της υγείας σας 
καθώς επίσης και της ασφάλειας των γύρω σας.  

Χαρακτηριστικά 
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης     2TN 
Ικανότητα φόρτωσης στην θέση 1     2TN 
Ικανότητα φόρτωσης στην θέση 2     1.5TN 
Ικανότητα φόρτωσης στην θέση 3     1TN 
Ικανότητα φόρτωσης στην θέση 4     0.50TN 
Μέγιστο ύψος ανύψωσης στην θέση έκτασης του μπράτσου     1680mm  
Μέγιστο ύψος ανύψωσης στην θέση σύμπτυξης του μπράτσου     2120mm 

Οδηγίες συναρμολόγησης 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης όλες οι βίδες και τα παξιμάδια πρέπει να σφιχτούν με το 
χέρι μόνο. Μόλις τελειώσει η συναρμολόγηση και πριν προχωρήσετε στην δοκιμή του γερανού σας τότε 
μπορείτε να σφίξετε της βίδες καλά.  

1. Τοποθετήστε τα ροδάκια (#9, #10) στην θέση τους όπως φαίνεται από το σχήμα χρησιμοποιώντας τις 
βίδες και τα παξιμάδια με τις ροδέλες.(#21, #30, #31) 

2. Με οδηγό το σχέδιο τοποθετήστε τα δυο ποδιά (#4) στην βάση (#1) και κλειδώστε τα στην θέση τους 
χρησιμοποιώντας τις τέσσερίς ασφάλειες (#5). Ασφαλίστε τα στην θέση τους χρησιμοποιώντας τις 
ασφάλειες. (#7) 

3. Τοποθετήστε το κύριο σώμα (#3) στην βάση (#1) χρησιμοποιώντας τις βίδες παξιμάδια και ροδέλες. 
(#19, #25, #26) 

4. Τώρα ασφαλίστε το ιστίο (#2) στο κύριο σώμα (#3) χρησιμοποιώντας τις βίδες (#15) παξιμάδια (#23) 
και ροδέλες (#24) 

5. Τοποθετήστε τα στηρίγματα (#6) στην κορυφή του κεντρικού ιστίου χρησιμοποιώντας τις βίδες (#16) 
παξιμάδια (#23)και τις ροδέλες (#24) 

6. Τοποθετήστε τας στηρίγματα(#6) στην βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες(#14), τα παξιμάδια(#23) και 
τις ροδέλες(#24).  

7. Συνδέστε το κάτω μέρος της μπουκάλας (#11) στο κεντρικό σώμα (#3) χρησιμοποιώντας τις βίδες (#17) 
τα παξιμάδια(#23) και τις ροδέλες.(#24)  

8. Ενώ με την βοήθεια ενός ακόμα κρατάτε στην πάνω θέση το μπράτσο, συνδέστε το πάνω μέρος της 
μπουκάλα στο μπράτσο χρησιμοποιώντας βίδες (#18) , παξιμάδια (#23) και ροδέλα(#24). 

9. Η επέκταση του μπράτσου (#13) μέσα από το κεντρικό ιστίο (#2) κομπλάρει σε μια από τις 4 θέσεις 
χρησιμοποιώντας βίδα (#19) παξιμάδια (#25) και ροδέλες (#26). 

10. Σφίξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια καλά.  



www.BormannTools.com 
 

GB 

 

 

 

 

 



www.BormannTools.com 
 

 

 

 

 

 

 

 


