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Οδηγίες χρήσης σασμανόγρυλου 500kg 

Περιγραφή 
Ο συγκεκριμένος γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση και την συναρμογή σασμάν σε αυτοκίνητα 
ή σε οποιαδήποτε άλλη εργασία χρειαστεί ανύψωση ενός ογκώδες και μεγάλου βάρους εξάρτημα για 
εγκατάσταση σε όχημα ή αλλού. Προσφέρει σταθερότητα του εξαρτήματος και γρήγορη ανύψωση για την όσο 
το δυνατόν πιο αποδοτική σας εργασία.  
Χαρακτηριστικά 

Μέγιστο φορτίο (kg) Μικρότερο ύψος 
ανύψωσης (mm) 

Μέγιστο ύψος 
ανύψωσης (mm) 

Βάρος (kg) Διαστάσεις (mm) 

500 1100 1965 28 1120x230x280 
O συγκεκριμένος σασμανόγρυλου είναι απλός στην κατασκευή του με υψηλής απόστασης ανυψωτική 
ικανότητα. Ελαφρύς και με ρυθμιζόμενη βάση για το σασμάν. 

Συναρμογή πριν την χρήση. 
Ο συγκεκριμένος σασμανόγρυλου μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικού τύπου στήριγμα για το 
σασμάν. 
- Εγκαταστήστε της τέσσερις ροδές με τα ρουλεμάν στις τέσσερις γωνίες του γρύλλου σας

χρησιμοποιώντας τις ανάλογες βίδες, παξιμάδια και ροδέλες. Σφίξτε τις στην θέση τους.
- Τοποθετήστε τα δυο ποδαράκια μαζί στην θέση τους και ενώστε τα με την βάση

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλές βίδες όπως φαίνεται στο σχέδιο. 
- Χαλαρώστε τις τρεις βίδες στον κύλινδρο και τοποθετήστε τον κύλινδρο στην σωστή θέση στον

γρύλλο. Σφίξτε τις βίδες.
- Τοποθετήστε την λαβή για την ανύψωση του γρύλλου στην δεξιά μεριά του κυλίνδρου με 

τέσσερις βίδες και εγκαταστήστε τα σφίξτε τα πάνω στον κύλινδρο. 
- Προχωρήστε όπως στο σχέδιο για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την εγκατάσταση και

την συναρμολόγηση.
Εγγύηση 
Αυτό το μηχάνημα είναι ένα προϊόν ποιότητας. Είναι σχεδιασμένο σε συμμόρφωση με τα σύγχρονα τεχνικά 
πρότυπα και κατασκευασμένο με καλά και ποιοτικά υλικά. 
Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που επιβεβαιώνεται από την 
απόδειξη αγοράς. Κατά το χρόνο της εγγύησης όλα τα λειτουργικά προβλήματα παρόλο την καλή λειτουργία 
του μηχανήματος και τα οποία προκύπτουν από ελαττώματα του εργαλείου θα επισκευάζονται από το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις μας. 
Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή και την αλλαγή ελαττωματικών μερών με καινούρια ανταλλακτικά χωρίς 
χρέωση. Τα παλιά ανταλλακτικά θα ανήκουν σε εμάς. Η αλλαγή ανταλλακτικών ή η επισκευή του μηχανήματος 
δεν θα παρατείνουν το χρόνο εγγύησης ούτε σηματοδοτούν την εκκίνηση καινούριου χρόνου εγγύησης για το 
μηχάνημα. Δεν θα ξεκινάει καινούριος χρόνος εγγύησης για ανταλλακτικά τα οποία τοποθετούνται. Δεν 
μπορούμε να δώσουμε εγγύηση για ζημιές και ελαττώματα του μηχανήματος που έχουν προκύψει από 
υπερφόρτωση, ακατάλληλη χρήση και σέρβις. 
Αυτό ισχύει και για την μη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης και της εγκατάστασης ανταλλακτικών και 
αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στην γκάμα των προϊόντων μας. Σε περίπτωση αλλαγών ή ρυθμίσεων του 
μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό η εγγύηση παύει να ισχύει. 
Παρακαλούμε να μας στείλετε τα μηχανήματά σας έχοντας πληρώσει τα μεταφορικά. 
Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παραλάβουμε μηχανήματα που δεν έχουν πληρωμένα τα μεταφορικά τους. 
Η εγγύησης δεν καλύπτει τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. 
Εάν θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά, να αναφέρετε προβλήματα ή να ζητήσετε την εγγύηση σας 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.  
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