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Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.

TEGEL DONKEY (T-DONKEY)
Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften
De T-Donkey is een mechanisch apparaat bedoeld als hulpmiddel bij het transporteren en
verwerken van grote en zware tegels.

2. GEBRUIK

Plaats de haak (C) op de juiste afstand. De lengte van de haak hangt af van de grootte van de
tegels die men verwerkt (zie tabel).
Tegels leggen
Tegelmaat (cm)
Aantal gaten

30
kortst

40
2

50
4

60
6

50
3

60
5

Tegels weghalen
Tegelmaat (cm)
Aantal gaten

30
kortst

40
1

De tabel toont de juiste positie van de haak als functie van de tegelmaat (in cm.). De positie van
de haak wordt aangegeven met het aantal gaten dat zichtbaar is in de uitschuifbare haak.
De te gebruiken lengte van de haak hangt af van de grootte van de tegels die men verwerkt.
De lengte is eenvoudig aan te passen:
-	Trek de blokkeerpen (B) omhoog
-	Schuif de uitschuifbare haak (A) in of uit tot de juiste positie is ingesteld
-	Vergrendel de uitschuifbare haak met de blokkeerpen
Het leggen van tegels met de T-Donkey.

Let op! Onjuiste bediening kan tot persoonlijk letsel of schade aan de machine leiden. Lees eerst
de veiligheidsvoorschriften.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Let op! Het gebruik van extra hefbomen (door bijvoorbeeld een stootijzer in het frame te
steken) is niet toegestaan.
Het weghalen van tegels met de T-Donkey.

Veiligheidsinstructies
•	Neem waarschuwingen en aanduidingen in de handleiding en op de T-Donkey in acht.
•	Draag tijdens de werkzaamheden werkschoenen en veiligheidshandschoenen.
•	Gebruikers van de T-Donkey dienen bekend te zijn met deze handleiding.
•	Zet de werkplek af en houd omstanders op afstand.
•	Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van de T-Donkey.
•	Laat de T-Donkey nooit onbeheerd achter.

Let op! De weg te halen tegels mogen, bij het optillen, niet gehinderd worden door
aangrenzende tegels.
Opbergen van de haak.

1. BEDIENINGSELEMENTEN

3. ONDERHOUD EN REINIGING

1.	Maak de T-Donkey schoon
2.	Ruim werkplek op

Vervoer
Vergrendel de haak in het frame voor transport.
A	Uitschuifbare haak
B	Blokkeerpen

C	Haak

Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
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