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       DI-2006.01 Handpalletwagen 
 
 

Lees voor het gebruiken van de handpalletwagen deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de handpalletwagen. 

           Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 
 

 
 

 

1 Technische gegevens: 
 
Vorklengte: 950 mm                  Max. vorkhoogte: 190 mm        Vorkbreedte: 680 mm                 
Min. Vorkhoogte: 85 mm          Breedte vork: 150 mm               Bediening: snelhef hendel 
Max. hefvermogen: 2200 kg      Breedte: 68 cm                            Ruimte tussen de vorken: 370 mm 
Hoogte: 125 cm                           Lengte: 136 cm                           Gewicht: 56 kg                                   
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2 Bediening palletwagen: 
 

De handpalletwagen is vanwege de korte voorbouwmaat zeer wendbaar;  zelfs in de kleinste ruimtes.  
De vorm van de disselboom en de (standaard) snelhef garanderen een eenvoudige en vooral  
snelle bediening.  
Door de snel hefhendel naar u toe te bewegen en de disselboom op en neer te laten gaan pompt u de vorken, 
van de handpalletwagen omhoog. 
Door de snel hefhendel naar voor te duwen laat u de vorken zakken, de snelheid van zakken bepaalt u  
door het indrukken van de snel hefhendel. 
 

3 Transporteren: 
Handpalletwagen: u kunt de handpalletwagen vastbinden aan de disselboom of de pallet wagen op zijn         
                                 zijde leggen, wanneer de lading op een pallet ligt en zwaar genoeg is kunt u ook de 
                                 palletwagen met één vork vast zetten in de pallet. 
 
Lading:  wanneer u lading vervoert met de palletwagen draag er dan zorg voor dat de lading niet kan  
                gaan schuiven, gebruik een touw, spanbanden of sealfolie. 
 

4 Veiligheid: 
1: Trek de pompwagen wanneer u geen zicht heeft over de te rijden afstand. 
2: Draag bij gebruik van de pallet wagen werkhandschoenen en veiligheidsschoenen  
     met stalen neuzen. 
3: Controleer voor het laten zakken van de vorken of er niets onder de palletwagen of lading zit. 
4: Bij gebreken aan de palletwagen nooit met de handen bij de pomp of wielen komen. 
5: Op de pompwagen rijden of meerijden is niet toegestaan. 
6: De pompwagen mag alleen bediend worden door een bevoegd persoon. 
7:  Gebruik de handpallet wagen alleen op verharde oppervlakken. 
 

                                         
Zijn er problemen of defecten aan de handpallet wagen,  

bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 
06 - 517 49 020 
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Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 
van de handpallet wagen gedurende de gehele verhuurperiode. 
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