
 

 

 

 

 

Ladderlift Junior opzetten; 

- Eventuele gevarenzone afzetten 

- Gebruik steeds het bijhorende verlengsnoer 

van 30m voor de lift van stroom te voorzien. 

Let er bij de keuze van de plaats van opstelling op, 

dat passanten zonder hindernissen langs de lift 

kunnen lopen. 

 

Respecteer de tabel! 

De ideale opstelling is tussen de 60 – 85 graden t.o.v. 

het gebouw. 

Plaats de lift parallel t.o.v. het gebouw. 

 

 

Controleer de ondergrond op stabiliteit. 

Veerstekkers verwijderen plaats de steunen in de 

achterste voorziene balken met behulp van de 

veergrendel. 

 

 

Opgelet de veergrendel moet vastgeklikt zijn. 

Er zijn 8 balkjes voorzien dit om beschadiging op de 

grond te vermijden of grotere niveau verschillen op te 

vangen. 

 

 

 

Draai de steunpoten uit en controleer de waterpas. 

De wielen houden nog contact met de grond zorg dat 

enkel de as ontlast wordt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dubbel check de waterpas  

 

 

 

Zorg dat voor de lift in werking komt de steunpoten handvaten 

vergrendeld zijn, wanneer dit niet gebeurt is er kans door de 

trilling dat de steunpoot indraait. 

Opgelet er zijn 4 steunpoten dus 4 handvaten om te blokkeren. 

 

 

 

Beperkt in plaats dan kan u de dissel inschuiven ontgrendel de 

pen en maak de zeskantbout los met behulp van de dopsleutel 

in de zwarte bak. 

U kan de dissel ook uitschuiven en op zij leggen voor de 

werkzaamheden. 

 

 

 

 

De lift is klaar voor werking u kan het ladderpakket omhoog 

brengen, 

- Trek aan de linkse hendel en druk deze voor het heffen 

van het ladderpakket voorzichtig omhoog. 

 



 

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat de hellingshoek van het ladderpakket rond de 70 

graden staat. 

 

 

 

Dit zorgt ervoor  dat u de lift eenvoudig kan draaien naar het 

gebouw toe. 

Draai de lift naar het gebouw toe hiervoor trek je aan de borgpen 

en draai je het pakket tot in de gewenste richting en laat de 

vergrendelpen vastklikken. 

 

 

Verwijder de veiligheidskabel door behulp van de meubelbak 10 

cm te laten zakken. 

 

 

 

Laat de meubelbak vervolgens zakken tot op de rubberen buffers 

onderaan het ladderpakket. 

Trek aan de linkse hendel voor het uitschuiven van het 

ladderpakket en druk de hendel voorzichtig omhoog. 

De tweede persoon kan mee corrigeren of het hoog genoeg 

uitgeschoven is. 

 

 

Controleer of de klink volledig in de klinkvergrendeling grijpt. 

Volgende foto in detail, dit is belangrijk zo zal u lift niet zakken 

tijdens de bediening. 



 

 

 

 

 

 

 

Controleer de klinkvergrendeling! 

 

 

 

Plaats de lift met de linkse hendel voorzichtig tot tegen het 

gebouw zorg dat de twee wielen tegelijk het gebouw 

aanraken. 

- Trek aan de hendel en druk deze voor het dalen van 

het ladderpakket voorzichtig naar omlaag.  

 

 

Duw de zwarte handgreep naar rechts en breng zo de 

meubelbak vlak, de meubelbak zal naar boven gebracht 

worden. 

 

 

 

Opgelet de linkse en rechtse pin moet uitsteken als 

vergrendeling van de meubelbak wanneer deze vlak is 

gebracht. 

 

 

 

Breng de meubelbak naar boven ongeveer 2 meter en breng 

de ladderverlenging naar beneden op een houten plank. 

- Ontgrendel links en rechts e veerstekker en breng de 

ladderverlenging voorzichtig naar beneden. 



 

 

 

 

 

 

Nu kan u de meubelbak naar beneden brengen en staat de lift 

klaar voor werking u kan de deuren ontgrendelen aan de langste 

zijde door de twee vergrendelingen los te maken bovenaan. 

Verder tijdens het werk kan u aan de staalkabels trekken om de 

zijborden open te leggen. 

 

Wanneer de lift boven staat om te ledigen of te laden kan u de 

meubelbak dichterbij schuiven ontgrendel met het handvat en 

trek de meubelbak dichterbij tot de gewenste afstand zorg dat de 

vergrendelpin geklikt heeft. 

Opgelet wanneer u de meubelbak terug naar beneden wilt laten 

duw de meubelbak terug in de juiste positie weg van het gebouw. 

 

 

Maatregelen bij einde van het werk: 

 

Plaats de meubelbak 2 meter boven de bedieningshendels  

Duw de ladderverlenging terug naar boven en vergrendel links en 

rechts met de veerstekkers. 

Laat de meubelbak zakken tot op de rubberen buffers en breng 

het ladderpakket terug rond de 70 graden weg van het gebouw, 

door de linker hendel te trekken en voorzichtig naar boven 

drukken. 

Laat het ladderpakket terug ineenschuiven, door de rechter 

hendel te trekken en voorzichtig naar omlaag te drukken. 

 

 

Opgelet u kan enkel het ladderpakket laten zakken als u de 

klinkvergrendeling manueel ontgrendeld door de linkse hendel te 

bedienen terwijl u met de rechter hendel het ladderpakket 

bediend. 



 

 

 

 

Opmerkingen en nota’s, 

 

Bij eventuele problemen en alle opmerkingen kan u steeds mailen naar info@laddersonline.be of 

bellen naar Stefaan 0497/26.82.21. 

 

 

VERHUUR - VERKOOP 

 

 

 

 

 

 

Ladderlift draaien aan de draaikrans parallel met de as van 

de ladderlift. 

De meubelbak laten zakken en de staalkabel terug 

bevestigen breng deze op een lichte spanning . 

De lift laten zakken tot in de ligstand voor transport. 

Berg alles terug op in de zwarte bak en breng de dissel 

eventueel terug in de juiste positie. 

Zorg dat u de voedingskabel ook steeds terugbrengt bij 

terugbrengen van de ladderlift. 
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