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Vuistregels

• Tijdens het gebruik van 
de lift mogen de wielen 
de grond niet raken

• De ladder max. 3 meter 
van de gevel plaatsen, 
de hoek dient ongeveer 
70° te zijn

• De ladder altijd bovenaan 
vastmaken en onder
steunen met steunbuis

Praktische richtlijnen tijdens het opstellen 
• Gebruik steeds handschoenen tijdens het opstellen.
• Het is verboden op de ladder te klimmen en op het meubelplateau te staan.
• Tijdens het installeren de kabel altijd gespannen houden zodat de veiligheid aan de motor contact geeft.
• Steeds beide stekkers van de afstandsbediening en de automatische stop insteken.
• Maximum 200 kg plaatsen per keer.
• Gebruik de lift op een stabiele ondergrond.
• Til de lift altijd op aan de ladder, niet aan de slede. 

Scan de  
QR-code  
& bekijk de 
instructie video

Spoel correct oprollen
Let erop dat de spoel steeds opgespannen is tijdens 
het oprollen. Zorg ervoor dat de spoel niet verstrikt 
geraakt tussen bobijn en zijplaat. Het verkeerd oprollen 
van de spoel zorgt voor veel schade aan de lift.

https://www.dockx.be/nl/handleiding-zelfbouwladderlift?utm_campaign=handleiding&utm_medium=zelfbouwladderlift&utm_source=qr-code&utm_content=handleiding&utm_term=nl
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Opstellen ladderlift 
1  Het contact van de autostop vlak boven of onder 

de bovenste trede van de ladder bevestigen met klem. 
Enkel handvast draaien en aan de rechterkant bevestigen 
(als je voor de ladder staat).

2  Ladder met kopstuk (kabelwiel) en gemonteerde  
autostop naar boven hijsen aan de hand van het 
meegeleverde touw.

3 4  Langs de onderzijde ladders toevoegen tot 
de gewenste hoogte. Motor als laatste toevoegen.

5  De ladders aan elkaar bevestigen door middel van 
bijgevoegde bouten. Het oog van de bouten steeds aan 
de buitenzijde plaatsen (enkel handvast draaien). 
Ladder bovenaan vastmaken met spanlint (verwarming, 
balkon). Dit om het omvallen van de lift te voorkomen.

6  Elektrische fiches van stroomtoevoer, afstands
bediening en noodstop dienen aangesloten te zijn.

7 8 9  Met de afstandsbediening de kabel (met haak) 
activeren en deze rond het wieltje op de bovenste ladder, 
tegen de klok in, laten teruglopen naar de slede. 
BELANGRIJK: Tijdens het installeren de kabel altijd 
gespannen houden EN de kabel onder de gebogen staaf 
bevestigen aan de slede. De kabels mogen elkaar niet 
kruisen en moeten evenwijdig naast elkaar lopen.

10 11  Meubelbak bevestigen op slede en horizontaal 
brengen. Alle plateaupennen borgen met splitpennen.

12  Zijwanden bevestigen aan meubelbak indien nodig.

13  Indien de ladderlift gebruikt wordt voor een 2e of 3e 
verdieping of bij het verhuizen van meer dan 100 kg is het 
plaatsen van de steunbuis verplicht. Best te plaatsen iets 
boven het midden van de ladder.

14  Met de afstandsbediening de meubelbak bedienen.

Afbreken ladderlift
• Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens 

het afbreken.
• Meubelbak van slede nemen.
• Kabel ontkoppelen van slede en terug oprollen  

met de afstandsbediening.
• Hou steeds een lichte kabelspanning en blijf  

de kabel steeds begeleiden.
• De haak van de kabel aan de veer op de motor 

bevestigen, niet opspannen.
• Elektrische draden ontkoppelen.
• Ladder aan onderzijde losmaken en ladder  

per ladder demonteren.
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Scan de 
QR-code  
& bekijk de 
instructie-
video

https://www.dockx.be/nl/handleiding-zelfbouwladderlift?utm_campaign=handleiding&utm_medium=zelfbouwladderlift&utm_source=qr-code&utm_content=handleiding&utm_term=nl

