
 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING RUITENSJOUWER 

Apparaat is ontworpen om glasplaten of ander materiaal met een dichte vlakke 

structuur te verplaatsen op de begane grond tot 150kg.  

 

Waarschuwingen: 

- Dit apparaat nooit zwaarder belasten als 150 kg, moet u meer tillen dan zijn er 

andere apparaten beschikbaar. 

- Dit apparaat nooit voorover kantelen boven een open ruimte of vide, waardoor 

het apparaat zou kunnen vallen. 

- Dit apparaat nooit gebruiken als hijsapparaat bijv. aan een rand van een 

balkon met een open ruimte erachter met val gevaar. 

- Controleer altijd de zuignappen of zij voldoende aanzuigen en reinig ze met 

het juiste middel. 

- Controleer altijd de banden spanning. 

- Laat het apparaat jaarlijks door de leverancier onderhouden en inspecteren. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

1. Zet de ruitensjouwer met de wielen +- 20cm voor de bok of golfplaat. 

Probeer zoveel mogelijk bij het midden van de plaat te blijven.  

2. Kantel de wagen voorover met de zuignappen vlak tegen de golfplaat. Ga 

veilig achter de wagen staan.  

3. Pomp de zuignappen vast en check goed of ze vast blijven zitten door de 

rode streep.  

4. Draai de lier een kleine slag omhoog, zodat de plaat vrij komt en tegen de 

luchtbanden gaat steunen.  

5. Trek de wagen terug, zodat deze weer op 4 wielen staat.  

 

Belangrijk:  

- U kunt de stuurstang aan de voorzijde insteken, zodat u nog meer kracht en 

grip heeft tijdens de kantel beweging. Indien u wenst, kunt u de zuignappen  

voorzien van een akoestisch signaal voor meer veiligheid.  

 

 

 



 

 

 

MANUAL: TOOL FOR PLACING WINDOWS 

This device is designed to place glass plates or other sheet material with a dense 

structure on the ground floor with a maximum weight of 150kg. 

 

Warnings: 

- This device can lift up to 150kg max.If you need to lift more other devices are 

more suitable.  

- Never bend this device over an open space, causing the device to fall.  

- Never use this device as a hoisting tool at the edge of a balcony or open 

space with danger of falling.  

- Always check the suction cups and clean them before every use.  

- Always check the tension of the tires.  

- Have your device annually checked by its supplier.  

 

Manual: 

1. Place the device including of the wheels + - 20cm in front of the trestle or 

wave plate. Try to stay as close to the middle of the plate as possible. 

2. Tilt the wagon forward with the suction cups flat against the wave plate. Stand  

safely behind the car. 

3. Pump the suction cups and check carefully that they remain stuck with the red 

line. 

4. Turn the winch slightly upwards so that the plate is free and supports the 

pneumatic tires. 

5. Pull the car back so that it is back on 4 wheels. 

 

Note: 

- You can insert the steering rod at the front so that you have more strength and 
grip during the tilting movement. If you wish, you can provide the suction cups 

with an acoustic signal for more safety. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


