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ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler 

grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun 

udleveres til andre sammen med denne vejledning. 

 

 

Produceret i P.R.C. 

Importør: NFT ApS, 7100 Vejle. 

     

  

                                             



  

NFT APS 

Brugsanvisning 

Donkraft 2,25  tons lav model 

Model nummer: ZQ25001(41000) 

Maksimum løftekapacitet: 2,25 tons 

Mål: 560x211x140 mm. 

Venligst gem denne brugsanvisning til senere brug. 
 

ADVARSEL 

Denne donkraft er kun beregnet til at løfte en del af bilen. Bilen må ikke 
bevæges eller flyttes mens den står på donkraften. 

Donkraften må kun løfte på de områder af bilen, der er angivet af 
bilproducenten. 

Donkraften må ikke belastes ud over sin angivne løfte kapacitet. 
Overbelastning kan føre til, at donkraften bliver beskadiget eller svigter. 

Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre, at donkraften 
beskadiges og/eller svigter med personskade eller skade på ejendom til 
følge. 

Donkraften må kun benyttes på fast og jævn overflade, der kan modstå 
belastningen. Brug af donkraften på en overflade, der ikke er fast og jævn, 
kan medføre, at donkraften vælter eller taber bilen. 

Løftepunktet skal være midt på løftesadlen, før der løftes. Et emne, der ikke 
er placeret i midten, kan medføre, at emnet tabes.  

Der må ikke foretages ændringer på donkraften. 

Når bilen er løftet, skal den understøttes med støttebukke, når der arbejdes 
på bilen. 

Skal der foretages reparation eller vedligeholdelse skal det foretages i 
henhold til nedenstående instruktioner og af uddannet personale. 

Før biler løftes op er det vigtigt at de hjul der stadig har kontakt med gulvet 
blokeres så de ikke kan rulle. Det er ikke nok at stole på at bilens bremser 
kan holde bilen. 
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Betjeningsvejledning 

Donkraften er fyldt med olie fra fabrikken og udløserventilen er lukket, så 

der ikke spildes olie under transporten. 

Når donkraften tages i brug første gang, fjernes dæk pladen (fig-2.2) og 

det kontrolleres, at der ikke er spildt olie. Hvis der er tegn på oliespild,   

Monter håndtagets forreste stykke på det større stykke med den 

medfølgende bolt. 

Åben udløserventilen og pump 6 gange helt op og ned, så olien fordeler 

sig ordentligt. 

Luk udløserventilen og pump ikke mere med håndtaget. Donkraften er nu 

klar til brug. 

Placer altid lasten midt på donkraftens løfteområde. Hvis lasten er 

placeret skævt eller der løftes med donkraften på et ustabilt eller ujævnt 

underlag, kan donkraften blive beskadiget og lasten kan blive ustabil, så 

der er risiko for at lasten falder af. 

 

SE I KØRETØJETS HÅNDBOG, HVOR DONKRAFTPUNKTERNE BEFINDER 
SIG. FORKERT PLACERING AF DONKRAFTEN KAN BESKADIGE KØRETØJET. 

Hævning og sænkning af donkraften 

1.  Placer pumpestangen og indsæt håndtaget (fig-1). Nu kan donkraften 

betjenes. 

2.  For at sænke lasten, skal udløserventilen findes (fig-2.1), og 

håndtagets ende placeres over udløserventilen, så det tilsikres, at 

tværbolten i håndtaget sidder i sprækken på udløserventilen. Skru 

langsomt udløserventilen ud i retning mod uret. Lasten sænkes nu. 
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Stram udløserventilen igen og fjern håndtaget. Nu er donkraften klar 

til at blive anvendt igen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1   Figur 2 

 

Pleje og vedligeholdelse  

1.  Når donkraften ikke er i brug og under opbevaring, skal løftearmen og 

pumpestangen være sænket helt ned. Dermed beskyttes den mod 

korrosion og skader. 

2.  Rengør donkraften og hold bevægelige dele smurt, inklusive de 

udvendige dele, så som løftearmen, hjul og andre bevægelige dele. 

3.  Beholderen fyldes med hydraulikolie efter behov. 

Vigtigt: Brug en olie af god kvalitet til hydrauliske donkrafte. Brug af 

forkert væske kan medføre alvorlig indvendig beskadigelse af 

donkraften. 
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Korrekt transport af donkraften  

Vær opmærksom på korrekt løfteteknik  

Skal man flytte donkraften er denne forsynet med bærehåndtag A 

 

                     A 

          

 

Fejlfinding 

I.  Hvis donkraften ikke kan løfte lasten. 

1)  Kontroller oliestanden på donkraften i følgende rækkefølge: 

Placer donkraftens stang og åben udløserventilen. Når løftearmen er 

vendt tilbage til udgangspositionen, skal oliestanden være op til 

bunden af gevindet i udløserventilen. Hvis oliestanden er 

utilstrækkelig, fjernes proppen under dækspladen 2.2, og der fyldes 

op til den påkrævede oliestand med hydraulikolie. Sæt proppen i og 

skru dækspladen på igen. Dernæst lukkes udløserventilen og 

løftearmen hæves helt op. Åben udløserventilen og før løftearmen 

tilbage til udgangspositionen. Gentag denne procedure tre til fire 
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gange for at udrense ventilen og fordele olien jævnt i hele systemet. I 

de fleste tilfælde vil donkraften nu være klar til brug igen. 

2)  For at få luft ud af hydrauliksystemet åbnes udløserventilen og 

pumpestangen betjenes mindst 6 gange hele vejen, hvorefter 

udløserventilen lukkes og donkraften igen kan bruges med 

belastning. 

3)     Hvis udløserventilen ikke kan lukkes på grund af tilsmudsning, åbnes 

udløserventilen, forlængerarmen trækkes manuelt opad og skubbes 

tilbage til startpositionen for at udrense udløserventilen. 

4)  Hvis der kommer olie ud fra stemplet, når der løftes en last, er 

stemplets foring ved at være slidt. En specialist bør indsætte en ny 

foring i stemplet. 

 

II.  Hvis donkraften ikke kan sænkes. 

1)  Returfjederen er defekt eller forkert hægtet op. I dette tilfælde 

udskiftes den defekte fjeder eller fjederen hægtes rigtigt op igen. 

2)  Når forlængerarmen sidder fast, skal lejet på forlængerarm-

mekanismen renses og smøres. 

3)  Udluftningshullet på oliebeholderen er blokeret. Åben proppen på 

udluftningshullet og rens det eller tøm noget af olien fra 

oliebeholderen. 
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Del tegning 
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EF – OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark. 

 

Vi erklærer hermed at produkt: 

 

Donkraft, model nummer:  41000 - (ZQ25001) 

 

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF direktiver: 

2006/42/EC 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

EN1494:2000/A1:2008 

 

 

Vejle  

 

John Hansen 


