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100 Kg
MAX

MAX
107 cm

Can be used for styropor and wooden hives!
Fa és polisztirol kaptárakhoz használható!

Check out our promotion film on YouTube!
Nézze meg bemutató filmünket a YouTube-on!
Copyright © 2019 Manual CHW Kaptarlift. All rights reserved.

Keyword: Kaptarlift
Keresőszó: Kaptárlift

Maximum clamping size: 70 cm!
Maximális befoglaló méret: 70 cm!
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Maximum lifting 
weight is 100 kg.

Az emelő 
maximális emelési 
tömege 100 Kg! 

Maximum lifting 
height is 107 cm.

Maximális emelési 
magasság 107 cm!
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Removal of pRotective equipment can lead to an accident! 
do not use it without pRotective equipment!
the conveRsion of the device will Result in 

the cancellation of the guaRantee!

A védőeszközök eltávolításA bAlesethez vezethet!
A készÜléket Ne hAszNáljA védőfelszerelések NélkÜl!
Az eszköz átAlAkításA  A gArANciA megvoNásávAl jár!

KaptÁRlift with chain lifting sYstem
kAPtárlift láNcemeléssel

KaptÁRlift hasZnÁlati ÚtmutatÓ
kAPtárlift User mANUAl
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this lift has been developed for beehives only! any other kind of lifting can causes dam-
age. maximum lifting weight is 100 kg. it can be used for styropor and wooden hives!

Az emelő kizárólag méhkaptárak emelésére lett kifejlesztve! minden más típusú 
emelés az emelő meghibásodásához vezethet! Az emelő maximális emelési 
tömege 100 kg!  fa és polisztirol kaptárakhoz használható!

maximum lifting height is 107 cm. Keep the area under the load free from objects and 
people!  on the maximum height the lift can turn over.

maximális emelési magasság 107 cm! A megemelt teher alatt tartózkodni szig-
orúan tilos! terhet emelni kizárólag álló helyzetben szabad! maximális emelési 
magasságon az emelő borulás veszélyes!

Before lifting, you have to make sure that the clamps are clashed properly to the hive.  
Only clash the clamps, if fixing handle is up.

minden emelés előtt győződjön meg róla, hogy a szorítókarok megfelelően 
ütköztetve vannak a kaptárhoz! A szorítókarok ütköztetése mindig felengedett 
rögzítőkarral történik!

Before lifting, you have to make sure that the clamps are clashed properly to the hive.  
Only clash the clamps, if fixing handle is up.

Az emelés után a hajtókar biztonsági reteszét engedjük rá a merevítőre!

waRnings!
figYelmeztetések!

useR manual
hAszNálAti ÚtmUtAtÓ

overwiev   05
fixing and gripping handle 06
lifting    08
Bonus option   08
chain setting for lifting  09
screw gaps   10
angle setup   10
mainteance   11
dimensions   12
guarantee   13 
note    13

áttekintés    05
rögzítő és szorítókar   06
emelés    08
bónusz opció   08
emelőlánc beállítása  09
csavar hézagok  10
dőlési szög beállítása  10
karbantartás   11
méretek   12
garancia   13
feljegyzések   13              
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100 kg

107 cm
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oveRwiev
áttekiNtés

handle / fogANtYÚ

up spRocKet / felső láNckerék

chain guaRd / láNcvédő

dRive spRocKet / meghAjtÓ láNckerék

lifting aRm / emelő kAr

sled / száN

foRK-lift / emelő villA

tension spRing / feszítő rUgÓ

fiXing handle / rögzítő kAr

“c” Rail / “c” síN

spRing / rUgÓ

gRipping clamp with
vulcanised RuBBeR / 
szorítÓ kAr vUlkANizált 
gUmi felÜlettel (165mm X 
60mm)

wheels / kerekek

chain tension / láNcfeszítő

suspension / fUtÓmŰ

down spRocKet /
Alső láNckerék

middle spRocKet / közéPső láNckerék
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gRipping handle usage 
szorítÓkAr hAszNálAtA 

teXt must alwaYs
face upwaRds!
írás miNdig felÜl vAN!

vulcaniZed plaited RuBBeR suRface
vUlkANizált redőzőtt gUmi felÜlet

tooth damage
fogAzás sérÜlése

fiXing handle usage / rögzítőkAr hAszNálAtA 

fiXing and gRipping handle usage
rögzitőkAr és A szorítÓkAr hAszNálAtA

closed / zárvAopen / NYitvA

minimum!3 cm
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coRRect lifting position
szorítás helYes PoziciÓbAN

coRRect / helYeswRong / helYteleN

Before lifting, you have to make sure that the bits 
are properly clashed to the hive.  only clash the 
clamps, if the fixing handle is up.

minden emelés előtt győződjön meg róla, 
hogy a szorítókarok megfelelően ütköz-
tetve vannak a kaptárhoz! A szorítókarok 
ütköztetése mindig felengedett rögzítőkarral 
történik!h
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after lifting, let the winch safety
latch onto the brance.

Az emelés után a hajtókar
biztonsági reteszét engedjük
vissza a merevítőre!

useful tips
hAszNos tiPPek

lifting
emelés

foRK-lift setup
emelővillA hAszNálAtA

wing nut
szárNYAs ANYA

leveR usage
emelőkAr hAszNálAtA

fRont view
elölNézet

MAX
60 KG

10
7c
m
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chain setting foR lifting
emelőláNc beállításA

1. step
Raise an empty hive (15 kg) to 
adjust the correct chain tension.

1. léPés
emeljen fel egy üres kaptárat 
(15 kg) a helyes láncfeszesség 
beállításához.

the chain is too 
loose

A láNc NAgYoN 
lAzA

coRRect chain 
tension
helYes 

láNcfeszesség

3. step
You have to screw loosening the screws. 
push down the the part. after you checking 
the chain tension fix the screws.

3. léPés
A csavarokat meg kell lazítani. Nyomja le 
a részt. A láncfeszesség ellenőrzése után 
rögzítse a csavarokat.

2. step
support the chain tensioner 

using a screwdriver.

2. lÉpÉs
láncfeszítő kitámasztása 
csavarhúzó segítségével.
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scRew gaps
csAvAr hézAgok

angle setup
dőlési szög beállításA

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.
d.

1 mm!

1 mm!

top view
felÜlNézet
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one waY
egY iráNYÚ

wheel locK inseRting
kerék rögzítés behelYezése
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maintenance
kArbANtArtás

Keep in a dRY stoRage space
tárolás szárAz helYeN

chain luBRication
láNc olAjozásA

Rail luBRication
síN olAjozásA

optimal wheel pRessuRe
oPtimális kerék NYomás

1,5 bar
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dimensions
méretek

weight
összsÚlY 33,5 kg

700
427

705

60

170

1646
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note
feljegYzések

tYpe / tÍpus:

numBeR / sZÁm:

waRRantY peRiod / 
JÓtÁllÁs ideJe:

date of shopping / 
vÁsÁRlÁs dÁtuma:

selleR of  signatuRe / 
eladÓ alÁÍRÁsa:

STAMP / BÉLYEGZŐ:

guaRantee
gArANciA
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www.beelui.com
e-mail.: mozgovilag@t-online.hu

Copyright © 2020 Kaptarlift. All rights reserved.

If you use this product, 
your spine will be younger!


