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Bruks- og delemanual
modell
4500
5000
6200

Løsningen
på problemet med plasseringen av 

kjøretøy.

Norsk importør:
Norwegian Export Import AS
Hæreberget 2
3330 Skotselv
Telefon 32 75 60 04
Org.nr: NO 968 380 788 MVA



DESCRIPTIONPART #

Høyre løft modell vist

Høyre løft modell vist

Vennligst opgi om du skal ha høyre eller venstre modell når du bestiller deler

Vennligst opgi om du skal ha høyre eller venstre modell når du bestiller deler



Høyre løft modell vist
Vennligst opgi om du skal ha høyre eller venstre modell når du bestiller deler

Gratulerer: Du har akkurat kjøpt en av de nyttigste redskaper for flytting av kjøretøy som 
finnes. GoJak® er rask og enkel å bruke, samtidig som den er trygg (forutsetter at den er brukt iht 
denne veilledningen). Les derfor alle instruksjonene grundig før du tar den i bruk. Sørg også for at 
alle som skal bruke GoJak® er kjent med hvordan den brukes før arbeider settes i gang.

VIKTIG!
Les og forstå advarslene først!

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!

Advarsel!

IKKE bruk GoJak® på hellende flater. GoJaker må kun brukes på vannrette 
flater. Uventet bevegelse kan oppstå straks GoJak® løfter bilens dekk opp 
fra bakken.

IKKE start kjøretøyets motor, eller forsøke å kjøre det med goJaker i bruk. 
GoJak er kostruert for å bli brukt med håndkraft.

IKKE forsøk å skyve GoJaker over hindringer; den er konstruert for å bli 
brukt på vannrette og tildels jevne overflater.

IKKE bruk GoJak til å løfte hjul med bredder som overstiger nedstående 
tabell og det som enheten er merket med. Maks hjulbredder er:

Modell 4500: 20”
Modell 5000: 9”
Modell 6200: 13”



DO NOT lubricate raceways on Models 4500 and 5000! These models use a self-lubricating 
raceway, and reduced raceway life may occur when continually subjected to certain petroleum
products. Lubricate roller raceways at each end with bearing grease only on Model 6200.

overload GoJak beyond the load rating per unit:       
           1,125 Lbs., 510 Kg.Model 4500 is 

Model 5000 is 1,250 Lbs., 567 Kg.
 Model 6200 is 1,550 Lbs., 700 Kg. 

Advarsel!

Advarsel!

IKKE glem å smøre deler som skal smøres. Dette er oppgitt lenger ned 
på siden. Uten korrekt smøring kan det opstå slitasjeskader som igjen kan 
medføre at GoJak® ikke fungerer som den skal.

IKKE belast GoJak® med mer enn den er konstuert for pr enhet:
Modell 4500: 510kg
Modell 5000: 567kg
Modell 6200: 700kg

Merk deg advarslene, og forhold deg til dem til enhver 
tid. Mangel på smøremidler, overbelastning og misbruk 

kan være farlig og skader som følge av feil bruk kan 
annulere garantien. 

Smøreinstruksjoner: kontroller smøring ukentlig

Norsk importør:
Norwegian Export Import AS
Idunsvei 1
3340 Åmodt
Telefon 911 93 896
Org.nr: NO 968 380 788 MVA


