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 10,5  kg 1,5  t  20,5  kg 2  t

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

Model Bestelnr.
 RH135   8951082025 

 - Zeer lichte aluminium krik 
 - Ideaal voor pechhulp
 - Korte 2-delige duwstang
 - Uitgerust met draadhendel
 - Snel heffen: met 11 pompbewegingen onbelast op 
max. niveau
 - Zadelplaatbescherming met rubberen afscher-
ming
 - Hendel met beschermend schuimrubber om 
krassen op carrosserie te voorkomen

Model  RH135 

Capaciteit  1,5 ton

Gewicht  10,5  kg

Afmetingen:

A  295  mm

B  80  mm

C  375  mm

D  505  mm

D2  1440  mm

E  130  mm

F  235  mm

G  235  mm

Slag
75-380 mm

Model Bestelnr.
 RH201   8951000003 

 - Zeer lichte aluminium krik 
 - Ideaal voor pechhulp
 - Korte 2-delige duwstang
 - Om de krik gemakkelijk te kunnen vervoeren is hij 
voorzien van 3 draaghandgrepen
 - Snel heffen door dubbele pomp
 - Zadelplaatbescherming met rubberen afscher-
ming
 - Hendel met beschermend schuimrubber om 
krassen op carrosserie te voorkomen

Model  RH201 

Capaciteit  2  t

Gewicht  20,5  kg

Afmetingen:

A  375  mm

B  85  mm

C  460  mm

D  695  mm

D2  1820  mm

E  155  mm

F  285  mm

G  320  mm

Slag
85-460 mm

 - Kleine en compacte garagekrik
 - Pomphendel is demonteerbaar (2 stukken) 
 - Voor gemakkelijke opslag en transport
 - Met voetpedaal voor een snelle benadering

Model Bestelnr.
 RH290   8951082031 

Model  RH290 

Capaciteit  3  t

Gewicht  41,5  kg

Afmetingen:

A  365  mm

B  145  mm

C  490  mm

D  650  mm

D2  1650  mm

E  160  mm

F  275  mm

G  350  mm

Slag
145-510 mm  41,5  kg 3  t
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 50,5  kg 1 1/2  t  58  kg 2  t  39,4  kg 2  t

515 mm

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

Model Bestelnr.
 RH151   8951000051 

Model  RH151 

Capaciteit  1 1/2 ton(s)  

Gewicht  50,5  kg

Afmetingen:

A  620  mm

B  80  mm

C  540  mm

D  920  mm

D2  2140  mm

E  153  mm

F  282  mm

G  382  mm

Slag
80-540 mm

 -  Hydraulische garagekrik met stevige stalen
constructie 
 - Nauwkeurig handventiel om de last te laten 
zakken
 - Soepele olie- en zuurbestendige kunststof wielen 
met voetpedaal voor snelle benadering 
 - Pomphendel met beschermend schuimrubber om 
krassen te voorkomen
 - Krik met laag profiel met extra lange behuizing om 
zeer diep onder een voertuig te kunnen komen 
(tot 515 mm bij een hoogte van slechts 80 mm)
 - Compact na demontage met uit twee delen 
bestaande pomphendel voor gemakkelijk trans-
port en opslag.

Model Bestelnr.
 RH251   8951082024 

Model  RH251 

Capaciteit  2  t

Gewicht  58  kg

Afmetingen:

A  665  mm

B  135  mm

C  800  mm

D  1340  mm

D2  2100  mm

E  190  mm

F  295  mm

G  430  mm

 -  Hydraulische garagekrik met stevige stalen
constructie
 - Nauwkeurig handventiel om de last te laten 
zakken
 - Soepele olie-  en zuurbestendige kunststof wielen
 - Met voetpedaal voor een snelle benadering
 - Heft tot max. 800 mm hoogte. 

Slag
135-800 mm

Model Bestelnr.
 RH215   8951082026 

Model  RH215 

Capaciteit  2  t

Gewicht  39,4  kg

Afmetingen:

A  430  mm

B  75  mm

C  505  mm

D  750  mm

D2  1960  mm

E  150  mm

F  270  mm

G  375  mm

Slag
75-505 mm

 -  Hydraulische garagekrik met stevige stalen
constructie
 - Nauwkeurig handventiel om de last te laten 
zakken
 - Soepele olie-  en zuurbestendige kunststof wielen
 - Met voetpedaal voor een snelle benadering
 - Pomphendel met beschermend schuimrubber om 
krassen op de lak te voorkomen
 - Laag profiel en grote eindhoogte (75-505 mm)
 - Snelle hefslag door twee pompzuigers
 - Lang pedaal voor een snelle benadering
 - Compact na demontage met uit twee delen 
bestaande pomphendel voor gemakkelijk trans-
port en opslag.
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 45  kg 3  t  70  kg 3  t  95  kg 5  t

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

 -  Hydraulische garagekrik met stevige stalen
constructie 
 - Nauwkeurig handventiel om de last te laten 
zakken
 - Soepele olie-  en zuurbestendige kunststof wielen
 - Lang pedaal voor een snelle benadering 
 - Pomphendel met beschermend schuimrubber om 
krassen op de lak te voorkomen
 - Snelle hefslag door twee pompzuigers
 - Compact na demontage, met uit 2 onderdelen 
bestaande pomphendel voor gemakkelijk trans-
port en opslag 

 -  Hydraulische garagekrikken met stevige stalen
constructie voor dagelijks gebruik in de werk-
plaats.
 - Met nauwkeurig handventiel om de last te laten 
zakken
 - Uitgerust met soepele olie- en zuurbestendige 
kunststof wielen
 - Lang pedaal voor snelle benadering en snel hef-
fen van kleinere lasten
 - Pomphendel met beschermend schuimrubber om 
krassen op de lak te voorkomen
 - Pomphendel met T-uiteinde voor tweehandige
bediening met ventiel aan de bovenkant van de 
hendel
 - Heft tot max. 800 mm hoogte. 

 - Hydraulische garagekrik voor vrachtwagens
 - Met voetpedaal voor een snelle benadering
 - Hydraulisch systeem met pomphendel maakt 
onafhankelijk gebruik zonder perslucht mogelijk
 - Eenvoudig positioneerbaar door voetsteun aan de 
achterkant
(op de plaats draaien)
 - Hendel kan in 3 standen worden vergrendeld voor 
opslagdoeleinden en om de krik diep onder een 
laag voertuig te kunnen brengen
 - Vetnippels op alle belangrijke verbindingen

Model Bestelnr.
 RH315   8951000063 

Model  RH315 

Capaciteit  3  t

Gewicht  45  kg

Afmetingen:

A  455  mm

B  95  mm

C  550  mm

D  779  mm

D2  1979  mm

E  160  mm

F  160  mm

G  364  mm

Slag
95-550 mm

Model Bestelnr.
 RH301   8951082032 

Model  RH301 

Capaciteit  3  t

Gewicht  70  kg

Afmetingen:

A  490  mm

B  115  mm

C  605  mm

D  1320  mm

D2  2440  mm

E  190  mm

F  245  mm

G  315  mm

Slag
375 mm

Model Bestelnr.
 RH501   8951082050 

Model  RH501 

Capaciteit  5  t

Gewicht  95  kg

Afmetingen:

A  530  mm

B  150  mm

C  680  mm

D  1420  mm

D2  2560  mm

E  205  mm

F  290  mm

G  360  mm

Slag
150-680 mm
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 123  kg 10  t

HYDRAULISCHE GARAGEKRIKKEN

Voetpedaal voor een snelle benadering

Met rubber beschermde plaat
voorkomt schade en slippen

Gemakkelijk toegankelijke
vetnippel

Pomphendel met beschermend schuimrubber
om krassen op de lak te voorkomen

Soepele olie-  en zuurbestendige
kunststof wielen 

Stevige stalen constructie 
voor dagelijks gebruik in de 
werkplaats

Model C225 / RHA
Rubberen afdekking 
Ø 137 mm (C 225) voor RH290 Bestelnr.: 8951011092
Ø 150 mm (RHA) voor RH225 Bestelnr.: 8951011033

Veelzijdig gebruik!

RH215
RH315

 - Hydraulische garagekrik voor vrachtwagens
 - Met voetpedaal voor een snelle benadering
 - Hydraulisch systeem met pomphendel maakt 
onafhankelijk gebruik zonder perslucht mogelijk 
 - Met LCS-afzinksysteem voor langzaam dalen, 
zelfs bij grote belasting
 - Met dodemansknop voor automatisch stoppen

Model Bestelnr.
 RH310   8951082100 

Model  RH310 

Capaciteit  10  t

Gewicht  123  kg

Afmetingen:

A  430  mm

B  175  mm

C  605  mm

D  1600  mm

D2  2550  mm

E  270  mm

F  380  mm

G  410  mm

Slag
175-605 mm


