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Telkens wanneer met een lier wordt gewerkt, bestaat er kans op lichamelijk letsel.  Om dat risico te minimaliseren is het belangrijk om deze 

handleiding grondig door te lezen.  Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de bediening van uw lier alvorens deze te gebruiken en houd voortdurend 

de veiligheid in het oog.  Deze handleiding biedt ook belangrijke veiligheidsinformatie over de installatie van uw lier.  

BEWAAR DEZE HANDLEIDING en andere documentatie over producten in deze set om deze later na te lezen elke keer als dit nodig is voor een 

voortdurende veilige bediening.  Informeer aan alle gebruikers van dit product dat zij de handleiding moeten lezen alvorens het product te bedienen.  

In deze set vindt u de volgende documentatiedelen:  Handleiding, Specificaties en Prestatiegegevens van Lier, Productgarantie, Lijst van reserve-

onderdelen en andere productdocumentatie voor specifieke producten.   Ingeval er iets ontbreekt, ga naar www.warn.com of neem contact met ons 

op via onderstaand nummer.
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VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

SYMBOOL VERKLARING

Lees altijd 
productdocumentatie

Draag altijd gehoor- en 
oogbescherming

Gebruik nooit als 
hefwerktuig

Altijd plaats de last goed 
in het centrum van de 
haakopening

Nooit wikkel de lierkabel 
niet onder langs de 
trommel

Gevaar voor verbrijzelen 
van vingers/kabelgeleider

Gevaar voor doorsteken/
snijden van de handen

Gevaar van explosie/
openbarsten

Blokkeren (Vergrendelen)

Blokkering wegnemen 
(Ontgrendelen)

SYMBOOL VERKLARING

Instructies voor gebruik

Draag altijd stevige 
werkhandschoenen

Verplaats nooit People

Altijd gebruik altijd de 
meegeleverde haakband

Bevestig nooit een last 
aan de punt of grendel 
van de haak

Altijd wikkel de lierkabel 
vanaf boven langs de 
trommel

Beklemmingspunt 
kabelgeleider

Brand- en 
verbrandingsgevaar

Haak de kabel nooit 
terug aan zichzelf  
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Bij het lezen van deze instructies komt u de 

aanduidingen WAARSCHUWING, LET OP, MEDEDELING en 

OPMERKING tegen. Elke aanduiding heeft een specifi ek 
doel. WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke 
situatie die, indien niet vermeden, zwaar lichamelijk letsel 
of de dood tot gevolg kan hebben. LET OP duidt op een 
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, licht 
of middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. 
De aanduiding LET OP kan tevens worden gebruikt om te 
waarschuwen tegen onveilige werkmethoden. Onder LET 
OP en WAARSCHUWING worden de gevaren beschreven, 
wordt uitgelegd hoe ze kunnen worden vermeden en 
wat de mogelijke gevolgen zijn van het negeren van het 
gevaar. MEDEDELINGEN zijn meldingen over hoe materiële 
schade kan worden vermeden. OPMERKINGEN verstrekken 
aanvullende informatie om u te helpen een procedure te 
voltooien. VEILIGHEID VÓÓR ALLES!

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.
• Zorg ervoor dat de haakgrendel gesloten is en niet 

wordt belast.
• Voorkom dat de punt of grendel van de haak wordt 

belast.  Breng de last uitsluitend in het midden van de 
haak aan.

• Voorkom dat er een haak wordt gebruikt waarvan 
de opening groter is geworden of waarvan de punt is 
verbogen of gedraaid.

• Zorg ervoor dat er een haak met een grendel wordt 
gebruikt.

• Zorg altijd dat de bediener of omstanders zich bewust 
zijn van de stabiliteit van de last.

• Wikkel de lierkabel nooit terug naar zichzelf.  Gebruik 
altijd een strop of een boomstambeschermer om het 
ankerpunt.

GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.
Algemene veiligheid:
• Zorg altijd dat u vertrouwd bent met uw lier. Neem de 

tijd om de bedieningshandleiding geheel door te lezen, 
zodat u uw lier en de bediening ervan begrijpt.

• Lees altijd de bedieningshandleiding en instructies 
zodat u uw boor/aandrijver en de werking hiervan goed 
begrijpt 

• Overschrijd nooit de nominale capaciteit van de lier of 
lierkabel.  

• Draag altijd stevige lederen werkhandschoenen bij het 
hanteren van de lierkabel. 

• Verwijder altijd alle sieraden en draag altijd oog- en 
oorbescherming.

• Gebruik de lier of lierkabel nooit om met het voertuig 
lasten te slepen. Piekbelastingen kunnen leiden tot 
overbelasting en breken van de kabel.

• Gebruik de lier nooit om een last vast te zetten.
• Gebruik de lier nooit als u onder invloed bent van drugs, 

alcohol of medicijnen.
• Deze lier mag nooit worden gebruikt door personen 

jonger dan 16 jaar.
• Installeer of bedien nooit een lier zonder eerst de 

gebruikershandleiding te hebben gelezen en begrepen

Montageveiligheid: 
• Blijf altijd met uw handen uit de buurt van de lierkabel, 

de haakband, de haak en de kabelgeleideropening tijdens 
de montage en het gebruik en bij het op- en afwikkelen.

• Monteer de kabelgeleider altijd met de waarschuwing 
zichtbaar naar boven.

• Zorg ervoor dat de kabel voor gebruik altijd onder 
belasting wordt opgewikkeld.  Een strak gewikkelde kabel 
vermindert het risico van vastlopen, dat kan leiden tot 
beschadiging van de kabel.

  WAARSCHUWING

  WAARSCHUWING
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GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.
Veilig liergebruik:
• Controleer altijd de lierkabel, haak en stroppen 

alvorens de lier te gebruiken.  Een gerafelde, geknikte 
of beschadigde lierkabel moet onmiddellijk vervangen 
worden.  Beschadigde onderdelen moeten voor gebruik 
vervangen worden.  Bescherm de onderdelen tegen 
beschadiging.

• Gebruik het product nooit als de lierkabel beschadigd is.
• Verwijder altijd elementen of obstakels die een 

belemmering kunnen vormen voor een veilig gebruik van 
de lier.

• Zorg ervoor dat het gekozen ankerpunt de last kan 
weerstaan en dat de band of ketting niet kunnen slippen.

• Gebruik altijd de meegeleverde haakband bij het op- en 
afwikkelen van de lierkabel, bij de montage en tijdens het 
gebruik.

• Gebruik nooit elastische banden, deze kunnen bij 
uitrekken een enorm grote en potentieel gevaarlijke kracht 
ontwikkelen.

• Zorg ervoor dat de bediener en omstanders zich bewust 
zijn van de kabel en/of de last.

• Wees altijd te allen tijde bewust van de stabiliteit van de 
lading.  Houd anderen uit de buurt.  Wijs alle omstanders 
op een onstabiele toestand.

• Wikkel altijd zoveel mogelijk kabel af bij 
takelwerkzaamheden.  Neem een ankerpunt op afstand.

• Neem altijd de tijd om de juiste takeltechnieken te 
gebruiken.

• Raak de lierkabel of haak nooit aan terwijl iemand 
anders de bedieningsschakelaar bedient of tijdens 
lierwerkzaamheden.

• Bedien de koppeling nooit wanneer de lier is belast, de 
lierkabel onder spanning staat of de trommel draait.

• Raak de lierkabel of haak nooit aan wanneer deze onder 
trekspanning staat of wordt belast.

• Houd altijd een ruime afstand tot de lierkabel en last en 
houd anderen uit de buurt tijdens lierwerkzaamheden.

• Gebruik de lierkabel nooit om een ander voertuig of object 
te slepen.  De kabel kan bij het slepen te zwaar worden 
belast.

• Wikkel de lierkabel nooit terug naar zichzelf. Gebruik altijd 

een strop of een boomstambeschermer om het ankerpunt.

• Zorg dat dat het netsnoer van de lierboor/aandrijver nooit is 

aangesloten tijdens montage, takelen, bij het uitvoeren van 

onderhoud of als de lier niet wordt gebruikt

  

GEVAAR VOOR VALLEN OF BEKNELD RAKEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
zwaar letsel of de dood.

• Houd altijd een ruime afstand tot de lierkabel 

en last en houd anderen uit de buurt tijdens 

lierwerkzaamheden.

• Bedien de lier nooit met minder dan 5 wikkelingen rond 

de trommel. Hierdoor kan de staalkabel loskomen van de 

trommel, aangezien de kabelbevestiging aan de trommel 

niet is ontworpen om een belasting aan te kunnen.

• Houd de lier en lierlast altijd in het zicht tijdens de 

lierbediening.

• Gebruik nooit als hefwerktuig.
• Gebruik de lier nooit om een last vast te zetten.

• Overtuig u er altijd van dat ankerpunten bestand 
zijn tegen een belasting en neem de tijd om de juiste 
takeltechnieken te gebruiken.

• Gebruik de lier nooit om personen te heff en of 
verplaatsen.

• Voorkom piekbelastingen van de kabel.  
Piekbelastingen kunnen leiden tot overbelasting en 
breken van de kabel.

• Wikkel de lierkabel altijd aan de bovenzijde van de 
trommel.

• Wikkel de kabel nooit van de onderzijde naar de 
bovenzijde van de trommel.

• Wikkel de lierkabel altijd op de trommel in de richting 
die op de trommelrotatiesticker op de lier en/of in de 
documentatie is aangegeven.

• Verwijder altijd elementen of obstakels die een 
belemmering kunnen vormen voor een veilig gebruik 
van de lier.

• Zorg ervoor dat de staalkabel na elk gebruik strak op 
de trommel wordt gewonden.  Bij het op- en afwikkelen 
kan de kabel onverwacht van richting veranderen als 
deze in lagen op de trommel is gewonden.  Door de 
kabel strak op te winden wordt de kans op beknelling 
verminderd.

  WAARSCHUWING   WAARSCHUWING
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VOORKOM SCHADE AAN DE LIER EN 
APPARATUUR

• Voorkom altijd zijdelingse belastingen waardoor de 
kabel zich aan één kant van de trommel kan ophopen. 
Hierdoor kan de kabel of lier beschadigd raken.

• Zorg er altijd voor dat de koppeling volledig 
geactiveerd of gedeactiveerd is.

• Vermijd altijd aan/uit-cycli (in- en uitschakelen).  
• De boorlier moet te allen tijde op een beschermde, 

schone en droge plaats worden bewaard.  
• Zorg er altijd voor dat er een ankerpunt wordt 

gekozen dat zo ver mogelijk weg ligt.  Dit zorgt 
ervoor dat de boorlier over het grootst mogelijke 
trekvermogen beschikt.

• Voorkom dat de motor van de boor/aandrijver 
oververhit raakt.  Las bij langer liergebruik regelmatige 
pauzes in om de boormotor te laten afkoelen.   
Raadpleeg de bedieningsinstructies van uw fabrikant 
voor de aanbevolen draaitijden.

M E D E D E L I N G

GEVAAR VOOR BEKNELD RAKEN IN BEWEGENDE 
ONDERDELEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
licht of middelzwaar letsel.
Om letsel aan de handen en vingers te vermijden:
• Blijf altijd met uw handen uit de buurt van 

de lierkabel, de haakband, de haak en de 
kabelgeleideropening tijdens de montage en het 
gebruik en bij het op- en afwikkelen.

• Blijf altijd met de handen weg van de staalkabel, haak 
en kabelgeleider tijdens het gebruik en bij het af- en 
opwikkelen.

• Verwijder altijd elementen of obstakels die een 
belemmering kunnen vormen voor een veilig gebruik 
van de boorlier.

• Laat de boor/aandrijver nooit loskomen van de 
handgreep.  Als de boor/aandrijver loskomt, kan deze 
plotseling met grote kracht terugslaan.

• Zorg altijd dat de boor/aandrijver goed aan de 
boorlieraandrijveras is bevestigd.  De boor/aandrijver 
kan losraken en letsel veroorzaken.

GEVAAR VAN SNIJ- EN BRANDWONDEN
Niet volgen van deze instructies kan resulteren in 
licht of middelzwaar letsel.
• Draag altijd stevige lederen werkhandschoenen bij 

het hanteren van de lier en lierkabel. 
• Laat de lierkabel nooit door uw handen glijden.
• Raak de lierkabel nooit aan tijdens de bediening.

  OPGELET   OPGELET
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Gaffelpen/Harpsluitingen (niet 
meegeleverd):  De harpsluiting biedt een 
veilige methode voor het aansluiten van de 
lusuiteinden van banden en schijfblokken.  

De pen van de harpsluiting heeft een 
schroefdraad voor eenvoudige verwijdering.

Band (niet meegeleverd): Deze is 
gemaakt van sterk, uiterst kwalitatief 
nylon en biedt de bediener een 
bevestigingsmethode voor het aansluiten 
van de boorlierkabel aan een last of 
ankerpunt. 

Voor aankoop van de takelaccessoires 
op de lijst, neem contact op met de 
klantendienst van WARN op nummer 1-800-
543-9276 of ga naar www.warn.com.

De volgende takelaccessoires worden 
aanbevolen voor de veilige bediening van de 
boorlier, terwijl weer andere meer veelzijdig 
en eenvoudiger zijn.  

Handschoenen (niet meegeleverd):  
Staalkabels krijgen door het gebruik 
"weerhaakjes" die de huid kunnen 
openhalen.  Het is zeer belangrijk om 
beschermende handschoenen te dragen bij 
het gebruik van de boorlier of het hanteren 
van de lierkabel.  Draag geen loszittende 
kleren of andere zaken die verstrikt zouden 
kunnen raken in de lierkabel en andere 
bewegende onderdelen.

Haakband (meegeleverd):  Gebruikt 
voor het vasthouden van de kabelhaak 
en het weghouden van de vingers van de 
kabelgeleider bij het op- en afwikkelen 
van de kabel.   De boorlier kan enorme 
krachten ontwikkelen en makkelijk vingers 
of ledematen afknellen.  Plaats de haakband 
in de lus en houd de band tussen duim en 
wijsvinger vast.

De lierdeken van WARN (niet 
meegeleverd) helpt te voorkomen dat de 
lier terugslaat in het geval dat de lier breekt, 
wat overigens zelden voorkomt. Als dit wel 
gebeurt, zorgt deze deken ervoor dat de 
kabel op de grond valt en niet terugslaat.
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Maak uzelf eerst vertrouwd met uw WARN-boorlier en al zijn onderdelen:

5/16” Boor/
Aandrijveras:   De lier wordt aangedreven door een standaard boor/aandrijver (non-

impact). De 5/16” boor/aandrijveras geeft het aanhaalmoment aan 
het tandwielmechanisme, zodat de liertrommel gaat draaien en de 
lierkabel wordt afgewikkeld.

Liertrommel 
Kijkvenster:  Het kijkvenster van de liertrommel is uitgesneden boven aan de lier, 

zodat de lierkabel kan worden gezien als deze op de liertrommel 
wordt gewikkeld. 

Kabel:   De lierkabel is gewikkeld rond de liertrommel en gevoerd door de 
kabelgeleider.  De lierkabel is aan het einde voorzien van een lus waar 
de haakpen doorheen wordt gestoken.  De diameter en lengte van de 
lierkabel worden bepaald door de lastcapaciteit en de constructie van 
de lier. 

Tandwielstelsel:   Het tandwielstelsel zet het aanhaalmoment van de boor om in een 
grote trekkracht. Door het ontwerp van de tandwielgroep is de lier 
lichter en compacter.

Draaiknopkoppeling:  De draaiknop van de koppeling stelt de bediener in staat om 
handmatig de liertrommel los te koppelen (vergrendeling wegnemen) 
van het tandwielstelsel, zodat de trommel vrij kan draaien (bekend 
als 'vrijloop'). Wanneer de koppeling wordt ingeschakeld, wordt de 
liertrommel weer aan de tandwielgroep gekoppeld.

Kabelhaak:  De kabelhaak is vastgemaakt aan het einde van de lierkabel.  De 
lierhaak wordt ingesteld volgens de liercapaciteit.  Haken worden 
gewoonlijk gebruikt in combinatie met banden of kettingen.

Ankerhaak:  De ankerhaak zit bevestigd aan het ankerpunt.  De band wordt 
bevestigd aan de haak en vervolgens vastgezet aan een solide 
bevestigingspunt (anker). 

Kabelgeleider: De kabelgeleider leidt de lierkabel op de trommel. 

5/16” Boor/Aandrijveras:

Kijkvenster op lier-
trommel

Draaiknopkoppeling

Kabel

Ankerhaak
Kabelgeleider

Kabelhaak
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2)  Verhoog de afstand van het ankerpunt.  
De maximale trekkracht is aanwezig bij 
de eerste laag lierkabel op de trommel.  
Door het verhogen van de afstand 
tussen de boorlier en het ankerpunt, 
zullen de lagen lierkabel op de trommel 
verminderen, waardoor de trekkracht 
verhoogd wordt.

Draaitijd/Werkcyclus
 Volg de draaitijden en afkoelingstijden 

zoals aangegeven door de fabrikant van de 
boor/aandrijver.  

FUNCTIES VAN 

HOOFDCOMPONENTEN
Draaibedieningsschakelaar:

De boorlier wordt aangedreven door een 
gewone boor/aandrijver.  

De bedieningsdraaiknop bevindt 
zich gewoonlijk in de buurt van de 
snelheidsschakelaar. OPMERKING:  Raadpleeg 
de specifieke instructies voor uw boor/
aandrijver voor specifieke plaatsing en 
bediening van de bedieningsdraaiknop.

De bedieningsdraaiknop op de boor zorgt 
voor het opwikkelen (voorwaarts/rechtsom) 
en afwikkelen (tegengestelde richting/
linksom).

MECHANISCHE WERKING VAN DE 

BOORLIER
Alvorens de boorlier van WARN in gebruik 

te nemen, is het heel belangrijk dat u goed 
de werking hiervan kent, evenals de functies 
van de hoofdcomponenten.

WAARSCHUWING  Zorg altijd dat u vertrouwd bent 
met uw lier. Neem de tijd om de bedieningshandleiding 
geheel door te lezen, zodat u uw lier en de bediening 
ervan begrijpt.

WAARSCHUWING   Lees altijd de 
bedieningshandleiding en instructies voor de boor/
aandrijver zodat u uw boor/aandrijver en de werking 
hiervan goed begrijpt 

Reactie van de boorlier op belasting
De boorlier is gebaseerd op de 

liercapaciteit.  Het maximale nominale 
aanhaalmoment doet zich voor als er 
slechts één laag lierkabel op de trommel 
is.  Naarmate er meer lagen lierkabel zijn, 
vermindert het trekvermogen.  Dit is het 
beginsel van mechanisch voordeel. 

Lastbegrenzer

WAARSCHUWING  Bedien de koppeling nooit 
wanneer de lier wordt belast, de lierkabel onder 
spanning staat of de trommel draait.

WAARSCHUWING  Raak de lierkabel of haak nooit 
aan wanneer deze onder trekspanning staat of wordt 
belast.

Overschrijding van de Boor Winch capaciteit 
zal de mechanische belasting limiter aan 
ratel, die de stroom onderbreekt van de boor 
/ bestuurder veroorzaken. Bij toenemende 
belasting de ratel frequentie stijgt tot een 
vermindering van de lijnsnelheid. Wanneer dit 
gebeurt, stop winching, omgekeerde richting 
van de boor / chauffeur en power-out om 
de belasting te verminderen. Gebruik nooit 
freespool koppeling wanneer de lier touw is 
onder belasting.

Probeer niet dezelfde last toe te passen als 
de lastbegrenzer geactiveerd staat, want dit 
kan de unit beschadigen. 

Als de lastbegrenzer geactiveerd blijft, 
voer dan de volgende handelingen uit:
1)  Verminder het gewicht van de last.

Draaibedienings-
schakelaar

OPWIKKELEN

AFWIKKELEN

180 kg

225 kg

0-15

15-30
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Snelheidsschakelaar:
De snelheidsschakelaar van de boor/

aandrijver bedient de voeding en snelheid van 
de op- en afwikkeling.

Om de boorlier AAN te zetten, druk op de 
schakelaar van de boor.  Om de boorlier UIT 
te zetten, laat de schakelaar van de boor vrij.  
De snelheid wordt afgesteld naargelang de 
schakelaar wordt ingedrukt.  

MEDEDELING   Sommige boor/aandrijvermodellen 
hebben een schakelaar die in de UIT-positie kan worden 
vergrendeld (OFF).  Wij stellen voor deze functie te 
gebruiken zodat er voorkomen wordt dat deze plotseling 
inschakelt zonder in gebruik te worden genomen.  
Raadpleeg de specifi eke instructies voor uw boor/
aandrijver.

Bediening van koppeling:

WAARSCHUWING  Bedien de koppeling nooit 
wanneer de lier wordt belast, de lierkabel onder 
spanning staat of de trommel draait.

De koppeling stelt de bediener in staat om 
handmatig de liertrommel los te koppelen van 
de tandwielgroep, zodat de trommel vrij kan 
draaien, de zogenoemde "vrijloop".  Wanneer 
de koppeling wordt ingeschakeld, wordt 
de liertrommel weer aan de tandwielgroep 
gekoppeld. 

De positie van de koppeling wordt 
bediend door de koppelingshendel die zich 
op de lierbehuizing tegenover de boor/
aandrijveras bevindt. 

De koppeling wordt geactiveerd wanneer 
de draaiknop van de koppeling in de positie 
“vergrendeling” staat.

De koppeling wordt gedeactiveerd 
wanneer de draaiknop van de koppeling in 
de positie “ontgrendeling” staat.

De koppeling zal niet los te maken van 
de geartrain als er spanning op de lier touw 
van meer dan 15 pond. Bij het overschakelen 
van bezet “lock” ontkoppelde “unlock” de 
aandrijfas moet mogelijk worden gedraaid 
een halve slag om freespooling toestaan.

Om schade te voorkomen, dient u 
de koppelingshendel altijd volledig te 
vergrendelen (koppelen) of volledig te 
ontgrendelen (ontkoppelen).

WAARSCHUWING   Zorg er altijd voor dat de 
koppeling volledig geactiveerd of gedeactiveerd is.

Snelheids-
schakelaar

GEKOPPELD/
VERGRENDELD

ONTKOPPELD/
ONTGRENDELD

 WARN INDUSTRIES  

94398A1 66

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES
 Het kennen van de juiste 

wikkeltechnieken zorgt voor de veiligheid 
van uzelf en de personen om u heen.  

In deze handleiding leest u over de 
beginselen voor effectief liergebruik.  Het 
is echter uw verantwoordelijkheid om 
de situatie te analyseren en de nodige 
beslissingen te nemen voor het juiste 
gebruik van uw boorlier.  

Gebruik uw kennis van uw boorlier en de 
beginselen die u hebt geoefend en pas uw 
werkwijze aan de specifieke situatie aan.

Hoe te beginnen
1) Zaken die u nodig hebt voor de bediening 

van uw boorlier:
• Alle bedieningsinstructies 
• Boorlier
•  Lierkabel
•  Kabelhaak
•  Ankerhaak

Apart verkochte items:
•  Standaard Boor/Aandrijver (minimum 

aanhaalmoment 4 N-m - 3 ft. lbs.)
• Handschoenen 
• Takelaccessoires (banden, sluitingen, 

lierdeken van WARN, etc.).

2) Als u de lier uit de verpakking neemt, is 
het heel belangrijk dat u controleert dat er 
geen onderdelen ontbreken, voor dat u de 
lier gaat gebruiken.  Indien een onderdeel 
ontbreekt of beschadigd is, moet dit 
onmiddellijk worden vervangen.  Neem 
contact op met de klantendienst van WARN 
1.800.543.9276.

Takelprocedures
De volgende stappen beschrijven het 
takelen voor een enkele lijnlier.  Dubbele en 
veelvoudige lijntakeling wordt bij dit product 
niet aangeraden.

WAARSCHUWING   Gebruik tijdens het op- of 
afwikkelen van de lierkabel en de montage of het 
gebruik altijd de meegeleverde haakband om letsel aan 
de handen en vingers te voorkomen.

WAARSCHUWING   Draag altijd stevige lederen 
werkhandschoenen bij het hanteren van de lierkabel. 

Stap 1: DOE HANDSCHOENEN AAN ALS U 
DE HAAKBAND BEVESTIGT. 
1) Doe handschoenen aan.
2) Bevestig de geleverde haakband aan de 

kabelhaak.  OPMERKING:  Zorg dat de 
haakband goed vastzit aan de haak op de 
lierkabel, niet de draaibare haak.

Stap 2: AANSLUITEN OP DE 
VOEDINGSBRON.  
OPMERKING:  Als u een draadloze boor 
gebruikt, zorg dat de batterij volledig 
is opgeladen voor gebruik.  Volg de 
aanbevelingen van de fabrikant van uw 
boor/aandrijver.
1)    Sluit de boorhouder van uw boor/aandrijver 

goed aan aan op de aandrijveras van uw 
boorlier.

2) Zet de boorhouder goed vast op de 
aandrijveras zodat de boor niet van de as 
kan afglijden.

Vergrendelen/Straktrekken

Ontgrendelen/
Vrijlaten

Enkele Lijn
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WAARSCHUWING   Bevestig de boor altijd stevig op 
de as van de boorlieraandrijver.  De boor kan losraken 
en letsel veroorzaken.
3) Als er een boor/aandrijver met snoer wordt 

gebruikt, zorg dat de elektriciteits- en 
verlengingssnoeren goed op hun plaats 
zitten, zodat de lierkabel of verplaatsende 
last de snoeren niet kan beschadigen en dat 
er niet over de snoeren kan worden gelopen, 
of gestruikeld, of dat deze op andere wijze 
beschadigd kunnen worden of hieraan kan 
worden getrokken.

WAARSCHUWING   Zorg bij het gebruiken van 
een boorstift dat de stift recht in de klemmen van de 
boorhouder wordt gestoken. Plaats de stift niet in de 
klemmen als hij niet in het midden zit.  Dit kan ertoe 
leiden dat de stift uit de boor wordt geworpen, met als 
gevolg persoonlijk letsel of schade aan de boorhouder.

Stap 3: AFWIKKELEN LIERKABEL.
Afwikkelen in vrijloop is over het algemeen 
de snelste en gemakkelijkste manier om de 
lierkabel af te wikkelen.   

WAARSCHUWING  Blijf altijd met de handen uit 
de buurt van de lierkabel, de haaklus, de haak en de 
kabelgeleideropening tijdens de montage en het 
gebruik, en bij het op- en afwikkelen.

WAARSCHUWING   Zorg er altijd voor dat de 
koppeling volledig geactiveerd of gedeactiveerd is.

WAARSCHUWING   Bedien de lier nooit met minder 
dan 5 wikkelingen rond de trommel. Hierdoor kan de 
staalkabel loskomen van de trommel, aangezien de 
kabelbevestiging aan de trommel niet is ontworpen om 
een belasting aan te kunnen.
1) Ontkoppel de koppeling door aan de 

draaiknop te draaien en deze in de positie 
van  ‘ontgrendeling’ te zetten.  

2) Terwijl er altijd voldoende spanning 
wordt gehouden op de lierkabel, wikkel 
voldoende lierkabel voor lierbediening. 

 Alleen opwikkelen: Bevestig de kabelhaak 
aan de haakband en laat de boorlier 
weglopen van het laadpunt.  

 Opwikkelen met assistentie: Laat 
de persoon die de kabel hanteert de 
haakband vasthouden en laat de lierkabel 
weglopen van de boorlier terwijl de 
lierkabel wordt afgewikkeld. 

Stap 4: BEPALEN EN VASTZETTEN VAN 
ANKERPUNT.  

WAARSCHUWING   Overtuig u er altijd van dat 
ankerpunten bestand zijn tegen een belasting en neem 
de tijd om de juiste takeltechnieken te gebruiken.
1) Kies een ankerpunt dat sterk genoeg is om 

het maximale trekvermogen van de lier aan 
te kunnen.

OPMERKING:  Kies een ankerpunt op een zo 
groot mogelijke afstand, dan heeft de lier de 
grootste trekkracht.  Een vast ankerpunt is 
essentieel voor het gebruik van de lier. Het 
ankerpunt moet sterk genoeg zijn om het 
niet te begeven door de lierwerkzaamheden.  
Natuurlijke ankerpunten zijn o.a. bomen, 
boomstronken en rotsen.  Onthoud dat u de 
lierkabel zo laag mogelijk vasthaakt.  

2) Bevestig de ankerhaak van de boorlier aan 
het ankerpunt.   

OPMERKING: U kunt voor een grotere 
stabiliteit een van onze goedgekeurde 
takelaccessoires combineren met de 
ankerhaak.

Stap 5:  PLAN UW TREKVERMOGEN. 

WAARSCHUWING   Voorkom altijd zijdelings 
trekken waardoor de kabel zich aan één kant van de 
trommel kan ophopen. Hierdoor kan de kabel of lier 
beschadigd raken.
1)  Zorg dat u zoveel mogelijk in een rechte 

lijn trekt.  Dit voorkomt zijdelings trekken 
waardoor wrijving ontstaat van de lierkabel 
tegen de kabelgeleider.  Bij zijdelings 
trekken kan de lierkabel zich aan één kant 
van de trommel ophopen.  Hierdoor kan de 
lierkabel of boorlier beschadigd raken.

WAARSCHUWING   Wikkel de lierkabel 
nooit terug naar zichzelf.  Gebruik altijd 
een strop of  boomstambeschermer op het 
ankerpunt.  
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Stap 6: ZET DE LAST VAST.  
1) Bepaal een lastpunt. Vaak heeft een 

belasting geen bevestigingspunt. Het kan 
nodig zijn om de last vast te zetten met 
een strop of band.

Stap 7:  BEVESTIG DE TREKHAAK/
HARPSLUITING.
 1)  Als er een band wordt gebruikt, bevestig 

de sluiting aan de twee uiteinden van de 
band. Zet de pen niet te vast (vast en dan 
1/2 slag terug).  

2) Bevestig de sluiting in de opening van de 
boorlierkabelhaak.   

Stap 8: ZET SPANNING op de lierkabel. 
1) Koppel de koppeling door aan de 

draaiknop te draaien en deze in de positie 
van  ‘vergrendeling’ te zetten.

2) Druk op de bedieningsschakelaardial op 
uw boor/aandrijver in de voorwaartse/
rechtsom-positie.   

3) Wikkel de lierkabel langzaam met de 
afstandsbediening op totdat er geen 
speling meer is. Door spanning te zetten 
op de lierkabel zal de lierkabel niet "in de 
knoop geraken" of vastlopen.  Zorg dat de 
kabel van boven van de lier wikkelt.

4) Zodra de lierkabel gespannen staat, moet 
u uit de weg gaan staan en nooit over de 
lierkabel lopen.

Stap 9: CONTROLEER UW BELASTING. 
1) Controleer of alle bevestigingen stevig 

vastzitten en vrij zijn van afvalresten 
voordat u verder gaat met de 
lierprocedure.

Gebruik van de lier
In de volgende stappen wordt de bediening van 
de boorlier beschreven nadat deze op de juiste 
wijze getakeld is. 

Stap 10: LEG IETS OVER DE LIERKABEL.

1)  Hang in het belang van veiligheid een 
dichte stof (WARN-deken) in het midden 
tussen de boorlier en het lastpunt om 
energie te absorberen, mocht de lierkabel 
of last punt los knallen. 

Stap 11: GEEF STEEDS DUIDELIJK AAN 
WAT U GAAT DOEN.

WAARSCHUWING   Zorg altijd dat de bediener of 
omstanders zich bewust zijn van de stabiliteit van de 
last.
1)  Zorg dat iedereen in de onmiddellijke 

nabijheid van de lierwerkzaamheden zich 
volledig bewust is van uw bedoelingen 
voordat u gaat trekken. 

2) Geef aan waar omstanders niet mogen 
staan—nooit achter, vóór of onder de last, 
en nooit in de buurt van de lierkabel.

Stap 12: BEGIN MET TREKKEN.   
1) Als de koppeling in de positie van 

vergrendeling (geactiveerd) staat, druk 
op de bedieningsdraaiknop op uw boor/
aandrijver in de voorwaartse/rechtsom-
positie.   

2) Als er al een beetje spanning op de 
lierkabel staat, druk op de schakelaar op 
uw boor/aandrijver en begin langzaam de 
lier op te trekken.

MEDEDELING   Voorkom dat de motor van de boor 
oververhit raakt.  Las bij langer liergebruik regelmatige 
pauzes in om de boormotor te laten afkoelen.

Creëer "niet te betreden zones":
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Stap 13: VASTZETTEN VAN DE LAST. 
1) Als de last helemaal verplaatst is, zorg dat u 

de last volledig vastzet.   

Stap 14:  LOSMAKEN VAN HET 
ANKERPUNT. 

1) Als de last is vastgezet, laat de 
spanning van de lierkabel los door de 
bedieningsschakelaardial op uw boor/
aandrijver in de tegengestelde richting 
te zetten (linksom) en druk op de 
snelheidsschakelaar op uw boor/aandrijver.

2) Wikkel langzaam een klein eindje van uw 
lierkabel af. 

3. Maak de haak los van het ankerpunt.

Stap 15: OPWIKKELEN LIERKABEL. 
1) Met de koppeling nog altijd in de 

vergrendelings- (geactiveerde) positie.
2) Druk op de bedieningsdraaiknop op 

uw boor/aandrijver in de voorwaartsd/
rechtsom-positie.

3) Houd de spanning op de lierkabel zodanig 
dat er geen knikken of knoppen ontstaan 
bij het opwikkelen.

Waar u op moet letten tijdens het 

trekken 
Let er tijdens het opwikkelen op dat 

de staalkabel gelijkmatig en strak op de 
trommel wordt gewikkeld. Dit voorkomt 
dat de buitenste wikkelingen van de 
lierkabel in de binnenste wikkelingen 
zinken, met mogelijke knoopvorming en 
vastlopen en beschadiging van de lierkabel 
en boorlier tot gevolg.

Bij zijdelingse belastingen kan de 
lierkabel zich aan één kant van de trommel 
ophopen. Zorg om te voorkomen dat de 
lierkabel zich ophoopt aan een zijde van 
de trommel dat u zoveel mogelijk in een 
rechte lijn trekt.

OPMERKING: Zorg dat lierkabel die al op 
de liertrommel zit strak en gelijkmatig is 
gewikkeld. 
4) Wikkel de lierkabel langzaam op door te 

drukken op de snelheidsschakelaar op de 
boor/aandrijver en loop langzaam naar de 
last totdat de kabelhaak ongeveer 30 cm 
(1 ft.) van de kabelgeleider is verwijderd.

WAARSCHUWING   Wikkel de kabelhaak nooit op 
tegen de kabelgeleider, de kabelhaak moet bij de 
kabelgeleider los staan.

5) Als de kabelhaak zich op een afstand 
van minder dan 30cm (1 ft.) van de 
kabelgeleider bevindt, stop met 
opwikkelen en neem de kabelhaak uit de 
last.  

6) Druk langzaam op de schakelaar om de 
rest van de lierkabel op te wikkelen, waarbij 
ten minste 15 cm (6 duim) tussen de 
kabelgeleider en de kabelhaak blijft.

7) De lierwerkzaamheden zijn nu klaar. 
8) Neem de boor/aandrijver van de boorlier 

door de boorhouder van de aandrijveras 
vrij te maken/te ontgrendelen.

9) Bewaar de boorlier op een schone en droge 
plaats.
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WAARSCHUWING   Doe het volgende om ernstig of 
fataal letsel te voorkomen:

Wikkel de lierkabel altijd op de trommel zoals 
aangegeven op de trommelrotatiesticker.  

Wikkel de lierkabel altijd via de 
bovenzijde van de trommel.

Wikkel de kabel nooit via de onderzijde 
van de trommel. 

Controleren
Vóór het 

eerste 
gebruik

Na elk 
gebruik

Elke 90 
dagen

Neem de tijd om de instructies, 
bedieningshandleiding en/of de 
basishandleiding voor liertechnieken te 
lezen, zodat u de lier en de bediening 
ervan begrijpt.

X X

Lees altijd de bedieningshandleiding en 
instructies voor de boor/aandrijver voor 
een goed begrip hiervan 

X X

Controleer de kabel op beschadiging.  

Vervang de kabel onmiddellijk als deze 
beschadigd is.

Voor vragen over vervanging neem contact 
op met de klantendienst van WARN op:  
1-800-543-9276

X X X

Houd de lier, de kabel en de 
bedieningsschakelaar vrij van stof en vuil.

Verwijder vuil en stof met een schone 
doek of handdoek.

X

Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met:  

WARN INDUSTRIES, INC. 
12900 S.E. Capps Road, Clackamas

 OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, 
Klantenservice: 1-800-543-9276

Localisatieservice dealers: 1-800-910-1122
of ga naar www.warn.com.

Voor vragen over vervanging neem contact op 
met de klantendienst van WARN op: 
1-800-543-9276


