Cursusboekje veilig lieren
Aangeboden door Warn en de Recreatieve.

Dit boekje behandeld alleen de meest gangbare elektrische lier
voor zelfberging. (zie hierboven) Wij danken importeur Wiegel
van Warn lieren voor hun medewerking aan dit boekje. Veel van
de info die hierin vermeld staat komt bij Warn vandaan.

VOORDAT U BEGINT TE LIEREN:
Zou u zich vertrouwd moeten maken met uw lier en alles wat daarbij
hoort. Oefen enkele keren droog in het gebruik van uw lier alvorens
u de lier in het “echt” gaat gebruiken.
De onderdelen van de lier.
De Motor: wordt aangedreven door de accu van uw voertuig. De
motor drijft vertragingskast aan en deze verstrekt de kracht
waardoor de liertrommel gaat draaien en de staalkabel wordt op,- of
afgewonden.
De kabeltrommel: is de cilinder waarop de staalkabel ligt. De
trommel wordt aangedreven door de motor. De richting kan worden
veranderd door gebruik te maken van de lierschakelaar.
De Lierkabel: De benodigde diameter van de
lierkabel wordt bepaalt door de trekkracht van
de lier.
Het Rollenvenster: Wanneer de lier gebruikt
wordt zorgt het rollenvenster dat de staalkabel
niet beschadigd als deze over de scherpe
randen van de bumper gaat.
De Reductie: (vertragingskast): zet het vermogen van de liermotor
om in trekkracht.
De Rem: wordt automatisch geactiveerd op de liertrommel wanneer
de liermotor wordt tegengehouden en er lading aan de staalkabel is.
Het remmen wordt toegepast door een afzonderlijke mechanische
rem.
De Vrijloop: staat de gebruiker toe om de kabeltrommel van de
vertragingskast handmatig los te koppelen zodat de trommel vrij kan
spoelen. In de normale situatie is de reductie verbonden met de
kabeltrommel. Bedien de vrijloop nooit wanneer er een lieractiviteit
wordt uitgevoerd.

De relaiskast: is aangesloten op het elektrische circuit van het
voertuig. De relaiskast schakelt de spanning naar de motor en
bepaalt de richting waarop de kabeltrommel van de lier draait.
De afstandsbediening: wordt aangesloten
door middel van een stekker aan de relaiskast en deze dient om de richting van het
lieren te bepalen. Er zijn meerdere manieren
om de lier te besturen en al deze manieren
laten de gebruiker toe de kabeltrommel te
bedienen. Bij gebruik van een radiografische
afstandbediening let er dan op dat de lier
vanzelf stopt met lieren als het radiocontact
verbroken wordt.
HOE WERKT DE LIER
Uw lier levert zijn prestatie door stroom op te nemen uit de
voertuigaccu. Bij zware lasten kunnen piekstormen tot 450 ampère
gegenereerd worden. Belangrijk om te weten dat hoe langer het
liermoment duurt, des te meer hitte er wordt gecreëerd. Langdurig
lieren zonder even te koelen zal de liermotor en de elektrische
bedrading al snel beschadigen. Ook zal de accu sneller ontladen
dan dat deze opgeladen wordt, zelfs bij lieren zonder belasting. Laat
uw motor tijdens het lieren dus lopen en zorg er voor dat uw accu
niet te leeg wordt getrokken zodat u alsnog kunt starten als de
motor per ongeluk afslaat.
Het beste is om voor de lier een tweede accu te laten monteren die
via een arbeidsrelais of diodeblok wordt geladen. Let er op dat een
diodeblok 0.8 volt verbruikt en dat de dynamo daarop wordt
aangepast.
Lieren worden op trekkracht ingedeeld. De maximale capaciteit
wordt gerealiseerd op de onderste kabellaag. Bij het toenemen van
het aantal kabellagen op de trommel zal de trekkracht van de lier
verminderen.
Het overschrijden van de liercapaciteit zal er voor zorgen dat
de lier blokkeert of de lierkabel breekt.

Eerst goed nadenken hoe u wilt gaan lieren voorkomt schades.
Bovendien zult u er ook voor moeten zorgen dat uw lier en het
chassis van uw voertuig de op te brengen lierkracht
aankunnen. Te zware lierbelastingen kunnen het chassis van
uw voertuig ernstig beschadigen.

DE TOEBEHOREN VAN DE LIER
De lier alleen is niet veel meer dan een eenvoudig hulpmiddel. Maar
aangevuld met bepaalde toebehoren en extra’s kan uw lier een
veelzijdig en productief hulpmiddel worden. In dit hoofdstuk zullen
wij verschillende accessoires bespreken. Enkele zijn essentieel voor
uw veiligheid, anderen voor veelzijdigheid en extra gemak.
Handschoenen: Een staalkabel zal
door gebruik “weerhaken“ ontwikkelen die uw huid ernstig kunnen
verwonden. Het is daarom uitermate
belangrijk om beschermende handschoenen te dragen bij het lieren en
vastpakken van de staalkabel. Vermijd
ook losse kleding of iets anders dat verstrikt kan raken in de
staalkabel of het rollenvenster.
Haakriem: wordt gebruikt om je
vingers van de kabel af te houden
tijdens het laatste stukje
binnenspoelen van de kabel. Een
lier ontwikkelt enorme krachten en
door het altijd even “doordraaien”
bij stoppen met inlieren kunnen
vingers gemakkelijk het
rollenvenster ingetrokken worden wat amputatie tot gevolg heeft.
Plaats de riem in de haak van de kabel en houd het riempje tussen
duim en wijsvinger vast bij het laatste stukje inlieren.
Snatchblok / klapblok.
Bij goed gebruik staat het multifunctionele
klapblok u toe: (1) het verhogen van uw
trekkracht; en (2) het veranderen van uw
trekrichting zonder de staalkabel te
beschadigen.

D- of Harpsluiting
De D-Sluiting is een veilig middel om de
einden van kabels en linten te verbinden
met het klapblok. De pen van de sluiting
wordt vastgedraaid en daarna weer een
kwartslag losgedraaid zodat deze na de
actie weer makkelijk losgedraaid kan
worden.
Boomlint. (Boomstambeschermband)
Gemaakt van hoogstaand nylon, verstrekt de gebruiker een grote
verscheidenheid aan ankerpunten voor de lierkabel en beschermt
de natuur.
Het sleeplint.
Is alleen geschikt om een
voertuig ergens uit te trekken.
Gebruik nooit het sleeplint bij
het lieren. Omdat het lint kan
uitrekken slaat deze energie op
en kan dan elastisch reageren.

VOORZICHTIGHEID
Maak nooit een sleeplint aan de lierhaak vast om de lengte van uw
lierkabel te vergroten. Probeer nooit om een voertuig met het
sleeplint te slepen dat rechtstreeks vastgemaakt is aan de lierhaak.
Grondanker.
Een zwaar maar handig hulpmiddel
is het grondanker dat gebruikt kan
worden bij het lieren als er geen
bomen in de buurt zijn om het
boomlint omheen te leggen.
Er zijn meerdere type grondankers, voor gewoon gebruik voldoet
het afgebeelde penanker of alleen de pennen al het beste.

Zware Mat.
In diverse situaties is het de overweging waard om een zware mat,
een jas of een gelijkwaardig voorwerp over de lierkabel te leggen.
Deze mat zal de energie die vrijkomt absorberen wanneer een kabel
toch mocht breken en zo het levensgevaarlijke zwiepen van
de staalkabel voorkomen. Bij de moderne kunststof
kabels is dit niet noodzakelijk, deze vallen dood
op de grond als ze breken.
Gereedschappen
Vrij vaak tijdens lieractiviteiten zult u de behoefte hebben aan één of
ander extra hulpmiddel. U zou kunnen overwegen gereedschap
zoals een schop en een bijl mee te nemen.
Reserveonderdelen.
Bij zeer intensief gebruik kunt u denken
aan een extra kabel en lierhaak en
eventueel een lierverlengkabel.
Gereedschapskist.
In de gereedschapskist dient te
zitten: moersleutels, schroevendraaiers, tangen en alle benodigde
hulpmiddelen om de lierkabel te vervangen en eventueel enkele
kabelkiezen voor een noodreparatie van een gebroken lierkabel.
Accu aanbeveling
Een volledig geladen conventionele start accu (koude start minimaal
650 Ah) wordt geadviseerd om piekprestaties uit uw lier te
verkrijgen. Zorg ervoor dat alle elektraverbindingen schoon zijn en
deugdelijk vast zitten.
Hoofdschakelaar.
Monteer altijd een hoofdschakelaar met voldoende vermogen
zo dicht mogelijk bij de accu om
de lier totaal stroomloos te maken.
Deze schakelaar kan het beste in
de plusdraad worden gemonteerd.

Basis instructie
Elke liersituatie geeft risico op lichamelijk letsel. Om dat risico te
minimaliseren, is het belangrijk dat u deze gids liertechniek en
instructie zorgvuldig leest en dat u zich met de bediening van uw lier
vertrouwd maakt alvorens de lier daadwerkelijk te gaan gebruiken
en dat u constant gericht bent en nadenkt over de veiligheid.
In deze gids zullen wij veel basisregels voor veilig lieren behandelen
Maar omdat elke situatie waarin u uw lier gebruikt verschillend is, is
het constant nadenken over de veiligheid van u en anderen in de
buurt van het lieren, van groot belang.
Om verwondingen aan handen of vingers te vermijden:
Houd altijd handen van staalkabel, haaklijn, haak en kabelleiding af
wanneer er op,- of afgewikkeld wordt.
Gebruik altijd de haakriem om verwonding aan handen of vingers te
voorkomen.
Gebruik de lier nooit als hijstoestel of om een lading te borgen.
Gebruik de lier nooit voor personenvervoer.
Solenoid relais. Waterdicht en minder gevoelig voor storingen

Algemene Veiligheid:
Overschrijd nooit de capaciteit van de lier en/of die van de lierkabel.
Wees er altijd zeker van dat het anker dat u uitgekozen heeft voor
een klus de lading zal weerstaan.
Nooit de haak loskoppelen als de lier een lading heeft, de kabel op
spanning staat of de trommel van de kabel draait.
Altijd zoveel mogelijk kabel afrollen bij het optuigen. Gebruik
desnoods hierbij een dubbele lijn, doormiddel van een snatchblok,
of zoek een ankerpunt zover mogelijk van de auto vandaan voor
een optimale benutting van de trekkracht van uw lier.
Nooit de lier gebruiker met minder dan 5 omslagen van kabel om de
trommel, de kabel kan dan los van de trommel komen.
Houd altijd voldoende afstand m.b.t. kabel en lading tijdens
werkzaamheden en houd anderen uit de buurt van het lieren.
Raak nooit de kabel of de haak aan als deze onder spanning staat.
Raak nooit kabel of haak aan terwijl iemand anders de controle
schakelaar heeft of tijdens lierverrichting.
Raak nooit kabel of haak aan terwijl de afstandsbediening in lier
wordt gestopt.
Haak nooit de kabel vast aan zichzelf. Dit beschadigt de kabel.
Gebruik altijd een strop of boomlint op het ankerpunt.
Spoel altijd de kabel op de trommel zoals die door het etiket van de
trommelomwenteling op de lier wordt vermeld. Dit is vereist voor de
juiste werking van de automatische rem (als de lier zo uitgerust is)
en is een correcte installatierichtlijn.
Een nieuwe kabel voor gebruik altijd enkele malen voorrekken en
opspoelen met een steeds zwaardere lading. Bijvoorbeeld de
handrem eerst 1 en dan 2 daarna drie tandjes aantrekken.

Een strak naast elkaar gewikkelde kabel vermindert de kans op
„inklemmen“ wat wel gebeurd als de kabel op een losse manier
gewikkeld is. Door dat inklemmen kan de kabel vastlopen en
zichzelf ernstig beschadigen.
Inspecteer altijd de conditie van de kabel alvorens het in werking
stellen van de lier. Een verzwakte, geknikte of beschadigde kabel
moet onmiddellijk worden vervangen.
Verlaat nooit de afstandsbediening die in lier wordt gestopt bij het
vrije spoelen, het monteren of in stilstand.
Houd altijd de kabel van de afstandsbediening vrij van de trommel,
de kabel en de uitrusting. Inspecteer op barsten, putjes, verzwakte
draden of losse verbindingen. Vervang deze indien beschadigd.
Bij gebruik van de afstandsbediening in een voertuig, altijd de
afstandsbediening door een raam laten lopen om beschadigingen
aan de draad door de deur te vermijden.
Draag altijd zware leren handschoenen wanneer u met de kabel
werkt.
Laat nooit de kabel door uw handen vieren.
Altijd bewust zijn van de mogelijke hete oppervlakten bij liermotor,
trommel of kabel tijdens of na liergebruik.
Het aan een kant van de trommel oplieren kan ervoor zorgen dat de
kabel te dik wordt voor uw lier waardoor de staalkabel of lier ernstig
kunnen beschadigen.
Wees er altijd zeker van dat de vrijloop koppeling volledig vast of
losgemaakt is.
Gebruik nooit de lier om andere voertuigen te slepen.
Zorgvuldigheid is geboden bij het verankeren van uw voertuig voor
een lierverrichting om uw lierframe en chassis niet te beschadigen.

Nooit de staalkabel in een hoek onder lading door trekken. De
lading kan de capaciteit van staalkabel en lier snel overschrijden
door het schokken tijdens het trekken.
Gebruik de lier nooit om een lading tijdens vervoer te borgen.
Nooit de lier onderdompelen in water.
Afstandsbediening opbergen in een beschermd, schoon, en droge
omgeving.

Voordelen van een lier:
Ook als u hopeloos vast zit en er in de verre omtrek geen hulp is te
vinden kunt u toch zelf de auto weer los krijgen.
Als u een andere auto helpt die vast zit dan kun je dat doen op de
meest onmogelijke plaatsen waar de takeldiensten nimmer komen.

Gebruik altijd je gezond verstand tijdens het lieren, er worden
enorme krachten uitgeoefend op het gebruikte materiaal.
Geef bij een lieractie een persoon de leiding en luister alleen nog
hem/haar. Spreek instructies af zoals handgebaren.
Een lier is zwaar hou er met de voorveren rekening mee.
Zorg dat u kunt zien of de lierkabel netjes oprolt anders beschadigd
deze snel. Rol thuis de kabel geheel af, haak hem ergens aan vast,
zet de auto vrij en rol de kabel weer netjes weer op.
STAPPEN VOOR HET LIEREN
Het belangrijkste deel van het lierproces is goed nadenken wat u
moet doen voordat u veilig kunt gaan lieren. In dit deel van de
handleiding zullen wij u de basisgrondbeginselen voor het efficiënt
lieren tonen. Het is echter aan u de situatie te analyseren en de
besluiten voor het juiste gebruik van uw lier te nemen.
Enkele aandachtspunten:
Neem altijd de tijd om uw situatie te beoordelen en de benodigde
trekkracht zorgvuldig te plannen.
Neem altijd de tijd wanneer u uw lier gebruikt.
Gebruik het juiste en veiligste materiaal voor uw situatie.
Draag altijd leren handschoenen en laat nimmer de staalkabel door
uw handen te glijden.
Alleen u zou de staalkabel en de afstandsbediening moeten
hanteren of een door u aangewezen persoon.
Het lieren:
De volgende stappen beschrijven hoe uw voertuig te lieren met een
enkele lijn. Voor dubbele of veelvoudige technieken van het lijn
optuigen volg dezelfde
basisstappen, maar gebruik dan
het snatchblok of blokken er bij.

Stap 1: HANDSCHOENEN aan.
Stap 2: MAAK DE VRIJLOOP KOPPELING LOS.
Stap 3: MAAK DE HAAK LOS. Bevrijdt de lierhaak van zijn
ankerpunt. Maak haakriem vast aan de haak (indien deze niet al
eraan vast zit).
Stap 4: TREK DE STAALKABEL NAAR HET ANKERPUNT.
Trek genoeg staalkabel terug om uw ankerpunt te bereiken. Wees
er zeker van een bepaalde hoeveelheid spanning op de kabel te
houden. De kabel kan gedraaid raken bij een te slappe kabel en dit
kan resulteren in schade aan de kabel.
Stap 5: BEVESTIG AAN ANKERPUNT.
Zodra u uw ankerpunt heeft bereikt gebruik dan uw boomlint om dit
rond het ankerpunt te bevestigen.
Hoe een ankerpunt te kiezen:
Een veilig ankerpunt is zeer belangrijk bij het lieren. Een anker moet
sterk genoeg zijn voor uw lieractie. De natuurlijke ankers zijn
bomen, boomstompen en rotsen. Haak de kabel zo laag mogelijk
vast. Als er geen natuurlijke ankers zijn kan een voertuig dienen als
anker. In dat geval de versnelling in neutraal zetten, de handrem
aantrekken en de wielen blokkeren om het voertuig niet te laten
bewegen. Ideaal gezien wilt u een ankerpunt dat u in staat stelt
recht te trekken in de richting van waar het vastzittende voertuig
zich zal gaan bewegen. Dan zal de kabel zich strak en gelijkmatig
op de trommel winden. Een ankerpunt zo ver mogelijk van de lier af
zal de lier van zijn grootste trekkracht voorzien.
Stap 6: MAAK DE LIERKABEL AAN HET ANKERPUNT VAST
D.M.V. EEN D-SLUITING.
Maak de sluiting aan de twee lussen van het boomlint vast en draai
de pen daarna weer een kwart slag los.
Stap 7: VERGRENDEL DE VRIJLOOP.
Vergrendel de trommel door de vrijloop op de lier.

Stap 8: VERBIND DE AFSTANDSBEDIENING.
Laat het koord van de afstandsbediening niet voor de lier hangen.
Maak altijd de afstandsbediening los als deze niet in gebruik is.
Stap 9: DE KABEL OP SPANNING ZETTEN.
Met behulp van de lier de staalkabel op spanning zetten. Zodra de
kabel onder spanning staat er is nooit overheen stappen. Dit kan
ten kostte gaan van uw toekomstige kinderbijslag!
Stap 10: CONTROLEER UW ANKER.
Zorg ervoor dat alle verbindingen goed gezekerd zijn en vrij van
andere materialen en obstakels alvorens met lieren door te gaan.
Het TREKKEN
Zoals u waarschijnlijk reeds hebt opgemerkt, zijn er veel dingen te
doen en te overwegen alvorens u eigenlijk begint met lieren. Denk
goed na wat u wilt doen zodat u uzelf en degenen rondom u goed
beschermd. Het goed gebruiken van uw lier is zo belangrijk, dat u al
deze liertechnieken moet oefenen alvorens u deze in de praktijk wilt
gaan brengen.
Stap 11: CONTROLEER DE STAALKABEL.
De kabel zou keurig rond de spoelende staalkabeltrommel moeten
worden gewonden. Het niet goed opwinden kan schade aan de
kabel veroorzaken.
VOORZICHTIGHEID
Nooit lieren wanneer er minder dan 5 omwentelingen van kabel
rond de liertrommel zitten.
Stap 12: BEDEK DE KABEL
Als u denkt dat het nodig is om energie te absorberen als de kabel
mogelijk zou kunnen breken dan kunt u daarvoor iets zwaars
gebruiken zoals een zware mat, jas of iets dergelijks.
Waarschuwing!
Vermijd ten aller tijden het trekken want onder een te grote hoek.
Dit kan de kabel of de lier ernstig beschadigen.

Stap 13: MAAK UW INTENTIES DUIDELIJK
Wees er zeker van dat iedereen in de directe nabijheid van de
persoon die gaat lieren weet wat u wilt gaan doen alvorens u begint.
Maak duidelijk waar de toeschouwers niet mogen gaan staan,
achter of voor het voertuig en nooit dichtbij de kabel of het klapblok.
“NO GO” gebieden

Waarschuwing!
Uw eigen liersituatie kan zelfs nog andere NO GO gebieden
hebben!
Stap 14: BEGIN MET LIEREN
Breng lichte spanning op de
staalkabel aan. U kunt met lieren
beginnen. Zorg ervoor dat de kabel
zich gelijk en strak rond de
spoelende trommel windt.
Stap 15: VOOR HET TERUGTREKKEN VAN EEN VOERTUIG
Blijf trekken tot het voertuig op stabiele grond is. Als u het voertuig
weer kan rijden, is de lierverrichting beëindigd.
Waarschuwing!
Vermijd oververhitting van de liermotor. Voor langdurig lieren, stop
met redelijke intervallen om de liermotor af te laten koelen.
Stap 16: BEVEILIG VOERTUIG.
Zodra de lierverrichting beëindigd is, zekert u het voertuig door het
op de rem te zetten, in de versnelling of in de parkeerstand. Geef
daarna de spanning van de kabel vrij.
Opletten als de lier onder last staat.
De staalkabel moet altijd op de trommel spoelen zoals vermeld op
de trommel. Als u de kabel inhaalt, zorg dan dat de kabel gelijkmatig
en strak op de trommel oprolt. Vermijd slap hangen van de kabel.

Door schokken kan de staalkabelclassificatie overschreden worden
waardoor de lier en staalkabel beschadigen. Tijdens het lieren nooit
de staalkabel aan één kant laten trekken zodat de staalkabel zich te
hoog aan één kant van de trommel opstapelt. Deze stapel kan groot
genoeg worden om ernstige schade aan de lier en de staalkabel te
veroorzaken. Zorgt ervoor dat u zo recht mogelijk vooruit liert. Hou
op met inhalen wanneer de staalkabel als een ongelijke stapel te
dichtbij de trekstang of het lierhuis komt. Spoel af wanneer er een
ongelijke stapel ontstaat en verander de kabel van plaats aan het
tegenovergestelde eind van de trommel.
Hoe in te lieren zonder last.
Plaats de staalkabel zo dat deze niet zal knikken of tijdens het
spoelen zal verwarren. Zorg ervoor dat de staalkabel welk reeds op
de trommel aanwezig is strak en gelijk gelaagd wordt gewonden.
Haal indien nodig de resterende staalkabel van de trommel en maak
de laag recht. Houd de staalkabel onder lichte spanning en spoel de
staalkabel op de liertrommel in lagen. Herhaal dit proces tot de
lierhaak een minimum van 1,2 meter verwijderd is van de lier. Maak
de haakriem vast. Houd de haakriem tussen de duim en de
wijsvinger om spanning op de staalkabel te houden. Loop de
staalkabel naar de kabelleiding, zorgvuldig spoelend in door de
staalkabel met de controleschakelaar te pulserend aan te sturen.
Sla de haak bij de kabelleiding op of span deze aan een geschikte
plaats vlak bij de lier. Als u geen haakriem hebt, gebruik dan een
stuk touw of koord. Om ernstige verwonding te voorkomen, zet
NOOIT uw vingers binnen het haakgebied wanneer u de lierkabel in
haalt.
HAND SIGNALEN BIJ HET LIEREN
In de beste gevallen zijn er twee mensen betrokken bij het lieren.
De ene bedient de lier terwijl de ander instructies geeft en zorgt dat
de kabel juist opspoelt. U en uw assistent zullen vaste standaard
handsignalen moeten gebruiken die voor beide zeer duidelijk zijn.
Het moet ook duidelijk zijn wanneer de gebruiker van de lier niet
beide handen van de assistent ziet, de lier nooit geactiveerd mag
worden.
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1. Stuur richting
Houd armen rechtuit met duimen
ophoog in de richting waarin de
rijder moet sturen.
2. Inhalen
Houd uw wijsvinger op, boven
schouderhoogte en draai kleine
cirkels in de lucht om aan te
geven de lier in te halen.
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3. Afspoelen
Houd uw wijsvinger naar
beneden gericht en draai cirkels
in de lucht ter hoogte van uw
middel om aan te geven de lier af
te spoelen.
4. Pulserend inhalen
Verteld de berijder de lier met
korte, snelle bewegingen de lier
in te halen. Open en sluit duim en
wijsvinger tot u wilt dat de lier
stopt.
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5. Het stoppen van de lier
Maak een vuist met palm
naar de berijder, hoog
genoeg voor de berijder om
te zien, en strek de andere
arm op schouderhoogte. Dit
is het teken de lier te
stoppen.

6. Remmen
6
Kruis uw handen voor u om de
berijder te vertellen de
voetrem te gebruiken.
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7. Aandrijf assistentie
Geeft aan naar de berijder de
wielen harder te laten draaien
om assistentie te geven bij het
lieren.
STAPPEN NA HET LIEREN
Stap 17: MAAK DE STAALKABEL LOS.
Stap 18: WIND DE KABEL OPNIEUW OP.
De persoon die de kabel behandelt moet de kabel naar binnen laten
lopen en niet door zijn handen laten glijden en de lier gedurende het
totale opwinden blijven controleren.
Stap 19: MAAK DE AFSTANDBEDIENING LOS.
Maak het afstandsbediening los en sla deze op een schone en
droge plaats op. Het lieren is nu klaar. Zet het beschermkapje van
het contact terug.
WAARSCHUWING!
Hou altijd handen en kleding weg van de kabel, de haak en het
rollenvenster tijdens het lieren.
DE TECHNIEKEN VAN HET OPTUIGEN
Verschillende lier situaties zullen steeds een andere liertechniek
vereisen en soms zelfs een aanpassing op een bestaande
liertechniek vragen. Dit kan variëren van te weinig afstand om de
maximale trekkracht met een rechte kabel te realiseren, het
verhogen van uw trekvermogen of een rechte kabel handhaven
gedurende het lieren. U zult moeten beoordelen welke techniek voor
uw situatie correct is. Denk altijd eerst aan „veiligheid“.

De trekrichting veranderen.
Bij alle lierverrichtingen zou er
een rechte lijn moeten zijn van
de lier naar het voorwerp dat
wordt getrokken. Dit voorkomt
dat de kabel aan één kant van
de trommel verzamelt waardoor
de efficiëntie van de trekkracht
van de lier vermindert en de kabel
kan beschadigen. Een klapblok,
dat aan een punt direct voor het
voertuig wordt beveiligd, zal u in
staat stellen uw trekrichting te
veranderen terwijl de kabel
in een 90º hoek nog steeds
behoorlijk op de spoelende
trommel windt.
Het verhogen van de trekkracht.
In sommige gevallen zult u meer trekkracht willen hebben. Het
gebruik van een klapblok geeft een verhoging van uw trekkracht.
Dubbele lijn.
Omdat de trekkracht met het aantal lagen van de kabel op de
liertrommel vermindert, kunt u een klapblok gebruiken om meer
kabel uit te laten lijnen. Dit vermindert het aantal lagen van kabel op
de trommel en verhoogt daardoor de trekkracht. Laat net genoeg
kabel vieren zodat de haak vrijkomt. Bevestig de haak aan het
frame van uw voertuig en laat de kabel door een klapblok lopen.
Maak nooit de haak vast aan de montage set.
ONDERHOUD
• Inspecteer de kabel voor en na elke lier - verrichting. Als de kabel
geknikt of versleten is, moet de kabel worden vervangen. Inspecteer
ook de lierhaak en splitpen op tekens van slijtage of schade.
Vervang indien nodig.
Wij wensen u veel succes en plezier tijdens het lieren!

