
XLIFT PRO (Maximum charge : 130 kg.) 

Original instruction manual 

 
 
A. Assembly. 
 
1. Put the wheel holders (Left and Right) into the red support. They 
must be at least 6 cm into the support to make it possible to fix them 
with the butterfly nuts. 
2. Assemble the lever and fix it on the support. Make sure that the 
funnel shaped side of the lever is on the tractor side and don’t forget 
to put the hairpin to secure the lever. 
3. Look at the picture on the box if the lift is correctly assembled. 
 
B. How to use 
1. Choose a flat levelled ground. 
2. Loosen the brakes of the tractor. 
3. Make the lever as long as possible to his maximum length and 
fastens. 
4. Extend or shorten the wheel holder and fastens with the butterfly nut 
.Move the tractor into the wheel holders. 
5. Pull on the lever till the lever touch on the ground. Make sure the 
tractor stays stable before you loosen the lever. 
6. To put the tractor again on the flat levelled ground inverse the 
instructions. 
Manufacturer : S.A. EUROGARDEN N.V., Sint-Triudenseteenweg 252 A, Tienen, Belgie 



XLIFT PRO – zvedák traktorů  
překlad originálního návodu k obsluze 

(maximální zatížení 130 kg) 
 

 
 
A) Návod k sestavení 
 
1) Připevněte držáky kol (levý a pravý) na červenou vzpěru. Držáky musí být zasunuty 
minimálně 6 cm v podpěrách, aby bylo možné je upevnit pomocí křídlových šroubů. 
2) Vytvořte páku a připevněte ji ke vzpěrám. Ujistěte se, že trychtýřovitá část páky je na 
straně, kde je traktor a nezapomeňte připevnit závlačku pro zabezpečení páky. 
3) Zkontrolujte sestavení dle obrázku. 
 
B) Jak zvedák používat 
 
1) Vyberte si rovinatý terén. 
2) Povolte brzdu traktoru. 
3) Nastavte páku do maximální možné délky. 
4) Prodlužte nebo zkraťte držáky kol a upevněte je křídlovými šrouby. Přesuňte traktor 
koly do držáků. 
5) Zatlačte na držáky dokud se nebudou dotýkat země. Ujistěte se , že traktor se 
stojanem jsou stabilní předtím, než odstraníte páku. 
6) Pro svezení traktoru zpět na zem proveďte výše uvedené instrukce v obráceném 
pořadí. 
 

Výrobce: S.A. EUROGARDEN N.V., Sint-Triudenseteenweg 252 A, Tienen, Belgie 


