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Bruksanvisning for krokar med läpp / spärr  
Med öga, gaffel eller svivel. Producerade enl. EN 1677-1 och EN 1677-2 
 
 
 

Krokar som ingår i bruksanvisningen: 
 

GAFFELKROK MED SPÄRR EN 1677-2, TYP EK-12 

 
 
 
SPÄRRKROK MED ÖGA EN 1677-2, TYP EK-13 

 
 
 
 
Kontrollera före användning: 

1. Kroken skall vara märkt med producent, storlek, materialkvalitet och chargenummer 
(kodmärking). När kroken används separat skall denna också ha CE märking. 

2. Krokarna får ej ha synliga deformationer, hack, sprickor eller korrosion som påverkar 
dess egenskaper. 

3. Kontrollera att lås mekanismen fungerar som den skall. 
4. Kontrollera krok öppningen för eventuella tecken på överbelastning. 
5. Kontrollera om kroken har värmeskador eller svetssprut. 
6. Kontrollera att krokarna inte är deformerade eller slitna i sidled. 
7. Slitage, skär eller sår som inte överskrider 10% av diameter kan godtas. 

 
OBS! Om man kan bekräfta / påvisa någon av ovanstående punkter 1-7 i «kontrollera 
före användning» skall krokar tas ur användning och kontrolleras av en sakkunnig 
verksamhet, eller kasseras! 
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Säker användning: 

1. Stå aldrig under hängande last. 
2. Undvik chock och ryck belastningar. 
3. Undvik kontakt med syror, eller etsande vätskor. 
4. Maximal tillåten arbetslast får aldrig överskridas. 
5. Krokar får ALDRIG användas till att lyfta med enbart kroksspetsen. All last ska ligga 

förankrad längst ner i botten av kroken. Om kroken belastas fel, kan detta medföra 
deformation eller fara för olyckor (se bilder under). 

6. Alla krokar för lyft skall ha krokspärrar som hindrar lasten att lossna. 
7. Om krokar inte har spärrläpp som fungerar, skall detta repareras innan användning. 
8. På fler-part lyftredskap skall krokspetsen alltid peka utåt vid fastsättning. 
9. Använd ej krokar i temperaturer över +250 Co eller under -40Co  

 
Underhåll och kontroll efter användning: 

1. Det är aldrig tillåtet att värmebehandla krokar! 
2. Låsmekanismen / låsläppen skall smörjas med jämna intervaller oberoende av 

användningsmiljö, och hur ofta de används. 
3. Efter användning skall krokarna kontrolleras för skador, slitage eller deformationer. 
4. Om dette upptäcks, skall kroken tydligt märkas, och ersättas med en ny. 
 
 
 

 

      

RÄTT FEL ! 


