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Bruksanvisning för vantskruvar 
Med öga/öga eller gaffel/gaffel 
 
 
 
 
 
 

Kontrollera före användning: 
1. Vantskruvar skall vara märkta med CE, producent och chargenummer (kodmärkning). 
2. Får ej ha synliga deformationer, hack, sprickor eller korrosion som försämrar dess 

egenskaper. 
3. Att låsmekanimen fungerar som den skall och att eventuella låssplintar sitter på 

plats. 
4. Sök efter eventuella tecken på överbelastning. 
5. Sök efter värmeskador eller svetssprut. 
6. Kontrollera att hylsa och ändstycken ej är deformerade och utan onormalt slitage. 
7. Hylsa och ändstycken skall vara fria från sprickor, hack, gropar og korrosion. Slitage 

får ej överskrida 10% av godsets ursprungliga diameter / tjocklek. 
 

Om det uppstår någon form av tveksamheter kring om ovan krav uppnås, så skall 
vantskruven ej användas. 
 
 

Säker användning: 
1. Stå aldrig under hängande last. 
2. Maximal arbetslast får ej överskridas. 
3. Vid montering av vantskruven skall man försäkra sig om att ändstyckena låses tryggt. 

Hela hylsans gängparti skall vara i ingrepp med ändstyckena, och stoppmutter skall 
dras åt så att oönskad ut-skruvning undviks. 

4. Vantskruven skall monteras så att belastningen överförs i längdriktningen utan att 
påföra oaccetabla böjningsmoment. Angiven säker arbetslast är baserad på rakt drag 
i längdriktningen (ej vinkel). 

5. För att undvika osymmetrisk belastning av vantskruvar rekommenderas att lasten 
fördelas över mest möjligt av bultens längd. 

6. Man får aldrig pressa ihop öppningen eller svetsa fast något på bulten för att styra 
lasten. Certifikatet är då ogiltigt. 

7. Använd ej vantskruvar i temperaturer över +250 Co eller under -40Co utan att 
kontakta leverantören. 
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Underhåll och kontroll efter användning: 

1. Efter användning skall vantskruven kontrolleras för skador, slitage och 
deformationer. 

2. Om fel upptäcks skal vantskruven tydligt märkas och ersättas med ny, tills dess att 
vantskruven är kontrollerad av sakkunnig verksamhet. 

3.    Vantskruvar skall lagras i ett torrt utrymme. 

4. Tillse att gängor är tillräckligt smorda. 
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