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Bruksanvisning för aseke® lyftbeslag 
 
 

 

Kontrollera före användning: 
-  Kontrollera att komponenten är märkt med WLL, producentkod / id, grade nr. 

och kodmärkning / spårbarhet. 
-  Kontrollera att ankarhuvudet ej har betydligt slitage, eller har 

stora hack eller slagmärken. 
-  Kontrollera att lyftbygeln ej har deformationer, skär eller 

värmeskador. 
-  Kraftiga rostangrepp kan påvärka lyftämnen negativt. 
-  Kontrollera att spåret i ankarhuvudet ej är utvidgat eller 

på annat sätt deformerat. 
-  Om det är tveksamt om redskapet uppfyller kraven, skall det 

kontrolleras av sakkunning person eller kasseres. 
-  aseke® lyftbeslag består av en lyftbygel kopplat 

samman med själva ankarhuvudet. 
 

Säker användning: 
-  aseke® lyftbeslag är konstruerat för lyft av betongelement, inte till 

surring, snarning eller annan användning som kan skada komponenten. 
-  På- och frånkoppling skalk enbart göras när det inte är belastning på lyftet. 
-  Påkoppling görs med att sätta öppningen i änden av spåret på ankarhuvudet  

över betongankaret, och därefter pressa spärrläppen på ankarhuvudet ner i 
betongen. 

-  Kontrollera därefter att betongankaret är låst inne i spåret. 
-  Frånkopplingen görs genom att lyfta spärrläppen till betongankaret. 
-  aseke® lyftbeslag är konstruerat för lyft i linje med spärrläppen, 

och denna skall alltid peka i dragriktningen. 
-  Modifieringar, svetsning eller reparationer på aseke® lyftbeslag får ej utföras. 
 
Underhåll och kontroll efter användning: 
-  Efter användning bör komponenten kontrolleras för att avslöja skador/slitage som 

kan ha uppstått. 
-  Om detta avslöjas, skall den tydligt märkas och flyttas till lämplig plats för värdering 

om den skall repareras eller kasseras. 
- Lyftbeslag skall förvaras på en torr och lämplig plats. 
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 Artikel Nr:      WLL   Max tillåtet mått 
 (bredd på spår S) 

 Min tillåtna mått 
T 

901205 1,3 ton 13 5,5 

901210 2,5 ton 18 6,0 

901221 5,0 ton 25 8,0 

901240 10,0 ton 32 12,0 

901280 20,0 ton 46 18,0 
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