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Bruksanvisning för Fiberstroppar 
Fiberstroppar (Rundsling, Bandsling och Bandstroppar),  

leveras av aseke följer EU:s Maskindirektiv och EN 1492–2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna bruksanvisning gäller för Rundsling med enkel- och dubbelduk med sidosöm, Bandsling och 
Bandstroppar av polyester: Arbetsbelastning mellan 1-30 ton. Effektiv längd 0,5-20 m. Säkerhetsfaktor 7:1. 
 
Tänk på följande innan du använder fiberstroppar: 
 

1. När du väljer en rundsling, utgå från den maximala arbetsbelastningen och ta hänsyn till hur slingen 

kommer att användas och vilken belastning som ska hanteras. Lastens storlek, form och vikt 

tillsammans med arbetssätt, arbetsmiljö och lastens karaktär påverkar valet av rundsling. 

2. Fiberstroppar måste ha både rätt tonnage och rätt längd för att lasten ska hanteras. Materialet i 

slingen får inte påverkas negativt av arbetsmiljön eller belastningen. 

3. Hänsyn måste också tas till eventuella beslag och tillbehör som används för lyftet. Dessa måste 

matcha med rundslingen. Kontrollera anläggsdiametern. 

4. Rundsling är tillverkad av textilmaterial och kan påverkas negativt vid kontakt med vissa kemikalier. 

Kontakta oss på as Einar Kunsts etf om det råder osäkerhet kring detta. Det bör noteras att effekten 

av kemikalier kan förstärkas vid ökade temperaturer. 

5. Polyester är mestadels resistent mot syror, men känsligt för alkalier. 

6. Lösningar av syror eller alkalier som är ofarliga kan koncentreras tillräckligt genom avdunstning för 

att skada materialet. Rundsling som utsätts för kemikalier ska omedelbart tas ur bruk. Tvätta med 

kallt vatten och låt dem torka i rumstemperatur. 

7. Låt rundsling hänga och torka. Under inga omständigheter får torkningen påskyndas genom tillsats 

av värme eller liknande. 

8. Rundsling av polyester lämpar sig bäst för användning i temperaturer mellan -400 C och +100 C. 

Intervallet kan variera något i arbetsmiljöer som utsätts för kemikalier. 

 

 

Under och efter användning: 

1. Lastkrok, som används som övergång till en rundsling, ska ha rätt utformning med hänsyn till radien, så 

att denna stämmer med slingans diameter, så att den inte böjer sig för skarpt över kroken. Krokens 

diameter eller bredden på krokens tvärsnitt, där slingen vilar, bör inte vara mindre än två gånger 

slingens diameter eller 2/3 av slingens omkrets. 

Bruksanvisning Svenska 

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som 
krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är 

förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör 
utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag. 
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2. Se till att den rundslingen inte skadas av andra lyftanordningar och hjälpmedel. 

3. Rundslings och beslag ska regelbundet kontrolleras av ett godkänt fackföretag. Vid tveksamhet, ta 

slingen ur bruk. Visuell kontroll under användning är också nödvändig. 

4. Använd endast tydligt markerade rundslings. 

5. Slings får inte överbelastas. Titta på arbetsbelastningen, märkningen och belastningsfaktorn (se tabell). 

6. Följ alltid god lyftetikett. Planera lyftet i förväg. 

7. Undvik slitage på etiketten genom att hålla den fri från belastningar, krokar och liknande. 

8. Använd aldrig en rundsling med knutar. 

9. Skydda slings från friktion och belastning med vassa kanter genom att använda slithylsor eller 

kantskydd. 

10. När flerpartiga rundslings används, se till att lasten är stabil och att slingen inte är överbelastad. 

Vinkeln (beta) måste överensstämma med lyfttabell. Dessa värden är baserade på praktisk erfarenhet 

och beräkningar av de krafter som uppstår vid symmetriska lyft. 

11. Vid snarad lyft, placera slingen så att den naturliga vinkeln (1200) för snaran kan bildas. Försök inte att 

dra i snaran. 

12. Undvik ryck och chockbelastningar. 

13. Dra aldrig lasten med slingen. Dra aldrig slingen mot marken. 

14. Låt inte lasten vila på rundsling om det finns risk att detta skadar slingen. Försök aldrig att lossa slingen 

när lasten vilar på den. 

15. När rundslings inte används ska de förvaras hängande på en ren och torr plats med god ventilation. 

Slingen får inte hänga nära värmekällor eller komma i kontakt med kemikalier, ånga, etsande vätskor, 

direkt solljus eller annan ultraviolett strålning. 

16. Undvik kontakt med heta ytor, gaser från blåsbrännare eller svetsare. 

17. Om skyddsduken på rundslingen skadas så att bärande fiber blir synlig ska slingen tas ur bruk och 

kasseras. 

18. Angrepp av kemikalier kan orsaka lokala skador på materialet på skyddsduken. Tydliga tecken på detta 

är att skyddsduken bleknar, och att fibrer kan gnuggas eller plockas bort. I extrema fall som pulver. Om 

detta inträffar kan man med största säkerhet anta att även de bärande fibrerna är skadade och slingen 

bör tas ur bruk och kasseras. 

19. Släta eller glänsande fibrer i skyddsduken indikerar att slingen har utsatts för hög värme på grund av 

friktion. Detta kan till exempel uppstå vid överbelastning i snarat lyft och kan innebära att de bärande 

fibrerna försvagas vad gäller hållfasthet. Ta slingen ur bruk för vidare utredning. 

20. Kontrollera slingen noggrant längs hela dess längd. Leta efter, märken, tvärgående eller längsgående 

snitt i skyddsduken. Skador på sömmar eller eventuella beslag. Om någon av de ovan nämnda synliga 

defekterna upptäcks är det troligt att de bärande fibrerna är skadade och att slingen inte får användas. 

Ta slingen ur bruk omedelbart och låt kompetent personal utföra en noggrann undersökning. 

21. Reparationer av rundslings måste utföras av tillverkaren eller av en person som rekommenderas av 

tillverkaren. Endast slings som kan identifieras av märkningen kan vara lönsamma att reparera. 

22. Om det skulle finnas några tvivel om hur man använder en sling, eller om det finns tvivel om skador, 

kontakta tillverkaren innan slingen används. 
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Om du har några frågor om denna bruksanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss i aseke på         

Tel: +47 22 13 02 00  E-post: post@aseke.no 

Anleggsdiameter 


