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Bruksanvisning för Lyftredskap, Trumlyftare, 

Fatlyftare, Brunnsringslyftare, och komponenter av kätting. 
 
 
 
 
 
 
 
Bruksanvisning för lyftredskap 
 
Användningsbegränsningar: 
Redskapets WLL och arbetsvinkel får ej överskridas. 

 
Tjocklek på det som lyfts får ej överskrida 95% av gapet på krokarna. 
 
Krokarna får ej användas i varma miljöer, eller utsättas för värmebehandling/öppen flamma. 
 
Det är ej tillåtet att räta upp deformerade krokar, varken med kall eller varm böjning. 
 
Det som lyfts, skall lyftas symmetriskt vid utnyttjande av max WLL. 
 
Vid användning av kättingredskap i temperaturer under -40 grader bör det rådgöras med producent. 
 
Före användning 
Före användning skall följande kontrolleras: 
 

1. Att redskapen har giltigt certifikat  

2. Att redskapen är kontrollerade enligt gällande regelverk 

3. Att redskapen ej har deformationer, skär- eller värmeskador på någon del 

4. Att märkning är läsbar 

5. Att eventuellt slitage inte överskrider 10% 

6. Kontrollera att spärrläppar fungerar som tänkt 

 
Användning av redskapet 
Vid användning av lyftredskap skall användare ej beröra detta när kran eller redskap är under rörelse. 
Detta på grund av stor fara för klämskador. Användare får ej befinna sig under hängande last. Det 
rekommenderas att använda styrlina. 

 
 

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 en sakkunnigt företag. 
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När krokarna monteras, skall följande kontrolleras: 

 

1. Att ev. schacklar ligger som de skall mot krokens lyftöga. 

2. Att spärrläppar låser på ett säkert sätt 

3. Att enskilda komponenter monterade i lyftredskapet ligger på korrekt sätt mot varandra. 

 
Vid misstanke om fel på redskapen skall dessa ej brukas, utan lämnas till sakkunnig verksamhet för ny 
kontroll eller reparation. Reparation skall utföras av sakkunnig verksamhet. 

 
Om kättingen kommer i direkt kontakt med lasten kan det vara nödvändigt att använda skydd för att 
hindra nötning på kätting och last. Kantskydd bör användas vid sådana tillfällen. En generell regel är att 
kanter skall ha en radie större eller samma som 2 x kättingdiametern. 
 
Vid snarning skall WLL för alla kättingredskap reduceras med 20%. 
 
Säkerhet/felaktig användning: 

 

1. Stå aldrig under hängande last. 

2. Redskapen får ej överbelastas över tillåten WLL. 

3. Arbetsvinkelen för kättingredskapen är 45 grader, och får ej överskridas. 

4. Kontrollera att lasten är symmetriskt placerad i redskapen. 

5. Redskapen skall ej användas ihop med syror, alkalier eller öppen låga. 

6. Redskapen får ej förlängas med annat redskap, som till exempel fiberstropp, wirestropp eller 

kätting i rörkrokarna. 

7. Inga krokar får användas till att lyfta på krokspetsen. 

 
Vid användning av kättingredskapen skall last hissas försiktigt upp, och all form av chockbelastning vid 
snabb manövrering skall undvikas. 
 
Felplacering av krok över last kan resultera i att lasten förskjuts horisontellt och i sin tur leda till farliga 
situationer 
 
 
Inspektion och Kontroll: 
 

• Efter att kättingredskapen använts så skall de kontrolleras. Leta efter skador och defekter. 

• Enskilda komponenter i redskapen som har skador eller defekter skall tas ur bruk, och redskapen 

skall lämnas in på reparation och kontroll. 

• Rekommenderad förvaring av kättingredskap är i ett torrt lager eller annan torr miljö.  

• Ägaren av redskapen är skyldig att spara och förvara all dokumentation som tillhör redskapen som 

avhandlar reparation, kontroll, bruksanvisning och liknande i 10 år. 
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Trumlyftare med lekare 

 
 
 
 
 
 

 
I tillägg till alla ovanstående kontrollpunkter är det viktigt att nedan punkter beaktas för 
kullagerlekare: 
 

1. Lekaren är INTE isolerad mot strömföring! 

2. Se till att lekaren roterar lätt, utan motstånd. 

3. Vid misstanke om fel på lekaren, skall denna kontrolleras av sakkunnig verksamhet. 

 

Fatlyftare 
 

ART NR TOTAL LÄNGD KÄTTING DIA WLL TON 1:4 CA KG/ST 

921920 690 MM 6 MM 0,7 3,0 

 
I tillägg till alla ovanstående kontrollpunkter är det viktigt att nedan punkter beaktas  
för fatlyftare: 
 

1. Vid årlig kontroll rekommenderar vi att provlyfta redskapet med 50% last (min 

350kg), för att dubbelkolla att fatbeslagen fungerar som de skall. 

2. Kontrollera att fjäder- och låsmekanismer är på plats, är smorda och 

fungerar som de skall. 

3. Använd aldrig beslag eller redskap vid misstanke om fel! 

4. Reparationer skall alltid utföras av sakkunnig verksamhet. 

 
 
 
 
 

Brunnsringslyftare 
           

ART NR KÄTTING LÄNGD KÄTTING DIA WLL TON 1:4 GAP ÖPPNING (L) CA KG/ST 

921932 1500 MM 7 MM 2,0 60 – 120MM 245MM 25 

921933 Löse beslag 1,0 60 – 120MM 245MM - 

 
En brunnringslyftare består av följande komponenter:  
 

• Toppögla och kopplingslänk i Grade 80, producerade enligt EN 1677. 
Färg: GUL (Pulverlackerade i RAL 1003). 

• Lyftkätting producerad enligt EN 818–2, Grade 80. Färg: Svart. 

• Lyftbeslag är producerade enligt EN 13155. Färg: Gul (RAL 1021). 
 

ART NR 
FOR HÅL DIA 

TRUMMA  
KÄTTING DIA WLL TON 1:4 

ÄNDBESLAG/ 
PISTOL LÄNGD 

921908 60-90 MM 8 MM 2  180 mm 

921910 75-120 MM 10 MM 3,15  200 mm 

921913 87-140 MM 13 MM 5,3  280 mm 
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I tillägg till alla ovanstående kontrollpunkter är det viktigt att nedan 
punkter beaktas för Brunnsringslyftare: 
 
 

Besiktning och provning av redskap + beslag 
 

1. Tillse att certifikat och bruksanvisning är tillgängliga. 
 

2. Vid årlig kontroll rekommenderar vi att provlyfta redskapet 
med 50% last (min 1000kg), för att dubbelkontrollera att 
lyftbeslagen fungerar som de ska. Lyft lasten med (1xWLL = 1000kg) över marken i 5 sekunder för 
att sedan sänka och avlasta lyftbeslagen. Lyft en gång till utan att justera lyftbeslagen. Lasten får ej 
glida under detta test. Om den gör det får lyftbeslagen ej användas. 

 
3. Test av hållkraft 

Lyft lasten med 2xWLL. Glider lasten får redskap/lyftbeslag ej användas. 
 

4. Test av minsta tjockleksgräns 
Lyft med 1xWLL med minsta tjockleksgräns. Glider lasten får redskap/lyftbeslag ej användas. 

 
5. Min. WLL test 

Lyft med 10% av WLL och med minsta tjockleksgräns. Glider lasten får redskap/lyftbeslag ej 
användas. 

 
6. Kontrollera att fjäder- och låsmekanismer är på plats, är smorda och fungerar som de skall. 

 
7. Använd aldrig beslag eller redskap vid misstanke om fel! 

 
8. Reparationer och kontroll skall alltid utföras av sakkunnig verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 


