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Bruksanvisning for aseke Toppögla 

aseke Toppögla tillverkas enligt EN 1677–4. 

 

 

 
 

Kontrollera före användning: 

1. Ögla måste vara märkta med CE (om de används separat), Tillverkare, Batchnummer (ID-kod) och 

Grade no 8 eller 10. 

2. Ögla får inte ha synliga deformationer, hack, sprickor eller korrosion som äventyrar dess 

egenskaper. 

3. Kontrollera om öglorna har värmeskador eller svetsstänk. 

4. Kontrollera att öglorna inte är deformerade, spruckna eller slitna. 

5. Slitage, skärsår eller sår som inte överstiger mer än 10 % av diametern kan accepteras. 

 

Säker användning: 

• Stå aldrig under hängande last. 

• Den högsta tillåtna arbetsbelastningen får aldrig överskridas. 

• Öglorna ska användas så att belastningen appliceras på botten av varje ögla, eftersom de är 

konstruerade och certifierade för detta. Annan användning kan leda till deformation eller skada. 

• Tillåten arbetsbelastning enl. tabellen gäller för en arbetsvinkel på 0 – 45° och får inte överskridas. 

Med följande reduceringar av tillåten arbetsbelastning WLL: 

- 40º till + 200º C  = Ingen. 

+200º till + 300º C  = 10 % 

+300º till + 400º C  = 25 % 

> 400º C  = Får ej användas! 

 

Underhåll och kontroll efter användning: 

• Efter användning ska öglorna kontrolleras för skador, slitage eller deformation. 

• Om ett fel upptäcks ska öglan märkas med avfallsfärgen vit och ersättas med en ny. 

• Öglorna ska vara föremål för besiktning av expertföretag minst var 12:e månad eller oftare om 

användningen kräver det. 

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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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 

Typ EK-33 Typ EK-95 

aseke TOPPLÖGLA 

Typ EK-96 Typ EK-32 

aseke TOPPÖGLA med BALANS ÖGLOR 


