
as Einar Kunsts etf 
Org nr 913635469 MVA 

Björnebo, Hoffsveien 65 A  

N - 0377 Oslo 

T: +47 22 13 02 00 

post@aseke.no  

www.aseke.no  

 

1 
 

Bruksanvisning för aseke U-bult bygellås 
 

 

1. Montering och användning av U-bult bygellås. 

 

Bygellås skall inspekteras innan användning för att vara säker på att: 

 Märkningen är korrekt 

 Korrekt dimension på bygellåsen används i förhållande till stållina 

 Muttrarna inte kan lossna på grund av vibrationer 

 Det inte finns deformationer eller sprickor 

 Bygellåsen inte är modifierade med maskinbearbetning, svetsning, böjda med 

värmebehandling då detta kan försämra funktionen och kvaliteten på bygellåset. 

Bygellåsen bör monteras på stållinan som visas på figuren under. 

«bron» på bygellåset skall alltid vara placerad på den belastande sidan av stållinan. Själva U-bulten 

skall vara monterad med bygeln på den sidan där änden på stållina finns, också känt som död-

ändan av stållinan. 

 

Dra död-ändan av stållinan så långt tillbaka att det är plats för det antal klämmor som skall 

monteras i enlighet med tabell nr.:1. 

 

Första bygellåset monteras som visas på figur 1. Dra åt detta med det momentet som är angivet i 

tabell för korrekt stållinedimension nedan. 

 

 
 

 

  Figur 1 
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Det andra bygellåset skall monteras direkt efter kausen. Var uppmärksam så att klämning av bygellåsen inte 

skadar kardelerna i stållinan (figur 2). Skruva åt klämman, men dra inte åt med korrekt moment ännu. 

 

Figur 2 

 

Nästa bygellås skall monteras mellan det första och det sista bygellåset på ett sådant sätt att det är ett 

avstånd på min 1,5 gånger bredden på bygellåsen eller max 3 gånger bredden på bygellåsen i enlighet med 

figur 3. 

 

 

Figur 3 

Påför stållinan lätt belastning och dra åt alla muttrarna växelvis till dess att det angivna 

åtdragningsmomentet är nått. 

Efter montering och innan redskapet tas i bruk, måste åtdragningsmoment-värdet kontrolleras och 

korrigeras om nödvändningt. 

Efterdragning av muttrarna skall göras vid 10.000 cykler (tung användning), 20.000 cykler (moderat 

användning) eller 50.000 cykler (lätt användning). Om cyklerna är okända, kan en kompetent 

person fastställa en tidsperiod t.ex. var tredje månad, varje halvår eller årligen. 

Momentvärderna och det minsta antal bygellås som skall användas för en bestämd 

stållinedimension framgår av följande tabell. 
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Tabell 1.: Värden och antal bygellås är hämtat från NS EN 13411-5  

 

Effektiviteten av ett wireredskap som är gjort med bygellås, är beroende av korrekt placering av 

bygellåsen på stållinan samt korrekt montering & åtdragning av bygellåsen. 

Med otillräckligt åtdragna muttrar eller otillräckligt antal bygellås vid redskapets ända, kan detta 

leda till att stållinnan kan glida genom bygellåsen vid användning! 

Montering av bygellåsen på stållinan kan påverkas av olika förhållanden, som till exempel: 

• Gängor på bygeln gör att muttrarna kan kännas åtdragna, men inte tätt mot ’bron’. 

• Gängor på bygeln är fulla med smuts, olja eller rost, något som kan förhindra korrekt åtdragning 

av muttern. 
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Bygellås bör ej användas i följande applikationer: 

 

• Hisslina i gruvor 

• Stållineförbindelser för kranar i stålverk och valsar 

• Fast fästning av stållina i andra stållinor. 

• Stållineförbildelser för monteringsannordningar vid drift av lyftutrustning, undantaget vid lyft där 

dessa är tillverkade för en speciell applikation och enbart för användning en gång. 

Wirelås skall inspekteras regelbundet i enlighet med säkerhetsstandarderna i landet där de 

används. 

Detta krävs därför att produkterna genom användning kan påverkas av slitage, handhavandefel, 

överbelastning etc, som kan reslutera i deformation och ändring av materialstrukturen. 

Inspektionen skall genomföras minst var sjätte månad och oftare om produkterna används i tuffa 

driftsförhållanden.  
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