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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
SPARA DESSA INSTRUKTIONER 

   VARNING

LÄS HELA INNEHÅLLET I DENNA MANUAL FÖRE 
INSTALLATION OCH DRIFT. 

GENOM ATT FORTSÄTTA MED INSTALLATION OCH 
ANVÄNDNING AV LIFT GODKÄNNER DU ATT 
DU FÖRSTÅR HELA INNEHÅLLET I DENNA 
MANUAL. 

VIDAREBEFORDRA DENNA MANUAL TILL ALLA 
OPERATÖRER OCH FÖRSÄKRA DIG OM ATT DE 
FÖRSTÅR INNEHÅLLET.
 
UNDERLÅTANDE ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ DENNA 
MANUAL KAN ORSAKA SKADA ELLER DÖDSFALL.

VAR FÖRSIKTIG 
Denna lyft designades och byggdes med säkerhet i åtanke. Men säkerhet 
fungerar endast med korrekt utbildning och genomtänkt drift från 
operatörens sida. 

LÅT BLI 
Att använda eller reparera denna utrustning utan att läsa denna manual och
de viktiga instruktioner som visas här.
Ha alltid denna bruksanvisning nära lyften. 
Se till att ALLA ANVÄNDARE läser och förstår denna manual. 



PRODUKTGARANTI 
Saxlyft omfattas av garantin i 2 år på utrustningens struktur.  Kraftenheter, 
hydraulcylindrar och alla andra monteringskomponenter (såsom kablar, 
ventiler, omkopplare etc.) under normal användning.

Garantin gäller inte: 

 Defekter orsakade av vanligt slitage, vårdslöshet, felaktig installation, ⚫
spänning eller brist på nödvändigt underhåll.
 

 Skador som beror på köparens försummelse eller underlåtenhet att ⚫
använda produkter i enlighet med de instruktioner som finns i 
bruksanvisningen.

 Normalt slitage eller service som normalt krävs för att hålla produkten i⚫
säkert drift skick.
 

 Skador orsakade av regn, överdriven luftfuktighet, frätande miljöer ⚫
eller andra föroreningar. 

GARANTI GÄLLER INTE KOSMETISK DEFEKT. 

VIKTIGT MEDDELANDE 
Försök inte att installera denna lyft om du aldrig har utbildats i 
grundläggande billyft installationsprocedurer. 
Försök aldrig att lyfta komponenter utan lämpliga lyftverktyg som t.ex 
gaffeltruck eller kranar. Håll dig borta från rörliga delar som kan falla och 
orsaka skada. Dessa instruktioner måste följas för att säkerställa korrekt 
installation och drift av din lyft. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner 
kan leda till allvarliga kroppsskador och ogiltigförklara produktgarantin. 
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för förlust eller skada av något slag, 
uttryckt eller underförstått till följd av otillbörligt installation eller 
användning av denna produkt. 
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Kapitel 1 Packning  
1.1 Paket Förpackningens dimension.
Förpackningens vikt är 870 kg.

1.2 Transport

  Godset kan lyftas eller flyttas
med gaffeltruck eller kran. 

  Vid transport med kranar måste alltid en andra person ta hand om lasten för att undvika farliga 
svängningar. Vid varornas ankomst, kontrollera att alla artiklar är inkluderade. Saknas delar eller 
finns skador på grund av transport. 

Kräv att chafören skriver en rapport.
Ring därefter oss på Skåneimporten AB. 
Gun-Britt 0790-750 424 eller Ingemar 0706-400 924
 
Maskinen är tung! 
Ta hänsyn till arbetskraftslastning, lossning och transportväg, säkerheten att arbeta är viktigt. 
Vidare måste gods vara under lastning och lossning hanteras som på bilden nedan

                Hanteras med kran Hanteras med gaffeltruck



1.3 Förvaring
-Maskinutrustningen bör förvaras inomhus, om den förvaras utanför skall den förvaras 
vattentätt. 
- Använd lastbil eller släp för att frakta maskinen. 
- Kontrollboxen ska placeras vinkelrätt under transporten.
- Temperatur för maskinförvaring: -25ºC till + 55ºC

1.4 Öppning
När lådorna anländer, kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten och att alla 
delar finns med. Lådorna måste öppnas med försiktighet för att undvika skador på maskinen 
eller dess delar. Se till att delar inte faller från lådan under öppning. 

Kapitel 2 Beskrivning av maskinen

2.1 Inledning
Saxlyft har den mekaniska strukturen av saxtyp.
Det hydrauliska trycket producerar lyftkraften. 
Det har det dubbelhydrauliska systemet, så den har ingen säkerhetsspärr, men det är säkerhet nog 
för att använda lyften. 
Den har många fördelar, såsom enkel struktur, avancerad teknik, enkel användning och säkerhet. 
Den är särskilt lämplig för hög precision hjulinställning och bil reparation och underhåll. 
Funktionerna nedan: 
1）Minsta höjd 110 mm. 
2） Mekaniskt lås för tryckkontroll säkerställer säkerhetsfunktion 
3） Utrustad med manuell pumpgränssnitt för nödfall, kan sänka fordon med manuell pump vid 
strömavbrott. 
4） Fotosensorn har installerats för att hålla två plattformar på samma nivå. 

2.2 Avsedd användning
Denna saxfordonslyft kan lyfta olika fordon som väger mindre än 3800 kg. 
Den är lämpligt för fordonstest, reparation, underhåll och skötsel. 
Denna lyft är designad för att lyfta fordon, inte för annan användning. 

 Förbjud⚫ et att använda för tvätt och sprutning av fordon 
 Förbjud⚫ et att lyfta fordon som väger över 3800 kg 
 Förbjud⚫ et att parkera bil. 

2.3 Produktskylt



2.4 Mått dimension



2.5 Tekniska parametrar

 Model  MT-SL3000
 Kapacitet  3800kg
 Max. lyfthöjd  1800mm
 Plattformens initiala höjd  110mm
 Plattformslängd  1500mm
 Plattformsbredd  630mm
 Lyfttid  ≤50s
 Sänkningstid  ≤60s
 Hela maskinens längd  2085mm
 Hela maskinens bredd  2000mm
 Vikt  850 kg
 Strömförsörjning  230V,50Hz,1Ph
 Effekt  2,2Kw
 Ljudnivå  ≤70dB
 Monteringsplats  Inomhus

Kapitel 3 Säkerhetsföreskrifter

• Läs bruksanvisningen först och följ alltid fabrikantens säkerhetsprocedur.
• Endast instruerad personal får hantera och ställa in lyften.
• Lyften får endast användas av personer över 18 år.
• Lyften får inte användas som personhiss eller till personlyft. Det är strängt förbjudet.
• Stoppanordning är placerad utanför arbetsområdet.
• Alla säkerhetsanordningar ska testas regelbundet.
• Lyften får inte användas med defekta säkerhetsanordningar.
• Se till att använda bilens angivna lyftpunkter, se bilens instruktionsbok.
• Innan bilen lyfts, kom ihåg att dra handbromsen.

Läs detta kapitel noggrant och fullständigt eftersom det innehåller viktig information för säkerheten 
för operatören och den person som ansvarar för underhållet. 

Liften är designad och byggd för att lyfta fordon all annan användning är förbjuden.      
Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på personer, fordon eller föremål till 
följd av felaktig eller obehörig användning av lyften. 

För operatörens och människors säkerhet. 
Ett kvadratiskt säkerhetsområde på minst 1 m fritt från lyften måste utrymmas vid lyft och 
sänkning. Lyften får endast manövreras från operatörens kontrollplats i detta säkerhetsområde. 
Närvaro under fordonet under arbete är endast tillåten när fordonet lyfts och säkerhetslåset är 
inkopplat. 

Använd aldrig lyften när säkerhetsanordningar inte är inkopplade . 
Människor, fordon eller lyften kan skadas allvarligt om dessa instruktioner inte följs.  



3.1 Generella varningar

Operatören och den som ansvarar för underhållet måste följa lagar, gällande regler och instruktioner
om förebyggande av olyckor.  
De måste också fullgöra följande: 
• Varken ta bort eller koppla bort hydrauliska, elektriska eller andra säkerhetsanordningar. 
• Följ noggrant de säkerhetsanvisningar som finns på maskinen och som ingår i manualen. 
• Observera och kontrollera säkerhetsområdet vid lyft och sänkning. 
• Se till att fordonets motor är avstängd, att växeln är ilagd och att parkeringsbromsen är åtdragen. 
• Se till att endast fordon lyfts och att den maximala vikten ej överskrids. 

 

3.2 Säkerhetsanordning

För att undvika överbelastning och eventuellt brott har följande säkerhetsanordningar använts: 
 En maxtrycksventil är placerad inuti hydraulenheten för att förhindra övervikt. ⚫

Maxtrycksventilen har förinställts av tillverkaren till rätt tryck. 
Försök INTE att justera den för att överskrida den nominella lyftkapaciteten.  

 ⚫ En mekanisk säkerhetsmekanism är byggd inuti varje sida med automatisk inkoppling. 

Det är strängt förbjudet att modifiera någon säkerhetsanordning. 
Säkerställ alltid säkerheten av enheten för korrekt funktion under service.

3.3 Risklista

Risker för personalen.

Risk för klämning. 
Möjligt om operatören som använder lyften inte har den angivna positionen vid 
kontrollen panel. När plattformarna (och fordonet) sänks får användaren aldrig vara 
delvis eller helt under den rörliga strukturen. Förbli alltid i kontrollzonen. 

Klämrisk (personal) 
När plattformarna och fordonet sänks är det förbjudet för personal gå in i området runt 
och under lyften. Lyftoperatören får inte starta manöverenheten förrän det tydligt 
konstaterats att det inte finns någon person i potentiellt farliga positioner. 

Övrig risk för stötskador 
Orsakas av de delar av lyften eller fordonet som är placerat i huvudhöjd. Om eller när 
lyften stoppas på grund av driftskäl, vid relativt låga höjder personal måste vara noga 
med att undvika stötar med maskinen. 



Risk för att fordonet rör sig 
Orsak av operationer som involverar applicering av kraft som är tillräcklig för att 
förskjuta fordonet. Plötsliga rörelser kan skapa en oacceptabel överbelastning eller 
ojämn lastfördelning. Därför, innan du lyfter fordonet och under alla operationer på 
fordonet, se till att handbromsen är ordentligt åtdragen.

Risk för att fordonet faller från lyften 
Denna fara kan uppstå vid felaktig placering av fordonet på plattformarna, felaktig stopp
av fordonet, eller när det gäller fordon av dimensioner som inte är det kompatibel med 
lyftens kapacitet. 

Försök aldrig att utföra tester genom att köra fordonet medan det står på plattformarna. 
Lämna aldrig föremål i sänkningsområdet för lyftens rörliga delar. 

Risk för halka 
Orsakat av smörjmedelsförorening av golvet runt lyften. Området under och omedelbart 
kring lyften och även plattformarna måste hållas rena. Ta bort eventuellt oljespill 
omedelbart. När lyften är helt nere, gå inte på plattformarna om de är smorda. 
Minska halkrisken genom att bära skyddsskor. 

Risk för elektriska stötar 
Risk orsakad av elektriska stötar i området av manöverdonets elektriska ledningar.  

Använd inte vattenstrålar, ånglösningsmedel eller färg bredvid lyften, och var särskilt noga med 
att hålla sådana ämnen ifrån den elektriska kontrollpanelen.

Risker relaterade till olämplig belysning
Undermålig belysning ökar alla typer av risker vid arbete med lyften.
Sörj för väl upplyst område.

Risk för komponentfel under drift 
Tillverkaren har använt lämpliga material och konstruktionstekniker i förhållande till 
den specificerade användningen av maskinen.
Observera att lyften måste användas i enlighet med tillverkarens föreskrifter och 
frekvensen av inspektioner och underhållsarbeten som rekommenderas. 

Risk förknippad med felaktig användning 
Personer får inte stå eller sitta på plattformarna under lyftmanövern eller när fordonet 
redan är upplyft. 
Att ej följa säkerhetsföreskrifterna eller att ändra i säkerhetsanordningar är strängt 
förbjudet. 

Överskrid aldrig lyftens maximala lyftförmåga.

Det är därför viktigt att noggrant följa alla föreskrifter gällande användning, underhåll och 
säkerheten i denna manual!!!



3.4 Varningsskyltar
Alla säkerhetsvarningsskyltar som visas på maskinen är avsedda att dra till sig operatörens 
uppmärksamhet på farliga eller osäkra situationer. Etiketter måste hållas rena och de ska bytas 
om de lossnar eller är skadade. Läs betydelsen av etiketterna noggrant och memorera dem.

Fara!!!

Vistas INTE under eller intill lyften vid höjning och sänkning.
Detta kan leda till skador eller dödsfall.

 

Evakuera till säker plats omedelbart i händelse av att fordonet tippar.
Fordon som tippar kan leda till skador eller dödsfall.                     

Vid sänkning av lyften, var uppmärksam så att du inte får klämskador.

Det är förbjudet att ändra eller modifiera lyften.
Då detta kan påverka dess funktion och säkerhet. 

Bryt ström tillförsel innan arbete med kontrollbox påbörjas.

Viktfördelningen ska vara centrerad på lyften för att garantera 
stabilitet under arbetet.  

Varning!!!

Personal som inte vet eller förstår hur lyften används.
Måste utbildas innan arbete med lyften påbörjas.
Alltså! Endast behörig utbildad person som läst instruktions manualen,
är tillåten att använda lyften.



Kontrollera att området under bilen 
och lyften är fritt innan du sänker lyften.

Ändra ALDRIG bilens läge när denna är upphissad.

Endast den som jobbar med lyften får använda reglagen.

Förbjudet för obehöriga att befinna sig i arbetsområdet.

Observera!!!

 Läs och förstå manualen innan du använder lyften.

 
 Använd ALDRIG en skadad lyft.  

   Placera ALLTID bilen så att balans mellan fram, bak och i sidled finns.



Kapitel 4 Installation 

Endast försiktig och noggrann personal tillåts utföra installationen. Allvarliga skador på 
personer och på lyften kan orsakas om installationer görs av oaktsam personal. 
Titta, läs och kontrollera noga innan installationen påbörjas.

4.1 Verktyg som krävs
 ⚫ Slagborr eller liknande
 ⚫ Betongborr 
 Hamm⚫ are 
 ⚫ Vattenpass 
 ⚫ Mellanstor rörtång
 ⚫ Järnspett
 Ringnyckel sats ⚫
 Krit⚫ a eller markeringspenna 
 Hylsnyckelsats⚫
 ⚫ Mellanstor flat skruvmejsel 
 Insexnyckel / insexnyckelsats ⚫
 Tång ⚫
 Måttband⚫

Viktigt information 
Dessa instruktioner måste följas för att säkerställa korrekt installation och drift av din lyft. 
Nonchalans att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga kroppsskador och ogiltig 
produktgaranti. Tillverkaren tar inget ansvar för förlust eller skada av något slag, uttryckt eller 
underförstått, till följd av felaktig installation eller användning av denna produkt. Läs hela 
manualen innan installation.

 4.2 Välj plats
Innan du installerar din nya lyft, kontrollera följande. 

1. LYFTPLATS: Använd alltid ritningar när de är tillgängliga. Kontrollera layoutdimensionen mot 
planritningskraven och se till att tillräckligt med utrymme finns tillgängligt.

2. ÖVERHÄNGANDE HINDER: Området där lyften kommer att placeras bör vara fritt från 
överhängande hinder som värmare, byggnadsstöd, elledningar etc.

3. DEFEKT GOLV: Inspektera visuellt platsen där lyften ska installeras och kontrollera så att 
betongen inte är sprucken eller defekt .

4. Din nya saxlyft är endast avsedd för INSTALLATION INOMHUS.

4.3 Golvkrav
Lyften MÅSTE installeras på 3000 PSI betong med minsta tjocklek 150 mm och en förlängning 
av minst 1,5 m från förankringspunkter. Ny betong måste vara tillräckligt härdat minst 20 dagar. 



FAROR 
Installera eller använd INTE denna lyft på någon asfaltyta eller annan yta än betong. 
Installera eller använd INTE denna lyft på expansionssömmar eller på sprucken eller 
defekt betong. Installera eller använd INTE denna lyft på ett andra/förhöjt våningsplan 
utan att först rådfråga byggnadsarkitekt. 

4.4 Plattformsinstallation
-Placera två plattformar på önskat läge på golvet. 
- Botten av oljecylindern är placerad i fronten av maskinen (riktningen för att köra upp fordon)
-Använd stroppar eller annan lyftutrustning för att lyfta plattformen (se bilden nedan) och se till att 
maskinens säkerhetsutrustning är både påslagen och låst.

För att undvika skador på maskinens säkerhetsutrustning, kan man sätta in en regel i 
mitten av led-stång. GLÖM inte att avlägsna denna regel senare.
Förbjud arbete under lyften när hydraulsystemet inte är helt utrustad med hydraulolja 
och vidta åtgärder vid upp- och ner operationer. 

-När du flyttar lyftplattformen, justera utrymmet mellan två plattformarna.
Se till att de två plattformarna är parallella.



Borra ner genom hålen på lyften till expansionsbultarna. Hålen ska borras med betongborr.
Rengör hålen ordentligt och slå ner expansionsbultarna.  
Om topplåtarna inte är i nivå ska du jämna ut med järnplatta eller liknande under
bottenramen.

 Anslut hydraulslangarna. Se ritning 4.5

 Fyll på hydraulikolja ca 8liter (viskositet 46). Kolla oljestickan.

Montera de fyra påkörnings ramperna med den medföljande axeln. 
Kontrollera att det sitter en låsring i varje ände i axeln efter avslutad montering.

Placera oljeslangar, elkablar m.m. så de ligger fint och montera de medföljande
skyddsskenorna över slangarna på golvet.

Koppla ihop multikontakterna.

**VIKTIGT** KOM IHÅG ATT DRA ÅT ALLA SKRUVAR, MUTTRAR OCH 
BULTAR. BÅDE PÅ MASKINEN OCH I KONTROLLBOXEN. 



4.5 Hydraulsystemanslutning
 Anslut hydraulslangar enligt bilden nedan ⚫
 Dra åt kopplingarna ordentligt. ⚫

1. Kraftenhet
2. Huvudcylinder
3. Slavcylinder
4. Hydraulrörs anslutning G1/4 
5. G1/4 -M14x1.5D
6. Polyuretan slang montering ( 1900mm )
7. Polyuretan slang montering ( 2000mm )
8. Polyuretan slang montering ( 4100mm )
9. Polyuretan slang montering ( 5500mm )
10. Hydraulrör ( 5600mm )
11. Hydraulrör ( 5000mm )



4.6 Anslutning av elsystem

Elarbete måste utföras av behörig elektriker. 
Fel ledningar som bränner motorn omfattas inte av garantin. 
Kraftenheten måste hållas torr. 

Anslut ledningen ( enligt kretskopplingsschemat ) med kontrollboxen. 

4.7 Installation av gränslägesbrytare

 Fäst gränslägesbrytaren på basplattformen. ⚫

 Höj lyften till en höjd av 1850 mm för att kontrollera att den fungerar korrekt; ⚫

 Om omkopplaren inte fungerar korrekt, justera läget för omkopplarspaken. ⚫

      

        

        Övre gränslägesbrytare



Kapitel 5 Justering
5.1 Start

 Kontrollera att alla stift och bultar finns,för att säkerställa korrekt montering ⚫

 Kontrollera att matningsspänningen för det elektriska systemet är samma som den som anges på ⚫
märkskylten på motorn 

 Kontrollera att de elektriska anslutningarna överensstämmer med elschemat. ⚫

 Kontrollera att det inte läcker från hydraulledningar ⚫

 Kontrollera att arbetsområdet är fritt från människor och föremål ⚫

 Smörj glidsäten för block placerade under plattformar och på baser ⚫

 Häll olja i tanken ⚫

 Verifiera att kontrollenheten är påslagen ⚫

 Verifiera att motorns rotationsriktning är den som visas på etiketten genom att trycka på UPP-⚫
knappen. Om motorn blir varm eller låter konstigt, stanna omedelbart och kontrollera de elektriska 
anslutningarna igen 

5.2 Luftning
 Lyft lyften långsamt genom att trycka på UPP-knappen tills cylindrarna bottnar och lyften ⚫

stannar. Fortsätt INTE att trycka på knappen efter att lyften når full höjd. 
Motor kan skadas om du fortsätter. 

 Cylindrar kan hoppa vid första uppstart, vilket är normalt på grund av instängd luft inuti ⚫
hydraulledningar. 
Om lyften inte kan höjas vid första uppstart på grund av instängd luft inuti pumpen.
Lossa maxtrycks ventilen, tryck in UPP-knappen och släpp ut instängd luft. Spänn ventilen igen. 
Höj sedan lyften i full höjd. 

 Sänk lyften helt. ⚫

 Upprepa höj och sänk lyften helt minst 3 gånger för att utjämna oljetrycket in varje cylinder. ⚫

5.3 Testkör UTAN belastning
Testkör två eller tre kompletta cykler av sänkning och lyft och kontrollera: 

 säkerhetsanordningarna för korrekt funktion ⚫

 rätt oljenivå i tanken ⚫

 inget läckage från hydraulledningar ⚫

 cylinder för korrekt funktion ⚫

 lyften för att nå sin maximala höjd⚫  



5.4 Kontrollera MED last

VARNING: Följ noga instruktionerna i nästa stycke för att undvika skador på lyften. 
Utför två eller tre kompletta cykler av sänkning och kontrollera: 

 Upprepa avsnitt 5.3 och kontrollera så att inget oförväntat ljud uppkommer under lyft och ⚫
sänkning. 

Kapitel 6 Bruksanvisning

Lyften får endast användas av auktoriserad personal över 18 år. Dra åt parkeringsbromsen efter att 
ha placerat fordonet på lyften. Låt inte någon vistas i lyftområdet under höjnings- och sänk cykler. 
Titta noga på fordonet och lyften under höjnings- och sänk cykler. Observera den nominella 
lastkapaciteten och lastfördelningen. 

Tillåt inte att någon klättrar på lyften eller stannar i fordonet. 

Efter att ha höjt fordonet en kort stund, stanna och kontrollera adaptrarna för säker kontakt. Se till 
att fordonsdörrarna är stängda under höjnings- och sänk cykler. 

Vid defekter eller funktionsfel såsom ryckig lyftrörelse eller deformation av plattform. 
Sänk lyften omedelbart. 
Stäng av strömmen. 
Kontakta kvalificerad servicepersonal.

6.1 Kontroll / Styrning

Kontrollpanel
    

                  
                                      
Strömbrytare 

Strömindikator

  Larm       Upp   Ner 



                                       Balans knapp

Reglage för manövrering av lyften är: 
STRÖMBRYTARE: Strömbrytaren kan ställas in i två lägen: 

 0-läge: lyftens elektriska krets är inte strömförsörjd.⚫
     Strömbrytaren kan låsas för att förhindra användningen av lyften. 

 1 position: Lyftens elektriska krets är strömförande.⚫

Strömindikator  Den visar att den elektriska kretsen är strömförsörjd. ➢
UPP-KNAPP  När den trycks in, aktiveras motorn och hydraulkretsen och lyften höjs. ➢
NER-KNAPP  När den trycks ned tar det några sekunder för lyften att öppna magnetventilen ➢
( släppa säkerhetsspärren ).
Lyften börjar sjunka.

BALANSKNAPP  När den trycks ned kommer lyften att stiga till höjdläge tills båda ➢
plattformarna är vid samma höjd. 

6.2 Att höja lyften

 Placera fordonet i mitten av plattformen. Kontrollera att fordonet är säkrat. Drag handbromsen.⚫

 Placera klossar i positionerna. ⚫

 Ställ strömbrytaren i 1-läge. ⚫

 Tryck på UPP-knappen för att höja fordonet. ⚫

 Vid läge på önskad höjd släpp UPP-knappen. ⚫



6.3 För att sänka lyften

 Se till att säkerhetsområdet är fritt från människor och föremål. ⚫

 Tryck på NER-knappen. ⚫

 Sänk lyften tills den andra omkopplaren aktiveras, tryck sedan på NER-knappen igen ⚫
plattformen kommer att sjunka helt.

6.4 Manuell nödsänkning
Om det uppstår något fel på strömförsörjningen eller kraftenheten, sänk det lastade fordonet 
manuellt till dess initiala position enligt följande: 

Endast utbildad personal får utföra denna operation. 
En otillbörlig drift kan orsaka skador på säkerhetsanordningen. 

• Lås huvudströmbrytaren; 

• Fortsätt att trycka på nödknappen på magnetventilen; 

• För att sänka lyften, lossa nödskruven på den nedre magnetventilen genom att vrida den moturs. 

Att skruva eller lossa skruven kan minska eller öka sänkningen fart; 
Dra åt nödskruven igen genom att vrida den medurs. 

Efter manuell sänkning av lyften, återställ ordinarie driftförhållanden. 
Lyften kan inte lyftas om sänkningsventilen är öppen. 



Kapitel 7 Underhåll 

Stäng av och lås huvudströmbrytaren innan du servar lyften. Underhållsintervallen som 
anges nedan gäller för genomsnittlig verkstadsanvändning. Lyften bör inspekteras oftare 
vid daglig användning. Endast utbildad personal som vet hur lyften fungerar ska tillåtas 
utföra service lyften. 

För att underhålla lyften korrekt måste följande utföras: 
 Använd endast reservdelar samt utrustning som är lämplig för det arbete som krävs; ⚫

 Följ de schemalagda underhålls- och kontrollperioderna som visas i manualen; ⚫

 Upptäck orsaken till eventuella fel som för mycket ljud, överhettning, olja som läcker ut, etc. ⚫

Se dokument som tillhandahålls av återförsäljaren för att utföra underhåll: 
 Funktionsritning av den elektriska och hydrauliska utrustningen ⚫

 Sprängskiss med all data som behövs för reservdelsbeställning ⚫

 Lista över möjliga fel och relevanta lösningar. ⚫

Kontrollera oljenivån 
Kontrollera alltid oljenivån, oljenivån måste ligga mellan max- och miniminivån.

                                               Min    Max nivå

7.1 Vanligt underhåll
Lyften måste rengöras en gång i månaden. 
Smörj alla svängtappar minst en gång i veckan. 
Se till att stången på hydraulcylindrarna alltid är rena och inte skadade eftersom detta kan leda till 
läckage från tätningar och felfunktioner. 



7.2 Periodiskt underhåll

Varje 3 
månads 
intervall

________

Hydraulisk krets 

________________
Fundament bultar 
________________

Hydraulisk pump
________________
Säkerhets system 
________________

Kontrollera oljetankens nivå och fyll på med olja
om det behövs; Kontrollera kretsen för oljeläckage. Kontrollera 
tätningarna för korrekt skick och byt ut dem, om nödvändigt.
______________________________________________________
Kontrollera att bultarna är ordentligt åtdragna.
______________________________________________________
Kontrollera att inga ljudförändringar finns i pumpen när du kör och 
kontrollera att fästbultarna är korrekta åtdragna.
______________________________________________________
Kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt.
______________________________________________________

Varje 6 
månads 
intervall
________

Oljan

________________

Kontrollera oljan för kontaminering eller åldrande. Förorenad olja 
är den främsta orsaken till fel på ventiler och kortare livslängd för 
pumpen. 
______________________________________________________

Varje 12 
månads 
intervall

Allmän kontroll
________________

Elektriskt system

________________
Oljan

Kontrollera att alla komponenter och mekanismer inte är skadade
____________________________________________________

Kontrollera det elektriska systemet för att verifiera att motorn, 
gränslägesbrytare och kontrollpanel måste fungerar korrekt. 
Detta ska utföras av elektriker.
____________________________________________________

 Byt hydraulolja. 

Kapitel 8 Felsökning 

En lista över möjliga problem och lösningar ges nedan: 

Problem Orsak Åtgärd

Motorn startar men 
inte lyft processen.

Anslutning av 
strömförsörjnings ledningarna 
är inte korrekta.
_________________________
AC-kontaktorn i kretsen av 
motorn.

_________________________
Gränslägesbrytaren är inte 
stängd.

Kontakta behörig elektriker.

_____________________________________
Om motorn fungerar när man tvingar 
kontaktor nere med en isoleringsstav, 
kontrollera styrkretsen. Om spänningen vid de 
två ändarna på kontaktorspolen är normala, byt
ut kontaktorn. Kontakta behörig elektriker.
_____________________________________
Kontrollera gränslägesbrytaren, ledningarna 
och justera eller byt ut gränslägesbrytaren.



Problem Orsak Åtgärd

Motorn startar men 
lyften höjs inte.

Lyft med lätt belastning är 
normalt men lyft med tung last
fungerar inte.

_________________________
Mängden hydraulolja är inte 
tillräckligt. 
_________________________
"Driftstopps ventilen" är inte 
stängd.

Det inställda säkra trycket för 
överströmningsventilen kan ökas genom att 
vrida på inställningsratten åt höger något. 
Magnetventilens spole har fastnat av smuts. 
Rengör spolen. 
_____________________________________
Kontrollera mängden hydraulolja.
Fyll på vid behov.
_____________________________________
Stäng driftstopps ventilen.

Problem Orsak Åtgärd

När du trycker på 
"Sänk" knappen, 
sänks inte lyften.

Magnetventilen fungerar inte.

_________________________
Den sänkande magnetventilen 
är strömsatt men fungerar inte.

Om magnetventilen är aktiverad, men öppnar 
inte, kontrollera eller byt ut magnetventilen. 
_____________________________________
Kontrollera sänkningens magnetventil och 
läckage.

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen sänks 
extremt långsamt 
under normal 
belastning. 

Hydrauloljan har för hög 
viskositet är frusen eller 
försämrad (på vintern).  
_________________________
Magnetventilen fungerar inte.

_________________________
Den sänkande magnetventilen 
är strömsatt men fungerar inte.

Byt ut mot hydraulolja i enlighet med 
manualen. 

_____________________________________
Om magnetventilen är aktiverad, men öppnar 
inte slingan, kontrollera eller byt ut 
magnetventilen. 
_____________________________________
Kontrollera sänkningens magnetventil och 
läckage.

Problem Orsak Åtgärd

Oljud vid höjning 
och sänkning

För lite smörjmedel. 

_________________________
Basen eller maskinen är 
vriden. 

Smörj alla rörliga delar (inklusive kolvstång) 
med maskinolja. 
_____________________________________
Justera igen nivån på maskinen.

Om problemen förblir olösta, ring efter teknisk support. 



Kapitel 9 Avfallshantering av använd olja 

Använd olja, som avlägsnas vid ett oljebyte, ska återvinnas, i enlighet med lagar och föreskrifter.

Kapitel 10 Maskinrivning 

Maskinen måste rivas av behörig personal, precis som vid montering.  
Allt material ska sorteras och återvinnas enligt lagar och föreskrifter.

Bilaga

1. Elschema
     

Symbol Beskrivning
QS Huvudströmbrytare
SB1 Upp knapp
SB2 Ner knapp
SB3 Nödstopp
Balans Balans knapp
FU Säkring
QF Strömbrytare
KM Kontaktor
TC Transformator
HL Strömindikator
YV1   
YV2

Solenoid ventil 
(kretslopp )

YV3 Avlastningsventil 
( Säkerhets solenoid )

SQ1 Övre gränsläges brytare
SQ2 Nedre gränsläges brytare
KA Relä
M Motor
BZ Alarm
VD Likriktare



2 Hydrauldiagram 

1 Oljetank
2 Oljefilter

 3 Hydraulpump
4 Motor
5 Envägsventil
6 Övertrycksventil
7 Solenoid ventil
8 Avlastningsventil 
9 Manometer

     10 Ventil
     11 Slangbrottsventil
      12 Huvudcylinder
      13 Slavcylinder









Loggbok för underhåll och reparationer av maskinen








