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PACKNING, TRANSPORT OCH FÖRVARING 

ALL PACKNING, LYFTANDE, ANVÄNDNING, TRANSPORTERING OCH 

UPPACKNING SKALL UTFÖRAS AV PROFESSIONELL PERSONAL. 

PACKING  

 

Standardutrustning 

Uppackningslista 

 

Checklista: 

1. Oljetillbehör: 

M16 ankarbult 16st  

M8 ankarbult 24st 

Gummikuddar 4st 

Instruktionsmanual 1st 

Oljeslang 1340mm 1st 

Oljeslang 1430mm 1st 

Oljeslang 1520mm 1st  

Oljeslang 3790mm 1st 

Oljeslang 3940mm 1st 

Tejp 5’20 10st 

 

2. Huvudplattform 

Huvudplattform 1st/parMain platform  

 

3. Hydraulik 

6x4mm luftslang 1 par (inklusive T anslutning) ansluten lyften. 

8x5mm luftslang 3m (ansluts till luft) 

 

Ramper 

Uppkörningsramper 4st, sprintar 4st. 

 

Skydd för oljeslang 

Oljeslangsskydd 800mm 4st,  

 

 

 

 
 
 

 



EMBALLAGE, TRANSPORT & FÖRVARING 
Transporteringsbild 2 

 

Emballaget kan flyttas med truck, eller liknande. Viktigt att använda förnuft när man 

flyttar emballaget så att ingen personskada kan inträffa. Använd förnuft vid förflyttning 

av emballaget. 

Vid lastning och avlastning måste allt gods hanteras av fordon eller skepp.  

Vid leverans, kolla av att alla delar som är specificerade i leveransbeskrivningen finns med.  

Om delar fattas eller godset är skadat, tala om detta för chauffören för leveransen och för 

återförsäljaren. 

Om någon skada har uppstått vid leverans bör alla delar kollas enligt packlistan. 

Sedan vill vi som återförsäljare ha bilder på skador och emballage för att upprätta ett ärende 

med vårat fraktbolag. 

Emballaget skall alltid hanteras som på bilden nedan, Bild 2. 

 
Bild 2 

 
Förflyttning av emballage, bild 

 

Förvaring 

Emballaget/utrustningen skall förvaras i en lokal eller om utomhus, väl skyddat från vatten. 

Den skall förvaras i -25ºC-- 55ººC.  

 

Manual introduktion 

Denna manual är till för personer som är utbildade på att använda lyften. Användaren och 

teknikern är ansvarig för rutin av underhåll av denna lyft. 

Användaren skall innan användning läsa användar- och underhålls-manualen.  

Denna manual innehåller viktig information angående: 

-Säkerhetsregler för användarna av denna lyft. 

- Lyftsäkerhet. 

- Säkerhet för upplyfta fordon. 

 



Bevarandet av Manualen 

Denna manual är en integrerad del av lyften. 

Denna manual skall alltid finnas i närheten av lyften. Användaren och underhållspersonalen 

skall kunna komma åt den snabbt och enkelt vid alla tillfällen. 

Läs noga och uppmärksamt kapitel 3 som innehåller viktig information om säkerhetsvarning.  

 

Lyften är tillverkad och designad enligt Europeiska regler och lagar. 

Lyft, transportering, uppackning, montering, installation, uppstart, testning och justering skall 

utfärdas av utbildad, behörig personal som är godkänd av återförsäljaren och tillverkaren. 

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på fordon om ovanstående 

krav ej utfärdats av utbildad personal. Eller om lyften använts på ett felaktigt sätt. 

Denna manual anger: Säkerhetsaspekter som är användbara för utbildad personal och 

underhållsansvariga. 

För bättre förståelse och användning av lyften skall:  

Samtliga medarbetare som skall använda lyften läsa Underhålls och Användarmanualen 

noggrant innan användning/underhåll av lyften. 

Du bör vara auktoriserad och utbildad på att använda lyften för att förstå mekaniken och 

underhåll av denna lyft. 

⚫ Användare: person som är auktoriserad att använda lyften. 

⚫ Underhålls ansvarig: Person som är auktoriserad att sköta underhåll enligt rutin. 

Tillverkaren äger rätten att göra små ändringar i manualen när det gäller olika förbättringar av 

teknologin. 
 

Kapitel 1. BESKRIVNING AV MASKINEN  

Maskin program: 

Denna lyft kan lyfta alla bilar med vikt på högst 3000kg. 

Denna lyft passar sig för både service, byte av däck, lagning m.m. utan att behöva sänka ner 

denna i golvet.  

 

Lyftens egenskaper: 

-Fin och smidig lyft i både saxar och grund. 

-Manövreringsskåp, låg volt, enkel kontrollpanel och bra säkerhet. 

-Automatiska luftsäkerhetslås som styrs elektroniskt, synkronisering av plattformarna. 

-Dubbla säkerhetssystem, lås och mekaniskt lås för säkerhets skull.  

-Skydd för säkerhetsventilen och säkerhetsskydd om hydrauliken falierar eller överbelastas. 

 Så om oljeslangen går sönder kommer maskinen att falla långsamt.  

-Använd hög kvalité på hydraulolja. Använd också hög kvalité på el och hydraul reservdelar. 

Vi på ANAB har de flesta reservdelarna i lager.  

- Med fotoelektrisk givare och skydd. 

- Varningsljud vid sänkning av lyften. 

-Manuell sänkning om den blir strömlös. (tillval) 
 

Utrustning 

-Maskinens bas, position och utrymme när det gäller installation av utrustningen. 

-Maskinens ram, lyft- och försäkringsinstitutionens huvudstruktur.  

-Manövreringsskåp  

 

Bas för att bulta fast lyft 
Plattan som maskinen skall fästas i ska vara gjord av cement och betong. 

 

 



Ramen 

Tillverkad av stål, saxarna och huvudplattformarna. Glidskenor, dubbla lås och 

hydrauloljetank. 

 

Manövreringsskåp 

Inne i Manövreringsskåpet sitter oljetanken och hydraul pumpen, ventilen och elektroniken.  

I manövreringsskåpet sitter det elektriska systemet. 
Saxlyften är designad för att lyfta alla sorters fordon under 3000kg. All annan användning är förbjuden. 

Lyften är t.ex. ej lämpad för arbeten där man tvättar/blöter ner fordonet på lyften. Lyft aldrig ett fordon som 

överskrider max vikt.. 
 

Kapitel 2 Specifikationer 

Teknisk specifikation 
Maskin typ SF-F3000 

Elektrisk-hydraulisk 

 
Lyftnamn SF-F3000 

Drivlina Elektrisk/Hydraulisk 

Lyftkapacitet 3000kg 

Max Lyfthöjd 1830mm 

Lyftensstarhöjd/inkl. klotsar 112mm/115mm 

Lyftens längd 1450mm 

Rampbredd 660mm 

Lyft tid ≤50s 

Sänknings tid ≤60s 

Lyftens längd (bottenläge) 1990mm 

Lyftens bredd 2120mm 

Lyftens vikt 850kg 

Strömtillförsel 3fas 400V, 50Hz, 16C 

Motoreffekt 2,2Kw 

Hydraulisk olja 14 Liter 

Erforderligt lufttryck 6-8kg/cm2 

Arbetstemperatur -10 - 40°C 

Arbetsplatsens fuktighetsgrad 30-95% 

Ljudnivå < 76db 

Förvaringstemperatur -25 °C -55 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 2 Specifikationer 

Lyft dimensioner, bild 

 



 
 
Picture 3 
Motor 
Typ   Y90L 
Max effekt  2.2kw 
Max volt  AC 400 or 230V ±5% 
Max elektronik 400V/230V:10A 
Max frekvens 50Hz 
Poler  2 
Hastighet  2850rpm/min 
Byggform  B14 
Isoleringsklass F 
När ni kopplar in motorn, gå efter diagrammet och motorns riktning, medurs. 

 

Pump 

Typ  P4.3 

Modell  växelpump 

Max flöde  4.3cc/r 
Kontinuerligt arbetstryck  210bar 

Fyll på 20L av godkänd hydraulolja i tanken. 
 

Kapitel 2 Specifikationer 

INSTALLATIONSSCHEMA FÖR SAXLYFTEN 

Koppla på samma gång 

-Anslut till vägguttag (400V, 3-fas eller 230V 15A) 

-Anslut till luftanslutningen i manövreringsskåpet. (ф8×6mm) 

Krav: 

Betongkrav 425#  

Rent baslager, tjocklek på betong ≥150mm. Högsta tillåtna lutning≤10mm 

 



 
 

Utrustning bas, bild 4 

Manövreringsskåpet kan placeras på höger eller vänster sida.  

Notering: Grunden i änden på bilden av lyftplattformarna P1, P2 är strukturen på Betongen.  

När tjockleken är mindre än 150mm, P1, P2 skall 2500 x 2500mm vara tjockare än ≥150mm. 

Tjockleken och lutningen på plattan/gjutningen är själva basen för att ha en stadig och rätt 

inställd lyft som kan användas till sin fulla potential.  

 

 

 

 



Kapitel 2 Specifikationer 

BILTYPER SOM LYFTEN ÄR TILLVERKAD FÖR.  
Denna lyft är passande för alla fordon inom viktgränsen och dimensionerna på bilden/datan nedan.  

MAX VIKT 

Får INTE överstiga 3000kg. 

MAXIMALA DIMENSIONER PÅ FORDONET: Följande diagram och bilder illustrerar 

vilket arbetsområde av dimensioner på fordon som kan lyftas med denna lyft.  

 
 

A Min 2100mm, Max 4500mm 

B Min 120mm 

C Max 1900mm 

D Min 900mm 

 

Bild 5 

DE LÄGRE DELARNA PÅ UNDERREDET KAN VARA IVÄGEN PÅ LÄGRE FORDON, 

T.EX SPORTBILAR. TÄNK DÅ PÅ ATT LÄGGA LYFTKUDDAR UNDER 

LYFTPUNKTERNA SÅ ATT INGET PÅ LYFTEN ELLER BILEN SKADAS. 

 

Lyften klarar också av specialbyggda fordon bara de håller sig inom vikt och måttgränsen 

ovan.  

Tänk också på personsäkerhets zonen relaterat till specialbyggda fordons dimensioner.  
 

Min.(mm) Max.(mm) 

A 2100 4500 

B 120 

C 1900 

D 900 
 

 



 

Kapitel 3 SÄKERHET 

Läs hela kapitlet noggrant då det är mycket viktig säkerhetsinformation angående 

personsäkerhet och säkerhet angående lyften i detta kapitel.  

I följande text finns tydliga instruktioner angående farliga säkerhetssituationer som kan uppstå 

vid underhåll, installation och olika risker och operativa procedurer för att använda lyften på 

ett säkert sätt.   

Lyftarna är designade och byggda för att lyfta och hålla fordonen i höjd position i en sluten 

verkstad.  

Alla andra användningsområden som lyften inte är godkänd för är strängt förbjudet, så som: 

-Tvätt och avspolning. 

-Höja plattformarna för personal och lyfta personalen med lyften. 

-Användas som press eller ihop tryckning av föremål.  

-Användas som hiss. 

-Användas som domkraft för att lyfta fordon eller byta däck. 

Tillverkaren avsäger sig all skyldighet av alla skador av fordon eller personal vid 

felanvändning av lyften eller outbildad personal som använder lyften. 

Under lyft och nedsänkning måste operatören befinna sig vid manövrerings stationen som 

diagrammet visar. 

Som diagrammet visar: Personer får ej vistas inom riskområdet precis som manualen 

indikerar. Detta är strängt förbjudet!  

Medan operatören vistas inom riskzonen under lyften för arbetande med fordon eller liknade 

måste alla spärrar och lås vara ordentligt låsta.  

ANVÄND INTE LYFTEN UTAN SÄKERHETSUTRUSTNING. 

MISSLYCKANDE ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN VARA FÖRENAT MED 

ALLVARLIGA PERSONSKADOR OCH/ELLER SKADOR PÅ LYFTEN. 

 
Bild 6 



 

Kapitel 3 Säkerhet 

 

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER  

Operatören och underhållsansvarige är skyldig att läsa igenom säkerhetsföreskrifter som 

gäller i landet där installationen av lyften sker. 

Dessutom måste operatören och underhållsansvarige: 

-alltid arbeta enligt instruktionerna i denna manual. 

-aldrig ta bort eller inaktivera säkerhets delar på lyften. 

-läsa säkerhetsinstruktionerna som är placerade på maskinen och säkerhetsinformationen i 

manualen. 

I manualen visas alla notiser som följande:  

 

VARNING: indikerar att följande användning är osäker och kan orsaka stora skador på 

personen, lyften eller andra föremål i närheten. 

 

FÖRSIKTIGHET: indikerar möjlig fara som kan leda till alvarlig personskada eller skada på 

lyft och andra föremål i närheten.  

 

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT: specifik säkerhetsnotering placerad på lyften där det finns 

extra risk för elektrisk stöt.  

 

RISK OCH SKYDDSUTRUSTNING  

Vi ska nu undersöka risker som operatören och underhållsansvarige kan stöta på vid upplyft 

fordon. Detta för att minimera riskerna för skador: 

-Gå inte innanför säkerhetszonen undertiden som fordonet lyfts. (Bild 6) 

-Se till att fordonet är positionerat korrekt. (Bild 7) 

-Se till att endast lyfta godkända fordon för lyften och överskrid ej viktgränsen eller max mått. 

-Se till att ingen person är på lyften när denna hissas och sänks ner. 

 
Bild 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 3 Säkerhet 

 

GENERELLA RISKER UNDER LYFT OCH SÄNKNING: 

Följande utrustning används för att skydda mot överbelastning och för skydd mot möjligt 

motorhaveri. 

Vid överbelastning öppnas ventilen och skickar tillbaka oljan till oljetanken.  

Se Bild 8 

Varje botten på oljecylindrarna är utrustade med slangbrottsventil. Om oljeslangen eller 

hydraulslangen brister så verkar ventilen som en broms så att plattformen sänks långsamt i 

stället för att falla ner. 

Se bild 9 

 

 
Bild 8 

 
Bild 9 

Bild 8 och 9 

Säkerhets ’’tänderna’’ och växelmodulen är delar som garanterar säkerheten för personalen 

som arbetar med lyften om ett fel uppstår.  

Det är därför mycket viktigt att växelmodulen och ’’tänderna’’ sköts ordentligt och är hela 

och fina. Bild 10 

 



 
Bild 10 

 

Bild 10 

Ingenting får läggas på dessa delar då detta kan äventyra säkerheten. 

 

RISK FÖR PERSONAL 

Denna bild visar eventuella risker för operatören, underhållsarbetaren eller andra eventuella 

personer som befinner sig kring lyften, som resultat vid inkorrekt användning. 

 

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV LYFT 

Under upp och nerkörning kan detta hända om instruktionerna inte följs.  

Under upp och nerkörning, får ingen person vistas i närheten av några rörliga delar, inte vistas 

under lyften och inte heller befinna sig innanför säkerhetszonen. Bild 6 

 

   
 

Kapitel 3 Säkerhet 

Risk för kollision 

Innan lyften används får inga personer befinna sig under lyften. Då lyften inte är högre ärn 

1,75m över mark i upplyft läge bör personalen akta sig så de inte kolliderar med lyften och 

skadar sig. 

Vid användning av lyften får ingen vistas innanför säkerhetszonen. 

Var också noga när du arbetar vid lyften då inte alla delar har varningsfärger för att upptäckas 

i tid. 

 
Bild 11 



 

Bild 11 

 

RISK ATT FALLA NER PÅ PERSONAL 

Under upp och nerkörning får ingen person gå i närheten av ramperna. 

 

 

 

 

RISK ATT FORDON FALLER NER  

Detta kan endast händ om inte tidigare ovanstående regler följs. T.ex. om bilen står i fel 

position på lyften. 

När plattformarna testas får inte fordonets motor vara igång eller startas.  

Ingenting får läggas på nerkörnings arean eller på de rörliga delarna när lyften sänks.  

 

   
 

RISK FÖR HALKA 

Orsakas av olje- och vätskeutsläpp på golvet. Därför är det viktigt att hålla golvet runt lyften 

rent annars finns det en risk för halkolyckor.  

Torka upp eventuellt spill omedelbart. Bild 12 

 

 
Bild 12 
 

Kapitel 3 Säkerhet 

 

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT 

Använd inte vattenslang, högtryckstvätt, ånga, färg eller liknande kring elen på lyften.  

Se till att elektroniken i och kring kontrollpanelen alltid är ren och fri från sådana substanser.  

 

RISKER ANGÅENDE STABILITET VID LYFT 
Användaren måste kunna försäkra att alla ytor runt lyften är utformade som manualen beskriver vid 

installation. Användaren måste också försäkra sig om att alla lagar och regler följ när det gäller 

installationen. 

Under upp- och ned-sänkning skall operatören observera lyften. 
När höjning av sänkning av fordonet sker är det viktigt att kudden ligger stabilt mot chassit. 

 



Hantering av säkerhets delarna är strängt förbjudet. Överskrid aldrig max vikten och max 

måtten. Se också till att bilen inte har någon frakt.  

 
 

Det är därför mycket viktigt att läsa igenom alla säkerhetsregler och underhåll i denna 

manual.  

 
 

Under användning av lyften har operatören ansvar för översikten av säkerheten kring och 

under lyften. Vid lyft av fordon, använd kuddar mot chassit.  

 

Säkerhetsenheten är förbjuden att röras, lyft vikten får ej överskridas.  

Se till att detta aldrig sker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 4 Installation 

ENDAST BEHÖRIG OCH UTBILDAD PERSONAL FÅR UTFÖRA MONTERING OCH 

INSTALLATION. FÖLJ INSTRUKTIONERNA NEDAN NOGGRANT OCH I 

SYSTEMATISK ORDNING FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ LYFTEN OCH PERSON 

OLYCKOR. 

 

Endast behöriga tekniker får installera denna lyft. 

 

INSTALLATIONS KRAV 

 
Bild 13 

 Fordonslyften måste installeras enligt specificerade säkerhetsdistanser till väggar, pelare 

och annan utrustning 

 Specificerade mått från väggarna ska vara minst 1000mm. Behövligt arbetsutrymme och 

säkerhetsutrymme bör dock också tas med i beräkningen. Men lyften får inte stå närmre 

väggarna än ovanstående mått. 

 Garaget/rummet skall vara utrustat med 3-fas för inkoppling av behörig elektriker. Tänk på 

att faserna ibland inte är lika vända som svensk standard. 

 Garaget/rummet måste vara minst 4000mm i takhöjd invändigt.  

 Lyften kan placeras på vilket golv som hels, så länge inte lutar mer än ≥250kg/cm och att 

betongen är minst ≥150mm) tjock.  

 Alla delar måste lysas upp ordentligt vid montering så att installationen kan ske säkert. 

 Alla delar skall kollas vi leverans innan installation.  

 Förflyttning och installation av lyften skall följas enligt bilden ovan. 

Transportering och förvaring av lyften, se kapitel ’’Transport och Förvaring’’.  
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Kapitel 4 installation 

 

Plattformsinstallation: 

-Placera Plattformarna på rätt position.  

-Botten på oljecylindern i framänden av lyften (riktningen som bilen ska stå på lyften). 

-Använd truck eller annan lyftutrustning för att lyfta plattformarna (Bild 14) och se till att 

lyften är både ihakad och låst.  

 
 

För att undvika fel på lyftens säkerhetsutrustning, fäst en bit trä i mitten av länken.  

 
 

BILD 14 

Det är förbjudet att arbeta under lyften när den används körs upp och ned. 

-När plattformen ska flyttas, justera utrymmet mellan plattformarna och se till att de är 

parallella.  

SLANGANSLUTNING 

Anslut elektroniken och oljeslangarna enligt det ’’elektroniska diagrammet’’ och 

oljeslangsanslutningen.  

 

Inte förrän det hydrauliska systemet är inkopplat kan luftslingan, oljekopplingar m.fl. kopplas 

in utan att skadas.  

Slangen till lyftpåfyllningen måste sitta mellan luftrenare/tryckregulatorn och dimsmörjaren. 

 



 
 

 

ELEKTRISK KRETSANSLUTNING: 

Följ angiven nummerordning enligt det elektriska kopplingsschemat för att koppla ihop 

elektroniken.  

 

       1     3    4    5 

  PE  L1  L2  L3 
 

Bild 15 

 

  
Bild 15 & 16 

Endast personer med behörighet får utföra detta: 

- Öppna skåpets lucka 

-Koppling av strömtillförsel; 3-fasen och de 5 anslutningskablarna (3× 

2.5mm2＋2×1.5 mm2 anslutningskablar) för strömförsörjning, koppla till kontrollskåpet 

L1,L2,L3,N 

Och and anslut till kabelterminal. PE jordkabeln är ansluten under bulten markerad jord. 

 (Bild 15)  

 

HYDRAULISK SLANGKOPPKLING: 

Följ <<oljeslangs diagrammet>> för att koppla in hydraulslangarna. 

 

-Följ numret på slangen för att ledas till högtrycksslangen ut från slangbrottsventil ventil G 

och två ’’olje stopsventil H, I av kontrollskåpet och sedan koppling till oljecylindern. Se 

oljeslangsdiagram.  

 

Följ slangnumren för att komma till högtrycksrören ut från returventilen och till kranen H och 

I i manövreringsskåpet. Koppla sedan in till oljecylindern, se oljekopplingsdiagram. 

 

När hydraulslangen kopplas in, var noga med att kopplingen skyddas så att det inte kommer 

in smuts i oljan.  

Följ mycket noggrant slangnumren så att inga slangar blir felkopplade. 

Vid en standardinstallation är manövreringsskåpet placerat på vänstra sidan i påkörnings 

riktningen. Om skåpet skall placeras på höger sida måste de relevanta slangarna justeras för 

detta.  



 

       1     3    4    5 

  PE  L1  L2  L3 
 
 

1. Slang 190mm；  2. Slang 220mm；  3. Slang 250mm 

4. Slang 1340mm； 5. Slang 1430mm；  6. Slang 1520mm；  

7. Slang 3790mm；  8. Slang 3870mm； 9. Slang 3940mm；  
10. Huvud skarv 11. M14 bricka 12. Vinkelskarv  

13.T-koppling kulventil 14. T-koppling 15. Stoppventil  
16. Stoppventil A 17. Stoppventil B 



 

TRYCKLUFTSINKOPPLING: 

 

Följ tryckluftsdiagrammet för att koppla in tryckluften.  

 

Endast auktoriserad personal få utföra inkopplingarna.  

-Koppla Φ8×6 tryckluftsledning till lufttillförselbackarna genom förautomatiska 

elktromagnetsventilen i manövreringsskåpet. (Bild 7). 

Följ trycklufts ’’diagrammet’’ för att leda tryckluftsrören till elektromagnetsventilen i 

manövreringsskåpet (Bild 18). 

Håll fördelningskopplingen ren vid inkoppling av tryckluften så att inga orenheter kommer in 

i systemet. 

Koppla in luftrycksröret till vattenavskiljaren som sitter i framkant i manövreringsskåpet.    

 

  
Picture 17     Picture 18 
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Kapitel 5 JUSTERINGAR 
 

Fyll på olja och kolla ordningen på faserna.  

Efter att installerat lyften som på bild 4A och kopplat enligt övriga slangar och elektronik gör 

följande:  

-Öppna hydrauloljetanken, fyll på 18 liter hydraulolja.  

 

Se till att hydrauloljan är ren och silad för att undvika stopp eller orenheter i oljeledningarna.  

-Tryck på strömmen på strömbrytaren. Tryck ’’upp’’ knappen för att se om motorn går 

medurs. Om inte. Tryck av strömbrytaren och ändra fasen till motorn. 

-Slå på tryckluften. 

 

 
 

Bild 19 

 

När strömmen är på får endast auktoriserad personal använda och koppla in lyften.  

 

Justering av plattformar:  

① Vrid H och I åt höger så att kranen är vertikal med slangen.  

② Tryck på ’’UPP’’ knappen SB1 tills lyften är i högsta position. 

③ Vrid på H och I kranen och låt den vara parallell mot slangen. 

④ Lossa luftskruven på toppen av huvudcylindern, skruva ut skruven. Vrid 

kranen H och I kranen åt höger och lämna dem vertikalt mot slangen. 

⑤ Tryck på ner knappen tills lyften är i lägsta position. 

⑥ Lyft upp plattformarna till högsta position igen och upprepa 4-6 gånger 

tills ingen luft kommer ut från luftskruven. 

⑦ Sänk lyften, olje och luftprocessen är klar. Om plattformarna 

fortfarande inte är i samma position förhållande till varandra. Var god gör 

dessa justeringar.  

A. Lyft upp plattformarna genom att trycka på upp knappen tills den är 500mm upp.  

B. Vrid H och I kranen till parallellt mot slangen. 

C. Fortsätt trycka på upp knappen efter att plattformarna är synkroniserade. Vrid H och I 

kranen till vertikalt mot slangen.  

D. Sätt igång den fotoelektriska brytaren efter att synkroniseringen är klar.   

 



Kolla: om säkerhetslåsen sitter som de ska, att all utrustning är som den ska och att det inte är 

något luft eller oljeläckage. 
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Kapitel 5 

Justering, Betongförankring  
Bultarna får ej fästas innan betongen är härdad och klar annars kan detta påverka styrkan i 

fastbultningen av lyften.  

-Justera distansen mellan plattformarna och att de är parallella med varandra. Se bild 4  
-Fixera expanderbult eller kemankare genom att borra upp ett 120mm djupt hål och gör rent hålet från 

betongdamm/spån. 
-Använd en hammare för att hamra i expanderbulten i hålet. Fäst inte lyften förrän 

plattformarna är justerade enligt bild 21. 

 

 
Bild 20 

 

Justering av plattformar: 

Genom att använda ett vattenpass eller nivåstång, det horisontella röret och justera 

justeringsskruvarna på dragsidorna 

av bottenplattan. 

-Om plattformens ojämnhet beror på ojämnhet i underlaget. Använd järnplattor för att 

kompensera upp så lyften står rakt.  

-Efter parallell justering fäst lyften med expanderbulten med en tung hammare.  

-Skruva ner skruven i expander bulten så de expanderar.  



 
Bild 21 
 

 

 

Test utan last: 

-Slå på strömmen på QS. 

-Tryck ’’upp’’ knappen SB1, var uppmärksam angående synkroniseringen och hastigheten på 

lyften.  

-Kolla så att det inte är några läckage på olje- och hydraul slangar/kopplingar.  

 

När lyften testas får ingen person vara nära plattformarna eller rörliga delar. 

Om något onormalt uppmärksammas tryck på knappen ’’SB0’’ för att omedelbart stoppa 

lyften. När problemet är omhändertaget går det bra att testa lyften igen. 

 

Test med last: 

-Kör på fordonet på lyften och kliv ur fordonet.   

-Lägg dit lyft kuddarna på lyftpunkterna under fordonet.  

-Tryck på ’’upp’’ knappen SB1 och lyft fordonet. Var uppmärksam på att synkroniseringen 

och hastigheten.  

-Se till att säkerhetslåsen/spärrarna är rät monterade på lyften. 

-Kolla så att lufttrycksslangarna och oljeslangarna inte läcker. 

 

Vid test av lyft med last: Se till att ingen person är i närheten av lyften. 

Testa endast lyften inom max vikt av fordon. 

Se till att det inte är några läckage på slangarna/slangkopplingarna .  

Om någon avvikelse sker: tryck på knappen SB0 för att omedelbart stoppa lyften. 

Efter att avvikelsen är ordnad går det bra att göra ett nytt test. 

 

 

Endast kunnig och utbildad personal får hantera denna lyft.  

Bocka av denna säkerhetslista enligt följande:  

-Se till att inga föremål står nära eller är placerade på lyften.  

-Under höjning och sänkning får ingen person stå nära, på eller under lyften.  

-Undvik att lyfta för tunga fordon och annat gods.  

-När ett fordon lyfts skall kuddar lyft kuddar vara placerade på lyftpunkterna mellan lyften 

och fordonet.  

-Var uppmärksam vid avvikelser av synkroniseringen vi lyft och sänkning av lyften.  



Om några avvikelser uppmärksammas, STOPPA lyften OMEDELBART! Se till att orsaken 

åtgärdas innan lyften används igen. 

-Vid sänkning av lyften, sänk lite försiktigt för att uppmärksamma att alla säkerhetslås och 

säkerhets ’’tänder’’ låses/hakas i helt. Om inte, stoppa lyften omedelbart! 

-När lyften inte skall användas på länge eller över natten, sänk lyften till sin lägsta position 

och kör av fordonet. Stäng av strömtillförseln.  

 

 

Instruktioner elektronisk användning (se kontrollpanel, bild).  

 

 
Bild 22 

 

Användning av kontrollpanel: 

-Tryck på ’’upp’’ knappen SB1. Oljepumpen börjar arbeta omedelbart, hydrauloljan skickas 

till hydraulcylindern genom returventilen. Plattformen börjar då lyftas och även 

säkerhetslåsen lyfts med hjälp av gastrycket.  

-Släpp knappen SB1, oljepumpen slutar pumpa omedelbart och plattformarna stannar. 

Säkerhetslåsen låsen går i då elektroniken bryts till hydraul ventilen och stänger lyfttrycket.  

 

  
                Höjning ändlägesbrytare                            Sänkning beep ändlägesbrytare  

 



LÅS 

-Tryck på ’’LÅS’’ knappen, oljan återvänder till den elektromagnetiska ventilen och hakar i 

säkerhetsblocket.  

OBSERVERA: Reparation och underhåll får endast utföras när lyften är låst.  

 

 

 

NER 1: 

-Tryck på ’’NER’’ knappen SB 2. Lyften börjar att lyfta upp efter 2-3 sekunder. Sedan slutar 

den gå upp för att gå ur låsen och den elektromagnetiska sänkningsventilen får ström och 

börjar röra sig. Luftventilen får kraft och släpper säkerhets blocket. Plattformarna börjar 

sänkas tills lyften är 300mm från marken då summer sensorn känner av lyften och stoppar 

den.  

 

NER 2: 

Se till att det inte är några personer eller föremål i närheten. Tryck på NER II, olje retur 

elekromagnetsventilen får ström och släpper säkerhets blocket. 

 Lyften går ner igen med summer sensorn varnande. Ner II testet är klart.  

 

NÖDSTOP 

När lyften beter sig onormalt eller en nödsituation uppstår. Tryck på ’’NÖDSTOPP’’ knapp 

SB0 och lås. Detta stänger av all funktion av lyften. 

 

EJ I SYNKRONISERADE PLATTFORMAR/RAMPER: 

När de två plattformarna inte är i samma höjd vid upp och ned körning kommer de 

fotoelektriska utrustningen sluta fungera omedelbart.  

Enligt den följande processen, för att anpassa plattformarna till samma höjd. Dessa går inte att 

använda förrän de är i samma höjd, parallella.  

 

Oljeanpassning (normal service period): 

Efter slutförd lyftinstallation och justering i monteringsprocessen, kan den högra plattformen 

vara lägre än den vänstra på grund av luft i oljecylindern. Eller läckage av hydraulolja. Eller 

normal ut pysning av luft.  

 

Vid oljeanpassning få ingen vikt finnas på lyften. 

Justerings process: 

-Stäng först av den fotoelektriska brytaren (knapp ’’SA’’) på kontrollpanelen.  

-Om den vänstra plattformen är lite lägre (P1) , vrid ventil ’’H’’ (medurs rotation 90º) 

-Om den högra plattformen är lägre (P2), vrid ventilen ’’I’’ (medurs rotation 90º)  

-Tryck på knappen SB1, och den ena plattformen lyfts ensam.  

-Efter att båda plattformarna har samma höjd, stäng ventilen ’’H’’ eller ’’I’’ beroende på 

vilken du justerat sist.  

Slå på arbetsventilen och oljejusterings processen är klar. 

Slå på den fotoelektriska brytaren (knapp ’’SA’’) på kontrollpanelen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄNKNINGSFUNKTION VID NÖDSÄNKNING 

Manual vi nödsänkning vid strömfel: 

När man nödsänker måste man ha extra koll på plattformarna eftersom det ofta står ett fordon 

på. Om det sker några avvikelser, var god stäng kranen/ventilen till oljesystemet omedelbart! 

Beskrivning, nödänkning:  

-Först stäng av de två säkerhetsventilerna/kranarna till plattformen och använd skruven för att 

stänga flödet.  

-Stäng av strömknappen.  

Öppna bakstycket på kontrollpanelen för att lokalisera elektromagnetsventilen/kranen A för 

sänkning.  

-Lossa manuellt på oljeskruven längst ut på elektromagnetventilen. Då börjar lyften sänkas.  

-Efter att lyften sänkts, skruva in skruven igen och nödsänkningen är utförd.  
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Kapitel 6 underhåll och service  

Endast auktoriserad personal får utföra detta: 

-Alla lager och gångjärn på lyften måste smörjas med avsett smörjmedel en gång i veckan för 

underhåll.  

-Säkerhets delar, övre och undre glidblock, och andra rörliga delar skall smörjas en gång i 

månaden eller vid behov.  

-Hydrauloljan skall bytas ut en gång per år eller tätare vid behov. Oljenivån skall alltid hållas 

vid övre nivåsträcket.  

 

Lyften skall vara nedsänkt till lägsta möjliga vid byte av hydraulolja.  

Töm den gamla oljan och filtrera den nya innan påfyllning.  

Se till att plattformarna är synkroniserade och lufta systemet efter byte av olja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 7 Fel som kan uppstå och lösningar 

Om motorn inte går  
och lyften inte höjs 
 
 

Elen är felaktigt inkopplad Koppla rätt elen. 

Motorn har bränt Byt ut motorn. 

Växeströmskontakten fungerar inte Undersök kretsarna Om 
strömmen på båda sidor om 
växelströmskontakten är 
normal, byt ut 
växelströmskontakten. 

Ändlägesbrytaren är inte stängd Undersök ändlägesbrytaren, 
inkopplingen och om allt är 
normalt kring den, byt ut 
den. 

Om motorn går men  
lyften inte höjs 
 
 

Motorn går åt fel håll Ändra faserna 

Det går bra att lyfta lätt last men inte 
tyngre 

Överflödventilen kan justeras 
så att flödet blir större vid 
tyngre last. Sänkventilen kan 
vara igensatt, gör rent. 

Det är för lite olja i lyften Fyll på mer hydraulolja 

Returventilen är inte stängd Stäng returventilen. 

När ni trycker på ner knappen 
sänks lyften långsammare än 
vanligt eller inte alls 
 

Säkerhetslåset har inte släppt från 
säkerhetshakarna 

Lyft först lite och prova 
sedan att sänka igen 

Säkerhetshaken lyfts inte Lufttrycket är inte tillräckligt. 
Säkerhetslåset sitter fast 
eller luftledningen 
trasig/läcker.  Justera trycket 
eller laga läckan. 

Luft solenoid ventilen fungerar inte Luftsolenoidventilen får 
ström men öppnar inte 
luftsystemet. Byt ut 
solenoiden. 

Sänkningssolenoiden får ström men 
fungerar inte 

Undersök 
sänkningssolenoiden så att 
alla delar är intakta och sitter 
ordentligt. 

Kranen/ ventilen till oljecylindern är 
blockerad 

Plocka lös ventilen och gör 
rent den. 

Lyften sänks extremt långsamt med  
samma last som normalt 
 

Viskositeten på oljan är för hög eller 
frusen 

Byt ut oljan. 

Skydds kranen/ ventilen som är till 
för att förebygga att oljeröret 
spricker är blockerad 

Plocka lös ventilen och 
rengör den. 

Höger och vänster plattform är inte 
Synkroniserade, ej i samma höjd 
 

Lyften är inte luftad ordentligt Refererar till justering och 
luftning. 

Oljeläckage på oljerör eller 
kopplingar 

Byt ut trasiga rör eller slitna 
packningar. Fyll sedan på olja 
till rätt nivå. 



Överflödsventilen till oljan är inte rätt 
åtdragen eller trasig. 

Dra åt eller byt ut ventilen. 

Högljudd höjning och sänkning 
 
Högljudd höjning och sänkning 
 

Lyftens delar är inte smörjda 
ordentligt 

Smörj alla delar enligt 
underhållsschemat. 

Lyften står inte på jämt underlag Chimsa grunden den står på 
enligt manual så att den står 
på jämnt underlag. 
Synkronisera sedan 
ramperna på lyften igen. 

Lyften stannar inte vid säkerhetshöjd 
 

Ändlägesbrytaren fungerar inte Undersök ändlägesbrytaren 
och byt ut den om 
nödvändigt. 

 

Bilaga 1 
Hydraul schema diagram för SF-F3000  

1.3; 

 

1.3; Slavcylinder 2.4; Huvudcylinder 5; Stop ventil 

6; Kontrollventil 7; Överflödesventil 8; Returventil 

9; Kugghjulspump 10; Flödeskontroll ventil 11; Pumpmotor 

12; Filter 13; Oljetank 14 ; Kontrollventil 



 

 

Bilaga 2 

Elektriskt schema/diagram Electric SF-F3000 

 

 

 

 


