
LYFTBEN





Inledning 

Vi tackar för förtroendet vid ert val av LYFTBENET. 

LYFTBENET är en utprövad och säker lyftanordning, som kommer att förenkla och minska er 
riggtid. 

Stativets konstruktion och att lyftvagnen går att köra lågt, möjliggör en bekväm rigghöjd.
2 hjulpar medför snabb och enkel inlastning.
Enkelt utbytbara "lastgafflar".
Möjlighet att utföra lyftet med alla stativ samtidigt.
Dess unika lyftprincip möjliggör en smidig konstruktion, vilket gör LYFTBEN möjlig att
"gömma" i dekoren.
Inga snedsträvor som ben, utan benen ligger parallellt mot golvet.
Trossen ligger alltid som högsta punkt.
Godkänd av svenskt auktoriserat besiktningsorgan .

Bakom alla lyftanordningar, även LYFTBEN, krävs ett stort säkerhetstänkande. LYFTBEN är 
godkänt av svenskt auktoriserat besikningsorgan men kräver ändock ett handhavande under 
ansvar. 

LÄS DÄRFÖR IGENOM HELA MANUALEN INNAN NI ANVÄNDER LYFTBEN FÖR 
FÖRSTA GÅNGEN. 

STATIVET FÅR ENDAST MANÖVRERAS AV UTBILDAD PERSONAL MED NÖDIG 
KÄNNEDOM AV STATIVETS FUNKTION OCH RISKER. 

VARNING: 

LIVSFARLIG SPÄNNING OM STYRENHET/MOTORLOCK BORTTAGES ÄVEN OM 
NÄTSPÄNNING URKOPPLAS P.G.A. START-KONDENSATOR. 



Funktion 

LYFTBENET består av en bas och två i varandra teleskopiskt förskjutbara profiler, samt en 
elektriskt driven lyftmekanik. 
Utefter den yttre profilen, kan en lyftvagn röra sig upp resp. ned. Rörelsen sker med hjälp 
av en kedja som står i förbindelse med en 220V- motordriven självhämmande växellåda. 

Via tryckknappar styrs lyftvagnens upp, respektive nedåtgående rörelse. 

Den inre profilen har i sin toppända, en profilbit, av samma dimension som ytterprofilen och 
vars längd är något större än lyftvagnens längd. Den har även ett stopp för lyftvagnen. 

Innerprofilen är fastlåst med en spärr, som släpper när lyftvagnen passerar ytterprofilens 
topp och nått ca. 1 cm från innerprofilens toppända. 
Spärren förhindrar att profilerna delar på sig när lyftvagnen passerar över skarven (vilket 
kan vara möjligt om spärrarna av någon anledning är ur funktion, och att lyftvagnen är 
mycket snedbelastad). 

När lyftvagnen når innerprofilens topp, delar sig LYFTBENET teleskopiskt lyftvagnens spärr går i 
och låser lyftvagnen vid innerprofilens topp. Lyftvagnens spärr ser till att innerprofilen alltid 
följer med lyftvagnen ned, även om innerprofilen kärvar p.g.a. smuts eller stor sned last. 

I topp, respektive bottenläge, sitter ändlägesbrytare vilka stoppar lyftvagnan i dess 
ändlägen. I Styrlådan sitter en säkerhetssprint vilken monteras i ytterprofilen när lyft 
är klart. 

När säkerhetsprinten ej sitter i styrlådan kan stativet inte köras. 

LYFTBENET är utrustad med två hjulpar. Detta gör LYFTBEN enkel att transportera. 
Genom att väga upp och ner på dom olika hjulparen kommer man enkelt över trösklar och 
andra nivåskillnader. Genom att utnyttja "gungbrädes effekten" kan man finna en jämnvikt hos 
LYFTBENET. 

Uppackning 

Kontrollera att lyftanordningen inte fått skador under transporten. Eventuella skador 
skall genast anmälas till transportföretaget, som bör utföra intyg om skadan. Intyget 
sänds till leverantören tillsammans med uppgift om typ, serienummer och följesedels 
nummer. 

Med stativet följer fyra ben, nätkabel för motor, intyg om besiktning från samt denna 
instruktionsbok . 



Handhavande 

När ni ska använda LYFTBEN följ dessa instruktioner: 

VID LYF 

1. Tillse att det inre profilen är i sitt nedersta läge och att spärren som håller ihop 
inner- och ytterprofil spärrar profilerna från att skjutas isär.

2. Res upp LYFTBEN där ni önskar placera den och skjut in de fyra benen, se till att 
benens låssprintar går i ordentligt.
Ställ benets ställskruvar så att stativet står vertikalt, och att det inte "vickar". 
Se till att botten på pelaren fortfarande har markkontakt.

3. Koppla nätsladden till styrlådan samt till ett 230V~ 16A  uttag.

4. Kör upp stativet till lämplig arbetshöjd med hjälp av körknapparna på styrlådan.

5. Montera "lyftgaffeln" via bultarna på lyftvagnen och nyckelhålen på "lyftgaffeln", 
drag åt bultarna.
Montera tross och/eller den utrustning ni önskar lyfta.

6. Kör upp stativets lyftvagn via körknapp. Tillse att lyftet nu sker parallellt. 
Motorerna går med lika hastighet under förutsättning att lasten är jämnt 
fördelad. Om något eller några av stativets lyftvagnar går saktare, stoppa de 
snabbare och kör upp de som ligger efter, starta sedan alla igen.

7. När ni nått den höjd ni önskar tar ni säkerhets sprinten ur styrlådan och monterar 

den i det hål i ytterprofilen som är närmast under innerprofilen. Styrning via 

handkontroll
Koppla in handkontrollen i Masterstativet (1) via 4-polig XLR kontakt
Anslut Masterstativet (1) till nätspänning 230V max 16A
Länka samman önskat antal stativ med avsedd länkkabel
Max 4 stativ får köras  i en slinga.
Markera motsvarande nummer på handkontrollen som önskat stativ är
märkt och kör upp eller ner.

OBS! operatören måste ha uppsikt över alla stativ vid manövrering och inte 
befinna sig längre bort från Masterstativets nödstopp än en armlängds 
avstånd.

 



Vid nedsänkning 

1. Tag bort säkerhets sprinten från benets fixhål och sätt tillbaka den i styrlådan (om
säkerhetsprinten inte är i sitt läge i styrlådan, går stativet ej att köra).

2. Sänk stativets lyftvagn med hjälp av körknapparna på styrlådan eller via handkontrollen

3. När ni nått den arbetshöjd ni önskar, stanna och plocka ner er utrustning. Lossa bultarna som
håller "lyftgafflarna" och lyft bort dom. Kör ner lyftvagn i bottenläge.

4. Koppla ur kablaget

5. Lossa på benens ställskruvar, lyft låssprintarna och ta bort benen.

Underhåll 

LYFTBENET är från oss besiktad av fristående auktoriserad besiktningsman . 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsen bestämmelser ska en motordriven lyftanordning besiktigas en gång om året. 

Tillse att stativ och kedja ej utsätts för slag och
åverkan. Skydda stativet från regn och fukt
Kontrollera att lyftvagnen och innerprofilens spärr löper lätt och är inoljad.
Håll kedjan ren samt inoljad så den ej blir rostangripen.
Kontrollera att skräp ej fastnar mellan ytter och innerprofil.
Om oljud eller "tröghet" uppstår i stativet, kontakta återförsäljaren.
Tillse att kablage och annan el utrustning ej skadas.

Kontrollera kedjespänningen på följande sätt: 

Kör ner lyftvagnen i bottenläge.
Applicera en fjädervåg på kedjan 1,75m från golvet.
Drag ut kedjan horisontellt med hjälp av fjädervågen till 7kg dragkraft.
Avståndet mellan kedjans normal läge till utspända läget skall vara 4cm.

Om kedjespänningen ej är korrekt: 

Lossa låsmuttrarna (13 NV) på kedjespännaren.
Spänn kedjesträckaren med hjälp av kedjesträckarens spännmutter, (16 NV ringnyckel) tills kedjan
är rätt förspänd.
Drag åt kedjesträckarens låsmuttrar.



Felsökning 

Om motorn ej går: 
Kontrollera att styrenheten får 230V ac .
Är säkerhetssprinten på sin plats
Är nödstoppen aktiverad

Urspårning av lyftvagn 
Om fel på spärrarna eller snedbelastning skulle uppstå, kan lyftvagnen spåra ur och
hamna på innerprofilens toppända.
Kör, under försiktighet (instabiliteten är stor) ner lyftvagnen tills det åter styr upp på
ytterprofilen. Kör sedan lyftvagnen på ytterprofilen dit ni önskar.

Undersök orsaken till urspårningen: 
Kontrollera att innerprofilen ej har fastnat.
Kontrollera lyftvagnens spärr så den fungerar som den ska, och att innerprofilens
spärr låser i ytterprofilen, när innerprofilen är i bottenläget.

ÅTGÄRDA FELET INNAN STATIVET ÅTER TAS I BRUK. 

Oljud från kedjan 
Kontrollera att kedjan är rätt uppspänd och inoljad.

Nödkörning 

Adapter monteras på motoraxeln och roteras med hjälp av en
hand borrmaskin eller liknande.

Extra tillbehör 

HANDKONTROLL OCH LÄNK KABEL 
För körning av flera stativ samtidigt. 

LYFTGAFFEL 
Alternativ kan tillverkas 

TRANSPORT LÖSNING AV STATIV, BEN OCH TILLBEHÖR 
Lådor och rack för att underlätta transport av LYFTBEN med tillbehör 

BEN 
Olika typer av ben kan beställas. 

NÖDKÖRNINGS ADAPTER: 
Om elfel uppstår av någon anledning, är det möjligt att köra lastvagnen med hjälp av en 
borrmaskin. 



Tekniska Specifikationer 

LYFTBEN 340-02 

200Kg 
0,25 m 
4m 

 

Max tid motordrift utan stopp 100s
Kraftmatning linkdrift 230V 16A C-klass.
Kraftmatning singeldrift 230V minst 5A C-klass

Lyfkapacitet 
Lyfthöjd 

 Lyfthöjd 

Vikt utan ben 
Vikt/ben 
Benlängd 
Växellåda: 
Kedja 
Motor: 
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17
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846

Ø125

Ø80

54
0

81



Fäste gränsläge 94008

Innerrör+Toppbit 940112

Kedjehjuls skydd 94003

Kedjehjuls plåt 94013

Skydd 94015

Transmissionsplåt 94014
Kabelrör 94004

Kedjeskydd 94007

Distans motor 94006

Stödhjul 94009

Fäste gränsläge 94008

Ställbar fot Item
M12x150

Ben 93005

Låsbar inställningsbult
GN 617.1 Ak6

Ytterrör 940107

Åkvagn 960217

Kedjespännare 94005
Säkerhetssprint 94012

52
20

3070.000
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11109 - Serie motori / Motors series

09

POLES

TIPO
TYPE

Potenza
 

rpm
In

230 V
A

Cos Ia
In

Ca
Cn

Cn
Nm

Capacità J Peso

kW hp F kgm2 kg

M50B 2810

M56A 2880

M56B 2810

M63B 2900

M63C 2850

M71B 2810

M71C 2700

M80B 2800

M80C 2830

M80D 2700

M90S 2770

M90L 2850

M90LB 2790

M100B 2890

M100BL 2830

POLES

TIPO
TYPE

Potenza
 

rpm
In

230 V
A

Cos Ia
In

Ca
Cn

Cn
Nm

Capacità J Peso

kW hp F kgm2 kg

M50B 1300 45

M56B 1350 49

M56C 1320 49

M56D 1330 51

M63B 1380 49

M63C 1300 53

M63D 1330 55

M71B 1350 57

M71C 1320 62

M80A 1350 60

M80B 1370

M80C 1360 63

M90S 1390

M90L 1380

M90LB 1350

M100BL 1410

 induction motors

Poli 2-4MSerie
Series

Tab. 40

Dimensioni a pag. 142-143 
Dimensions at pag 142-143
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