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Om Verktygsboden:
Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och 
Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått 
vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. 
Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med 
lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för 
dig som kund.
Vi ser fram emot nya kontakter!
2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och 
vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvali-
tetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är 
fantastisk.
Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara 
alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning 
eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte 
om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och 
serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. 
Reklamation:
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du 
måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garanti-
tiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42  Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
Mail: verkstad@verktygsboden.se

Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland 
hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och 
förpackningar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras på ett miljö-
vänligt sätt.
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Inledning

Denna handbok har utarbetats för verkstadspersonal som använder lyften (föraren) och
tekniker som ansvarar för rutinunderhåll (underhållsmontör). Läs manualen innan du utför arbete. 
Denna manual innehåller viktig information om PERSONLIG SÄKERHET för operatörer och un-
derhållspersonal.

Förvara manualen

Manualen är en integrerad del av lyften som alltid ska följa med även om enheten säljs. Manual 
måste förvaras i närheten av lyften på en lättillgänglig plats så att operatören och underhålls-
personal lätt kan hitta och läsa handboken när som helst.
Varningsskyltar

Varningsskyltar som finns tydligt avbildade på lyften är avsedda för att undvika fara nära lyften 
används på ett felaktigt sätt. Skyltarna skall hållas rena och skall ersättas om de blir skadade eller 
faller av. Vänligen läs noggrant och förstå innebörden med respektive skylt och memorera dem 
inför den framtida verksamheten.

Ljudnivå
Ljudnivå från lyften skall inte överskrida 75dB, för att skydda din hälsa rekommenderas att en ljud-
nivådetektor installeras på din arbetsplats. Använd hörselskydd.

Utbildning
Endast utbildade tekniker har tillåtelse att manövrera lyften. Vid behov kan professionell utbildning 
erbjudas för användaren. Telefon 033 - 20 26 56 eller verkstad@verktygsboden.se.
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Viktig information

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations- eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spa-
ra alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning 
eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte
om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och 
serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.
Läs och följ informationen på varningsskyltarna som sitter på lyften, lyft aldrig fordon som är tyngre 
än lyftens maxbegränsning.
Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften för att undvika 
ekonomiska förluster, personskador eller felaktigt handhavande.
Bruksanvisningen är en viktig del av lyften, som alltid bör vara med, även om varan säljs. Bruksan-
visningen måste förvaras i närheten av lyften på en tillgänglig plats så att operatör och underhålls-
personal har möjlighet att hitta och rådgöra bruksanvisningen när som helst.
Utan vår professionella rådgivning får brukaren inte lov att förändra eller modifiera varken kontrol- 
lenheten eller den mekaniska enheten.

Kvalificeradpersonal

Endast utbildad personal får lov att manövrera lyften. Elektrisk installation får endast utföras av en 
behörig elektriker. Person som inte är delaktig får inte befinna sig inom billyftens arbetsområde.

Varningsinformation

• Installera inte lyften på ett asfalterat underlag.
• Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan du använder lyften.
• Lämna aldrig kontrollenheten så länge som lyften är i rörelse.
• Se till att fötter eller andra kroppsdelar inte är i närheten av lyften när den manövreras.
• Använd endast kläder och skor som är lämpliga för verksamheten, inga löst hängande ändar 
som kan fastna i rörliga delar.
• För att undvika incidenter skall omgivande ytor hållas rena och fria från ovidkommande föremål. 
• Lyften är avsedd för att lyfta enbart hela chassin av fordon vars vikt inte överskrider den för lyften 
maximala kapaciteten.
• Kontrollera alltid att säkerhetsspärrarna är aktiverade innan arbete utförs i närheten eller under 
fordonet. Tag aldrig bort säkerhetsrelaterade komponenter från lyften. Om säkerhetsrelaterade 
komponenter är trasiga eller saknas använd inte lyften.
• Skaka inte i fordonet när det står på lyften, avlägsnande av tunga monterade fordonsdelar kan 
orsaka en kritisk omfördelning av gravitationscentrum och detta kan påverka fordonets stabilitet.
• Kontrollera lyften regelbundet för att försäkra dig om att lyftens rörelser utförs synkront, och om 
något onormalt uppstår sluta att använda lyften omedelbart och kontakta vår verkstad (tel. 033-20 
26 50) för vägledning.
• Sänk lyften till lägsta position och slå av strömmen när lyften inte används.
• Avlägsna eller förändra inga delar på lyften utan tillverkarens inrådan.
• Om lyften inte skall användas på en längre tid skall: 1. nätsladden dras ur vägguttaget, 2. oljetan- 
ken tömmas, 3. smörj rörliga delar med hydraulolja.

Viktigt: Tänk på miljöskyddet och lämna förbrukad olja på lämpligt sätt till en återvinningscentral.
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Teknisk specifikation

Modell SF-K2800
Kapacitet 2800 kg
Lyft maxhöjd 1374-1432 mm
Total bredd 1787 mm
Total längd 2630 mm
Lyfttid / nedsänkningstid < 3s
Bruttovikt 480 kg
Driftstemperatur -10c / +50c
Buller < 70db
Säkerhetsspärr Manuel säkerhetsspärr

Dimensioner
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Installation

Lyften är endast avsedd för inomhusbruk. Installationsplatsen måste också vara tydligt avgränsad 
från områden avsedda att tvätta eller måla och borta från lagringsområden för lösningsmedel eller 
färg eller områden där det finns en risk för en potentiellt explosiv atmosfär.

Montering

1. Öppna förpackningen, kontrollera komponenterna och placera ut lyften på ett fast underlag.

2. Montera lyftklossarna på armarna.

3. Montera och anslut hydraulpump samt tank och kontrollbox till vagnen. Se sida 12 för el- och 
hydraulschema.
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4. Anslut hydraulslang mellan lyft och pump.

5. Montera spärrhandtaget på vagnen.

6. Installera vajern till spärrhandtaget.
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Test och kontroller att utföra före start.

Mekaniska tester

1. Montering och åt dragande av bultar, beslag och anslutningar.
2. Fritt glidande av rörliga delar.
3. Kontroll av samtliga delar på lyften.
4. Skyddsanordningens placering.
5. Armar, lyftdon och andra delar ska fyllas med smörjolja.

Elektriska tester

1. Anslutningen följer kopplingsschemat
2. Jordanslutet.

Hydrauliskt oljetest

1. Tillräckligt med olja i tanken, ca 5 liter.
2. Inga läckor
3. Cylinderdrift

OBS: Om det inte finns olja, fyll på den nödvändiga mängden..

Rotationstest av motorn

Motorn ska gå i pilens riktning på pumpen; kontrollera med kort uppstart (varje start måste vara 
högst två sekunder).

Bruksanvisning

Upp-knapp, om den trycks ned aktiveras elmotorn och mekanismer som höjer lyften.

Spärrhandtag, när du trycker in spärrhandtaget frigörs den mekaniska spärren.

Sänkhandtag, tryck handtaget mot hydraultanken/pumpenheten samtidigt som du håller spärr-
handtaget intryckt för att sänka lyften.

Upp-knapp Spärrhandtag Sänkhandtag
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Användarinstruktioner

Lyftning

Tryck på upp-knappen tills du når önskad höjd. När lyften höjs sätts säkerhetskilarna automatiskt 
in i varje gränsblock.

Lås

När önskad höjd har uppnåtts, tryck in sänkhandtaget. Lyften går då ner och vilar på det första 
gränsblocket som den kommer i kontakt med.

Maximala dimensioner på fordon som skall lyftas.

Max bredd:   2400mm
Max axelavstånd:  3000 mm

Notera: Underdelen på bilar med låg markfrigång kan 
störa hissens struktur. Var särskilt uppmärksam på detta 
när det gäller låga sportbilar. Ha alltid lyftkapaciteten i 
åtanke när det gäller fordon med särskilda egenskaper.

min/max dimensioner

Viktdistribution

NOTERA: 
• Lyften måste föras in framtill eller baktill, aldrig från sidan.

Det är viktigt att placera fordonet på lyften så att vikten 
fördelas korrekt på armarna. Personal bör inte befinna sig i 
säkerhetsområdet(se sida 13) medan fordonet lyfts.
Kontrollera:
• Motorn är avstängd. 
• växel är i lagd.
• handbromes är dragen.
• Kontrollera att lyftklossarna är placerade korrekt vid bilens 
lyftpunkter. 
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Sänkning

Innan man sänker lyften, kör upp den en liten bit så spärren frigörs. Följande måste säkerhetski-
larna frigöras med hjälp av spärrhandtaget. Tryck sedan in sänkhandtaget samtidigt som du håller 
spärrhandtaget intryckt för att sänka lyften. Sänkning stoppar när hydraulcylindrarna är helt avlas-
tade.

Flytta lyften

Haka i lyftstaget som sitter under hydraultanken på 
vagnen genom hålet på ramstrukturen av lyften. Lyft 
sedan lyften och dra den till önskad plats(se sida 13).

Underhåll

Varning: Underhåll får endast utföras av utbildad personal som är välbekant med lyften.
När du utför underhåll på lyften, följ alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att lyften 
startas av misstag.
För att lyften ska fungera fullt ut, följ det angivna underhållsschemat nedan. Verktygsboden tar 
inget ansvar för och kommer inte att uppfylla garantin till följd av att instruktionerna inte följs.

Notera: Det är förbjudet att utföra underhåll på oljecylindern. Den skll bytas ut om den är skadad.
Den angivna frekvensen avser normala driftsförhållanden; olika frekvenser kommer att gälla för 
särskilda arbetsförhållanden.

Varje månad:

Hydraultanken, kontrollera oljenivån i tanken med den speciella oljestickan som är fäst på påfyll-
ningslocket. Om nödvändigt, tillsätt olja genom locket för att nå önskad nivå(använd VG32). 
Efter de första 40 timmarna av drift, kontrollera föroreningarna i pressolja. (Rengör filtret och byt ut 
oljan vid hög föroreningsnivå).

Hydraulisk krets
Kontrollera att det inte finns några oljeläckor i kopplingen mellan motorn och behållaren samt i och 
till själva cylindern.

Hydraulisk pump
Under normala driftsförhållanden, kontrollera att det inte förekommer onormala ljud i motor och 
växellåda och kontrollera att bultarna är ordentligt åtdragna.

Säkerhetssystem
Kontrollera driftförhållanden och effektiviteten för säkerhetsanordningarna och slitaget på säker-
hetskilar och gångjärnstift. Olja stiften på säkerhetskilarna. Vid överdrivet slitage, byt ut säker-
hetskilarna och/eller stiften.

• Använd en momentnyckel för att kontrollera att bultar mm är ordentligt åtdragna.
• Rengör och smörj lyftens cylindrar och styrningar.
• Kontrollera att alla skruvar är åtdragna 
• Kontrollera att låssystemet för armarna fungerar korrekt.
• Smörj alla rörliga delar.
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Var 6:e månad:

Hydraulik

Kontrollera oljans tillstånd. Förorenad olja är den främsta orsaken till att ventilerna inte fungerar 
och leder till en kortare livslängd på växelpumparna.

Var 12:e månad

Allmän kontroll: 

• Visuell kontroll av alla konstruktionsdelar och mekanismer för att garantera att det inte finns 
några problem eller avvikelser.
• Elektrisk anläggning: Professionella elektriker bör testa den elektriska anläggningen, inklusive 
kraftenheten, kablar och gränslägesbrytare samt kontrollbox.

Byt ut oljan enligt anvisningarna nedan:
1. Sänk lyften till lägsta höjd (på marken)
2. Se till att hydraulcylindern är i slutändan.
3. Koppla bort strömförsörjningen till lyften.
4. Tappa ur oljan från det hydrauliska systemet och skruva loss kontakten som ligger i botten av 
kraftenhetens .
5. Stäng avtappningspluggen.
6. Fyll oljecylindern på den hydrauliska stationen med olja genom kontakten som sitter längst upp 
på den hydrauliska stationen. Oljan måste filtreras. 
7. Stäng påfyllningspluggen
8. Starta lyften.
9. Gå igenom två eller tre upp-ner cykler (i en höjd cirka 20-30 centimeter) för att sätta in olja i 
systemet.
Vid byte av olja: Använd inte olja som har varit i lagrad under en längre tid. Vi rekommenderar 
VG32.

Förvaring

Om maskinen ska förvaras under längre tid måste du:
1. Sänk ner plattformarna och ha inget tungt föremål på dem.
2. Koppla bort maskinen från alla strömkällor.
3. Smörj alla delar som kan skadas om de torkar ut.
4. Töm hydrauloljebehållaren och linda in maskinen i skyddande plast för att förhindra att damm 
tränger in i de inre delarna.
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Hydraulschema

Miljö

Kassering av avfallsolja
Avfallsolja ska rensas dagligen. Av miljöskäl ska du inte dumpa oljan i avloppskanal eller ute. 
Använd en särskild hink för att samla in spillolja och kassera den på återvinningscentral.

När maskinen nått sin livslängd.
Maskinens ställningar är av stål så när maskinen nått slutet av sin livslängd, hantera produkterna i 
enlighet med lokala föreskrifter och tänk på miljön.

El-schema
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Säkerhetsområde

Operatören

Flytta lyften
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Felsökning
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


