
Lyftborde, hydrauliskt
400Kg

Artikelnummer

53394



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 mil-
jövänligt sätt.
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OBS
Läs igenom användarmanualen noggrant före 
användning.
Försäkra dig om att alla användare läser och 
förstår denna manual.

VARNING
• Överskrid inte den högsta tillåtna lastkapa-

citeten (400 kg).
• Flytta inte på lyften när den är lastad med 

ett fordon.
• Fordonet ska vara avstängt när det hissas 

upp i lyften.
• Använd bara lyftbordet om underredet står 

fast mot underlaget, hjulet på det flytt bara 
underredet är frikopplat och lasthållarna på 
stödarmarna är stadigt placerade mot 
lyftpunkterna på fordonet.

• Se till att inga personer befinner sig i ar-
betsområdet vid höjning och sänkning av 
lyften.

• Gå ej under lyften innan säkerhetspärren 
har kopplats in.

• Det är inte tillåtet att stå eller klättra på 
lyftbordet.

VIKTIGT
• Se till att inga ledningar kommer i kläm

under tunga föremål, lyften eller fordonet.
• Observera varningsdekalerna som är pla-

cerade på lyftbordet.
• Vid konstruktionen av enheten har hänsyn

tagits till att uppfylla de krav på säkerhet
som gäller.

• Säkerhetsspärra bordet med metallstång-
en vid önskad arbetshöjd.

Tekniska data
Lyftkapacitet ......................................... 400 kg
Max. lyfthöjd .......................................750 mm
Min. höjd .............................................175 mm
Bredd (plattform).................................550 mm
Längd (plattform) ..............................2060 mm
Bredd (ramp) ......................................550 mm
Längd (ramp) ......................................650 mm
Lyftens vikt ............................................ 121 kg
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Lyftens konstruktion
Lyften är en flyttbar modell för användning 
inomhus. Den används till att hissa upp MC, 
cyklar eller motsvarande vid reparationer och 
servicearbeten.
Installation och driftsättning
Kontrollera att den tänkta arbetsplatsen fyller 
förutsättningarna för att använda lyften. Ytan 
ska vara fast, jämn och utan lutning och.
Arbetsytan kring lyften behöver vara minst 1 m 
på varje sida.

Montering
Packa upp lyften och kontrollera innehållet. 
Skulle det finnas några skadade eller saknade 
delar, kontakta din leverantör omedelbart.
1 Placera täckplattan (36) på plattformen (35) 

för att täcka öppningen som öppnas när det 
bakre hjulet tas bort.

2 Fäst rampen (37) i ändan av plattformen 
med hjälp av brickor (23) och hårnålssprint 
(04).

3 Montera framhjulsfästet (34) på framdelen 
av plattformen med bultar (33), brickor (23) 
och muttrar (30).

4 Montera stopplåten (32) med bultar (33), 
brickor (23) och muttrarna (30).

5 Montera lyftfotpedal (11) på pumpkolvsax-
eln (09) och montera sänkpedalen (10) på 
ventilaxeln (05).

Före första användning
Låt pumpen stå i en timme för att låta oljan 
sjunka före luftning av systemet. OBS: Om du 
inte ger tillräcklig tid för oljan att sätta sig kan 
det resultera i att luft blir kvar i oljan. Då finns 
risk för att pumpen inte kommer att lufta ur helt 
första gången och en andra luftning kommer 
att krävas.
Tryck ner sänkpedalen (10), pumpa med lyft-
fotpedal (11) 15 till 20 gånger för att eliminera 
all luft i det hydrauliska systemet.
Testa lyften, olastad, genom att höja den till full 
höjd och sedan sänka den. Tryck på sänkpe-
dalen (10) så att lyften sänks långsamt för att 
kontrollera att lyften fungerar som den ska.

Bruksanvisning
VARNING! Läs, förstå och tillämpa säkerhets-
instruktioner och varningar före användning. 
Varningar, försiktighetsåtgärder och instruktio-
ner som nämns i denna bruksanvisning kan 
inte täcka alla tänkbara förhållanden och situa-
tioner som kan uppstå. Därför måste  operatö-
ren använda produkten med sunt förnuft och 
försiktighet eftersom alla riskfaktorer inte kan 
förebyggas, utan måste lämnas till verksam-
hetsutövaren. 
Placera lyften på en lämplig plats, kontrollera 
att ytan där lyften kommer att stå är fast och 
vågrät.
Vrid låsskruvarna (18) nedåt för att höja hju-
len från marken för att stabilisera samt hindra 
lyften från att röra sig.
Rulla upp motorcykeln via rampen, upp på 
plattformen. Lås framhjulet i framhjulsfästet 
(34) för att förhindra förflyttning av motorcy-
keln. Fixera även motorcykeln med remmar el-
ler spännband på ett säkert sätt till plattformen.
Pumpa med fotpedalen (11) för att höja lyften. 
När plattformen har höjts till arbetshöjd, sluta 
pumpa och säkerhetsspärra bordet med me-
tallstången. Genom att sätta i metallstången 
(22) genom hålen i den främre lyftarmen (38), 
så att lyften inte oavsiktligt kan sänkas.
När arbetet är klart, kolla under lyften för att 
säkerställa att det inte finns några hinder och 
att det är säkert att sänka. Ta bort metallstång-
en och tryck sedan försiktigt på sänkpedalen 
för att sakta sänka lyften. Håll alltid händer 
och fötter borta från rörliga delar. OBS: Ju 
mer ventilen öppnas desto snabbare sjunker 
lyften ned. Se till att sänkningen är långsam 
och kontrollerad. När lyften är helt sänkt, frigör 
motorcykeln, öppna framhjulsfästet och rulla 
bort cykeln från lyften.

Underhåll
Om lyften behöver repareras och/eller det finns 
några delar som behöver bytas ut, låt lyften 
repareras av en behörig tekniker och använd 
endast reservdelar från tillverkaren. 
När lyften inte används ska den bör förvaras 
i den lägsta positionen på en torr plats för att 
minimera att ram och kolv rostar.
Håll alltid lyften ren och torka av eventuell olja 
eller fett. Smörj alla rörliga delar, kontrollera 
regelbundet ramen och kolven efter tecken på 
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korrosion. Rengör utsatta områden med en ren 
oljad trasa.
Före varje användning kontrollera alla delar, 
om någon del av lyften är skadad eller sliten, 
tag lyften ur bruk och vidta nödvändiga åtgär-
der för att reparera lyften.
Kontrollera hydrauloljenivån. Fyll på vid behov 
genom att ta bort påfyllningspluggen (P23) på 
pumpen och fylla på med hydraulolja avsedd 
för domkrafter. (Använd aldrig bromsvätska.)

Om lyftkapaciteten sjunker, rensa bort luft ur 
hydraulsystemet som tidigare beskrivits.

Reservdelslista för pump
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Reservdelslista för lyft
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Anteckningar
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


