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Indledning 

Vi vil gerne informere om, at selvvirkende arbejdsplatform typen Alulift S positiv har undergået 

detaljeret testtype, udførte af produkt certificeringsorganer JOAiCW TEST Sp. z o..o.   

Bekræftelse af et positivt resultat af test ses på Testcertifikat udført af JOAiCW TEST Sp z o.o. .  

Lockhard Sp. z o..o. Virksomheden er den eneste producent af SM typen Alulift M mobil 

arbejdsplatform. Produktet er patentbeskyttet under nr. PATENT PENDING 

 WO2010/136 044  PA2009/00658  PA2014/70054 

Brugsanvisningen anses for at være en grundlæggende del af den uafhængig arbejdsplatform typen 

Alulift M. Den indeholder nødvendige oplysninger om montering, afmontering og anvendelse af 

maskiner, arbejdskraft brugernes sikkerhed og vedligeholdelse.  

Fuld og letlæselig vejledning skal altid være til rådighed. Senere i denne vejledning, når det kommer 

til "Selvvirkende arbejdsplatform typen Alulift S" bruges forkortelse af maskinens navn - "SA". 

 

For at undgå skader og farer er brugeren selv ansvarlig for at love og arbejdstilsynets gældende 

bestemmelser, cirkulærer osv. Overholdes og læst - forstået og respektere denne vejledning. 

 

Alle generelle juridiske regler og bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker og 

miljøbeskyttelse, som er gyldige i brugerens land skal overholdes. 

Alle nationale og lokale love vedrørende driften af SA typen Alulift S på arbejdspladsen bør kendes.  

 

 

 

 

 

FIRMAET LOCKHARD   - ALULOCK DANMARK KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR 

FEJL I BRUGSANVISNINGEN ELLER FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB SOM FØLGE AF 

LEVERING, OPSÆTNING ELLER BRUGEN AF SA. 
 

-LOCKHARD – ALULOCK Danmark kan ikke drages til ansvar  

 vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelse 

og anvisningerne i denne brugsanvisning. 

Sikkerhedsbestemmelser - Garanti og ansvar. 

Alulock salgs- og leveringsbetingelser suppleres af følgende bestemmelser: 
Firmaet hæfter ikke for person- og tingskader, der opstår af en af følgende grunde: 

• Ikke- bestemmelsesmæssig anvendelse af anlægget. 

• Ikke- bestemmelsesmæssig montering og anvendelse af anlægget. 

• Anvendelse af anlægget med defekte komponenter. 

• Manglende kendskab til eller overholdelse af monterings- og betjening anvisningerne. 

• Utilstrækkelig uddannet eller ikke- instrueret monterings- og betjeningspersonale. 

• Forkert- og fejl udførte reparationer. 

• Anvendelse af uoriginale reservedele. 

• Konstruktionsmæssige ændringer af anlægget på eget initiativ. 

• Tilfælde af katastrofe på grund af udefra kommende kræfter eller force majeure. 
 

Den driftsansvarlige skal selv sørge for, at anlægget opstilles korrekt og anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne. 
Kontrol 
Der skal foretages funktionskontrol af anlægget før hver ibrugtagning, så det sikres, at anlægget er i funktionsduelig stand. 
Hvis der opdages fejl eller mangler, må anlægget tages i brug, før disse er afhjulpet.    Alulock 2016 
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1. GENEREL INFORMATION 

1.1. Producent  

LOCKHARD BA  

Gorzyce Wielkie Ostrowska gata 74a 

63-410 Ostrów Wielkopolski 

Tel. +48 627347129 

E-mail: office@lockhard.eu 

www.lockhard.eu 
1.2. Maskin Data 

 

 

 

1.3. Definition 

Selvvirkende Arbejdsplatform (SA) – er en mobil maskine konstrueret for at flytte personer til 

arbejdsposition hvor arbejde skal udføres i højden fra arbejdsplatformen, med forudsætning at 

personer går ind på platformen og går ned fra platformen i dens nederste startposition. 

Arbejdsplatformen som består af platform med elementer – kontrolpanel for styring, bærende 

konstruktion, chassis.  

Arbejdsplatform – er en del af (SA) platformen, arbejdsplatform med gelænder som via sin indbygget 

elmotor med sin last kan hæves til krævede arbejdsposition der hvor montering, reparationer, 

kontroller eller lignende arbejder skal udføres.  

Fører – brugeren er person, passende uddannet til arbejde i højden, berettiget på grund af kundskab 

og praktisk erfaring og udstyret med nødvendige anvisninger som tillader arbejde med (SA).   

Sikker arbejdsbelastning Max. Vægt belastning på arbejdsplatformen tilladt af producenten. 

Maksimum kapacitet består af vægten af personer, værktøj og materiale. 

 
1.4. Sikkerhedssymboler anvendt i brugsanvisning 

 

For at gøre opmærksom på oplysninger i denne brugsanvisning som indeholder vigtige oplysninger om 

farer, bruges symboler. Man må være speciel opmærksom på afsnit mærket med disse symboler.  

Lockhard BA 

Gorzyce Wielkie Ostrowska gata 74a 

63-410 Ostrów Wielkopolski       

POLEN 

Produkt:   

Selvvirkende Arbejdsplatform type Alulift S 

Alulift Type: S Vægt: 48,3 kg – 330 kg 

Maksimum kapacitet: 250 kg Spænding: 24V DC 

Dimension af platform:  

660 x 1720mm 

Udvendig dim.:950 x 1960 mm 

Motorkraft: 600 W 

Løftehøjde: 8 m Fabriksnummer: xxx 

Platformshastighed:10 m/min Produktion år: 2015 
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 Fare  

Dette tegn betegner direkte fare for liv og helbred. 

Brud på regler betyder fare for liv eller risiko for alvorlige skader og store materielle 

skader. 

 

 Advarsel  

Betegner advarsel for mulig skade på SA eller andre ting i tilfælde af forkert 

udførelse af funktionen. 

 

 

 
1.5. Nationale krav 

 

Tilføjelse til denne brugsanvisning skal man gøre sig bekendt med gældende nationale og lokale lovregler, 

arbejdstilsynets anvisninger og regler. Andre bindende regler som gælder ved arbejde i højden, overholde 

landet miljøregler. 

 „Selvstændig Arbejdsplatform type Alulift S” er en maskine til at flytte personer og last i højden, denne 

maskine er kvalificeret til nær transport og underlagt teknisk tilsyn. Det er bruger/ejer’s pligt at anmelde 

maskinen SA til behørige myndigheder.  

 

Lovgrundlag: 

Arbejdstilsynet vejledning. 

Anmeldelse af løfteredskab indrettet til personløft. Jr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. 

december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske hjælpemidler. 

 

Anmeldelsen skal foretages på særlig blanket (form. Nr. B 83.93), kan rekvires og hentes via 

Arbejdstilsynets internet hjemmeside : http://arbejdstilsynet.dk 

Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af redskabet. 

Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer. 

Anmeldelse sendes til den Arbejdstilsynskreds, hvor løfteredskabet skal benyttes. 

Løfteredskab må ikke tages i brug før udfyldt anmeldelse er indsendt.  

http://arbejdstilsynet.dk/


ALULIFT ”S” BRUGSANVISNING DK UDGAVE september. 2018 

 

September  2018 DK                                                                           Side 7 
 

1.6.  Skema overensstemmelseserklæring  

       

 

 

 

EC DEKLARATION DOKUMENTATION 

 

Producent:    LOCKHARD  BA       

    Gorzyce Wielkie  Ostrowska gata 74a 

63-410 Ostrów Wielkopolski 

 

Produkt:    „Selvvirkende Arbejdsplatform type Alulift S” 

 

Fabriksnummer:   XXX/20XX 

 

Jeg erklærer med fuldt ansvar at et produkt defineret ovenfor er tilsvarende med principielle krav om miljø 

og sikkerhed indeholdt i DET EUROPÆSKE PARLAMENT OG RÅDS Direktivet 2006/42/WE ved at opfylde 

harmoniseret normer: 

PN-EN 1808+A1:2010 

(EN 1808:1999+A1:2010) 

pkt.: 1, 2,  3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4, 

5, 6, 7, 8.1, 8.3.1, 8.3.2,  8.3.5, 

8.9.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.8, 11.1 – 

11.6, 12, 13, 14, tillæg A,  

tillæg B 

PN-EN 280:2013-11 

(EN 280:2013) 

pkt.: 4, 5.5.5, 5.7, 5.8, 6, 7 

PN-EN 12100:2012 

(EN 12100:2012) 

andre normer: 

PN-EN 1004:2005 

(EN 1004:2004) 

pkt.: 1, 2, 3, 4, 7.1 – 7.5, 7.7, 

7.8, 8.3, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.4. 9, 

10, 11, 12, 13, tillæg A 

PN-EN 12810-1:2010 

(EN 12810-1:2003) 

pkt.: 6.2.3, 8.2, 8.3, 8.5.2 

PN-EN 12811-1:2010 

(EN 12810-1:2003) 

pkt.: 4.2.2, 6.2.7, 6.2.9.2 

Undersøgelse type CE blev gennemført af notificeret organ JOAiCW Test BA, nummer NB2057,  41-

103 Siemianowice Śl.  Wyzwolenia gata 14 der har udstedt CE Examination certifikat 

nr.TEST/9/MD2014 

Produkt er mærket med tegn:    2057 

 

Opbevaring af teknisk dokumentation:  

LOCKHARD Sp. z o.o. 

Gorzyce Wielkie  Ostrowska gata 74a 

PL 63-410 Ostrów Wielkopolski  

 

 

 

 

Gorzyce Wielkie, dateret 10. Juni 2014 

Teknisk direktør: 

Łukasz Leonhard 

 

……………………………………………

……... 
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2. TEKNISKE DATA  

Nominel last 250 kg (2 personer, værktøj, materialer) 

Dimension arbejdsplatform 660x1720 mm 

Maksimal løfte- sænkehastighed platformen  10 m/ min (med fuld batterikapacitet) 

Maksimal højde  8 m 

Maksimal vægt af SA ca. 330 kg 

Drifts spænding 24 VDC 

Motorkraft 600 W 

Maksimal elmotor omdr./min. 3000 omdr./min 

Gearudvæksling  1:100 

Batterikapacitet 33 Ah 

Batterispænding 2x12 V i serie 

Driftstemperatur -15° C til +40° C 

Støjniveau Max. 70 dB 

c) Belastning som påvirkes af SA på dens fundament er designet efter normen: PN- EN 12811 pkt.8c 

2.1. SA type Alulift S anvendelse 

„Selvvirkende Arbejdsplatform type ALULIFT S” er en selvstændig maskinkonstruktion for at flytte 

personer til arbejdsposition der hvor arbejde i højden skal udføres fra arbejdsplatformen med forudsætning 

at disse personer går ind på platformen og går ned fra platformen i dens nederste position. „Selvvirkende 

Arbejdsplatform type Alulift S” består af arbejdsplatform med elementer af styring, bærende konstruktion, 

og chassis. 

„Selvvirkende Arbejdsplatform type Alulift S” kan bruges indendørs og udendørs.  

2.2. Brug af SA type Alulift S - hvad man ikke må gøre 

▪ Ikke bruger SA som en kran.  

▪ Ikke bruger eller flytte SA mens vindstyrke er mere end (12m/s – 6 i Beaufortskala). 

▪ Ikke bruger SA ved vindhastighed over 10m/s under storm. 

▪ Ikke flytte SA ved hjælp af motorkøretøjer f.eks. bil, gaffeltruck, traktor osv.  

▪ Ikke bruger løfteudstyr på SA (hånd eller mekanisk).  

▪ Ikke at tildække SA’s sideflader. Forstørrelse af fladerne udsætter SA for væltefare ved 

vindpåvirkning. 

▪ Ikke stå på gelænder, gavlrammer og støtteben. 

▪ Ikke montere forbindelsesled mellem SA og andre konstruktioner (bygninger, andre stilladser, 

osv.), (gælder ikke godkendte muranker). 

▪ Ikke læne nogen ting op ad SA konstruktionen, under montering og drift. 

▪ Ikke mere end 2 personer må befinde sig på arbejdsplatform SA. 

▪ Ikke bruger SA før kontroltjek er udført og ingen fejl og mangler er konstateret. 

3. BESKRIVELSE AF KONSTRUKTION SA ANVISNING FOR DRIFT OG MONTERING Af 

SIKKERHEDSKOMPONENTER 

Liste over „Selvvirkende Arbejdsplatform type Alulift S” komponenter  

Hver komponent for SA er mærket med: 

a) Tegn som identificerer SA systemet og dens producent. 

b) Produktionsår og anvendelse, indiker de to sidste ciffer. 
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3.1 KOMPONENTER BETEGNELSE - DEL NR. 

Tabel 1  

Fig.nr.. 
Komponents-

mærkning 
Komponents foto Komponents-beskrivelse 

Vægt 

[kg] 

1.  PS/14S 

 

Platform med drivsystem 
 

48,3 

2.  H95/14 

 

 

Sidegelænder kort side 3,9 

3.  H196/14 

 

Gelænder langside 5,0 

4.  HO196/14 

 

Gelænder med sikkerheds- 
indgang 

6,1 

5.  TB172/14 

TB66 

TB  

Fodlister 2,67  

6.  CC05/14 

 

Styrepanelet 
PKS-3/W05 

0,5 

7.  BAT33/14 

 

Gel batteri 
Bt-02-12 

2x9,5 

 

8.  FR95100/14 

FG95100/14 

 

Bærende gavlramme (højre og 
venstre mærket med farve) 

låses med ringsplitter.  
På bærende gavlramme er 
Styre -tandskinne fæstet  

10,6  

9.  LI10-60/14 

 

Ringsplit lås 0,05 
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10.  DB196/14 

 

Diagonal stiver 
 

2,27  

11.  HB196/14  

 

Horisontal stiver  
Horisontal stiver m. trin 

 

2,2 

2,8 

12.  STAB3000/14 

 

Støtteben 4,28 

13.  HjuL200/14 

W125/14 

ø200 ø125 

Store hjul ø200 med spindler 
61 200CB 

 
Små hjul ø125 

61 125 CB 

4 x 5,3 

 

 

4 x 1,2 

14.  ZB-01H 

 

Låsebøjle 6,3 

15.  RA15/14 

 

Tandstang 
 

 

16.  SPR20/14 

 

Tandhjul 
drivaksel 

 

17.  GRA25/14 

 

Gearbrems 
(Nødbrems) 

 

18.  BFK457/14 

 

Driftsbrems 
BFK 457 

 

19.  AN450/14 

 

 
Muranker 

2,0 

20. C BC/14 

 

Batterilader 
everActive – CBC10 

230V AC-24V DC 

0,7 
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Sikkerhedsgelænder er en integrer del af platformen 

 

 

Ringsplitter er en integreret del af bærende konstruktion 

 

3.2. Alulift S Liste over komponenter der anvendes til den opstillede arbejdshøjde  

Tabel 2 

FIG.NR. SA højde 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 

 Komponentnavn Antal komponenter i stk. 

6 Rød gavlramme bærende 2 3 4 5 6 7 8 

6 Grøn gavlramme bærende 2 3 4 5 6 7 8 

7 Diagonal stiver 4 6 8 10 12 14 16 

8 Horisontal stiver 2 2 2 2 2 2 2 

2 Gelænder langside 1 1 1 1 1 1 1 

3 Gelænder med sikkerheds indgang 1 1 1 1 1 1 1 

5 Sidegelænder kort side 2 2 2 2 2 2 2 

4 Fodlister træ 2 2 2 2 2 2 2 

14 Støtteben - - 4 4 4 4 4 

10 Små hjul ø125mm 4 4 4 4 4 4 4 

11 Store hjul ø200 mm m. spindel 4 4 4 4 4 4 4 

12 Batteri 12v 2 2 2 2 2 2 2 

1 Platform 660 x 1720 mm 1 1 1 1 1 1 1 

14 Bøjlelås fpr gavlramme Standard alle rammer 

13 Små hjul ø 125mm u. spindel Ekstraudstyr 

19 Muranker ved opst. Mod vøg ekstraudstyr 

 Total vægt i kg 159 185 227 253 279 305 330 
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3.3 Alulift S Hovedkomponenter figur liste 

 
Tegn.1 Hovedkomponenter SA 

4. BESKRIVELSE AF DRIVSYSTEM, FUNKTION Af DRIVSYSTEMMET 

4.1 Drivsystem 

 

SA type Alulift S drivsystem er en elektrisk motor med spænding 24 V, kraft 600 W og 3000 omdr./min. 

Elmotor er påmonteret snekkedrev type CM063 med udveksling 100 til 1. Omdrejninger på drevets 

udgang er 30 omdr./min. Drivsystemmets moment er 114 Nm. Drivaksel er monteret igenem 

snekkegear’s tandhjul, hvilken overfører drivkraften til de yderste ender af drivaksel som har tandhjul 

monteret. Tandhjulene griber ind på tandstænger monteret på gavlrammerne vertikal på 

maskinkonstruktionen. Når elmotor starter bliver via snekkegear drivaksel sat i drejende bevægelse. 

Drejebevægelsen af drivaksel fremkalder drejning af tandhjul som med ingreb i tandstangen overfører 

kraften og den vertikale platformsbevægelse bliver mulig.  

4.2 Driftsbrems 

Driftsbremssystem består af: 

• Brems type INTORQ BFK457-08 COMPAKT med maksimal spænding 24V, nominal kraft 25 WAT 

og nominal bremsemoment 12 Nm. 

• Drev CM 050 med udveksling 1 til 10 

Driftsbremssystemet har nominal bremsemoment 120 Nm, som er nok til at bremse og holde 

arbejdsplatform med nominal last 250 kg. Driftsbrems er en elektromagnetisk brems som starter 

bremsning automatisk når elsystems styrekreds afbrydes – driftspændig  forsvinder.  

 Bremsning, processen foregår ved hjælp af trykfjedrer som klemmer bremseklodser mod 

bremseskiven. Udløsning af bremsen  sker når elspænding , tilføres til elektromagnetspole. 
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4.3 Nødbrems - Centrifugalbrems 

Nødbremssystemet er konstruert med to selvstændige gribbe-paler som fremkaller platformstop hvis  

sænkehastighed overskrider 0,5 m/s. Indkobling af nødbrems foregår gennem start og aceleration af 

centrifugaltandhjulet og låsepalerne som er en integrert del af nødbremsen. 

I tilfælde af nødbremse indkobler og stopper platformen er det nødvendig at skifte nødsbremssystemet 

som blir skadet. Funktion af platformstop gør videre arbejde umulig. I dette tilfælde bør man informere 

producent eller autorisert servicecenter for udskiftning af Nødbremse. Advarsel – Nødbrems tandhjul er 

monteret i højre og venstre side. 

4.4 Styrepanelet  

„Selvvirkende Arbejdsplatform type Alulift S” kan bevæge sig vertikal op og ned. For at starte drivkraft 

som sætter platformen i gang bruges styrepanelet. På styrepanelet er det tre knapper. Nødsstop knappen 

med integreret låsecylinder bruges til at frakoble styringen stoppe platformen og frakoble de to andre 

knapper (er nødstop aktiveret – genidkobles normal funktion, drej rød kontakt 90° mod uret). 

Nødstopknappen har låsecylinder/nøgle indbygget der virker som låsesikring når „Selvvirkende 

Arbejdsplatform type Alulift S” forlades er det permanent styrefrakoblingssystemet afbrudt. De andre to 

knapperne som er på styrepanelet bruges til at bevæge mobil platform vertikal OP-NED. Disse knapper 

er mærket med pile og placeret efter logisk handling i henhold til styrepanelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Styrepanelet  

4.5 Lydsignal 

▪ Funktions signal BIB-BIB – før platformstart ved tryk på OP-NED kontakt starter BIB- BIB lydsignal 

i 5-sekund før planlagt platform starter sin bevægelse. 

▪ Arbejdssignal BIB-BIB– advarer om platformbevægelse, hold alle løsdele og din krop inden for 

gelænder. Fare! Løshængende klæder, stropper og lign.kan blive grebet, personer klemt fast.   
4.6 Drivhjulsbremser 

Drivhjulsbremser er mekaniske maskiner som beskytter SA mod ukontrollerede bevægelser under 

arbejde eller stop.  
4.7 Systemet som beskytter mod overbelastning af platform 

SA er udstyret med indretninger som beskytter drivkraft mod overbelastning fremkaldt af 

overvægt eller blokering af platform under løfte-bevægelse. Overbelastningsbeskyttelse beskytter 

drivmotor under løfte-bevægelse og beskytter strømkreds til drivmotor og brems.   
4.8 Drift timetæller 

Motor drift timetæller er monteret under platform. Motor drift timetæller registrerer og viser antal 

af SAs driftstimer. For at måle forbrugstid kontrollerer timetæller før start og efter arbejdsstop. 
4.9 Batterilader  

SA elmotor er strømforsynet fra 24v gel batterier. Monteret batterilader speciel indretning til gel 

batteri, til opladning af SAs 24v gel batterier. 
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5. OPSTILLING - MONTERING OG DEMONTERING  

Nedenfor en beskrivelse af monterings- og demonteringsprocedure af „Selvvirkende Arbejdsplatform type 

Alulift S” produceret af Lockhard Sp.z.o.o..   

Inden „Selvvirkende Arbejdsplatform type Alulift S” opstilles og tages i brug skal mindst en oplært person 

deltage, som har læst brugsanvisning og helt forstå procedurer og beskrivelser for montering og 

demontering og kan udføre montering, demontering samt drift og vedligeholdelse af SA.  

Der kræves to personer for at montere og demonter. Området hvor SA opstilles og anvendes må sikres - 

beskyttes mod adgang af uautoriserede personer.  

Før monterings arbejde: 

Før SAs montering bør man kontrollere alle komponenter for skader, fejl og mangler særlig 

tandstænger, tandhjul, sikkerhedsgelænder og Nødstop funktion. Komponenter nævnte i tabel 

2, som er nødvendig til den valgte arbejdshøjde, er til rådighed.  

   

Til montering må kun bruges skadesfri og originale producents dele.   

 

Før montering af SA type Alulift S må man sikre sig, at omgivelse og stedet er sikkert, at der ikke nogen 

elektriske anlæg, ruiner, bygningsaffald, udgravninger, mobilkraner, fodgænger, bevægelse af nogen 

maskiner eller køretøjer, osv. i nærheden. 

Hvis det er en fare for SA kan komme i kontakt med elluftledninger, bør disse el ledninger strøm- afbrydes.  

Det er ikke nødvendigt at afbryde strømledninger som er i en større afstand i niveau med SA platformens 

yderste punkt i løbet af drift funktionen - ikke nærmere end: 

▪ 1,5 m til lavspændings ledninger 300V 

▪ 6 m til ledninger 40 KV 

▪ 15 m til ledninger til 200 kV 

▪ 15 m – til ledninger til 350 kV 

▪ 15,0 – til ledninger mere end 500 kV 

 

Man skal tjekke underlaget som SA skal stå på, er horisontal- fast, sikkert og kan bærer belastningen. 

 

1. Montering 

SA konstruktionen garanterer hurtig montering uden brug af værktøj.  

Etape I – Montering platform modul varenr. 100 S 

SA platform bør placeres der hvor montering – arbejdsposition skal udføres.  

 

      
Foto 1 Platform m. Transporthjul ø125mm  Foto 2 Gavlgelænder kort side montering 

Først monteres gavlgelænder på platform. 
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Foto 3 Gelænder korrekt låsning   Foto 4 Gelænder monteret komplet 

Monter sidegelænder langside og langsidegelænder med sikkerhedsindgang  

 

   
Foto 5 Fodliste montering    Foto 6 Fodliste langside montering 

Installerer fodlister  

 

   
Foto 7 Platform m. beskytelsesskinne      Foto 8 Platform styreruller 

Fjern beskyttelsesdæksel over tandhjul og styrehjul fra drivsystemet 

 

 

    
Foto 9 Batterier        Foto 10 Vingeskrue for låsning af batterilåge  

Installer batterier i batterilågen under platform og tilkoble strømledninger 
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Etape II – montering af bærende konstruktion 

Monter bærende gavlrammer med hjul ø200mm på rigtige side af mobil platform ifølge farver: grøn og rød. 

Foto 12 Løft gavlramme op og før rammen forsigtig ned over styrehjulene og til stop af tandhjul, dette 

udføres med begge rammer. Udvis forsigtighed ved montering Foto 13 sikkerhed kontakt for ende stop. 

    
Foto 11 Gavlramme    Foto 12 Tandhjul - styreruller 

    
Foto 13 Skinne m. ende stopkontakt  Foto 14 Gavlramme med lådebøjle fig.1 

    
Foto 15 Nødstop m. lås    Foto 16 Betjeningspanel 

Oplås betjeningspanelets nødsstop knap med nøgle. Før man trykker på betjeningspanelets knapper må 

man forsikre sig at det holdes rigtig (er nødstop aktiveret – genidkobles normal funktion, drej rød kontakt 

90° mod uret). 

 

             
      Foto 17 Komplet platform varenr. 100 S   Foto 18 Betjeningspanel 

Tryk og hold mindst 5 sek. hvid knap på betjeningspanelet til platformen hejses til højde 5-10 cm 

 

Vigtigt! Der sker en samtidig indgreb imellem tandstangen og tandhjulet i begge 

siderammer! Tjek altid at rammehøjde er ens i begge sider. 
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Monter de to horisontalstiver som forbinder guldrammer på SA  

 

           
 Foto 18a Horisontalstiver   Foto 18b Horisontal – diagonalstiver låst 

 

Monter Diagonalstiver som forbinder bærende gavlrammer på SA med den modsatte side af gelænder 

indgang. Monter diagonalstiver på den anden side som kryds det laveste trin af første segment af bærende 

gavlramme. Monter den modsatte ende på højeste trin på modsatte side af første segment. 

 

Vigtigt!  Korrekt montering og placering af låseklo. 

 

    
    Foto 19 Gavlramme    Foto 20 Diagonalstiver 

 

Stiver - låsekrog skal monteres på viste position 

 

 

Til udligning af ujævnheder i underlag justeres på hjulspindlerne, her anvendes vaterpas. Er SA placeret, 

låses og bremses hjulspindlerne på alle 4 hjul. Vigtigt! platform skal stå i lod. 

 

    
Foto 21 Hjulbremse fri - for transport   Foto 22 Hjulbremse låst 

Etape III – Montering flere sektioner i højden 

Start med at lægge frem antal af sektioner, som du skal bruge for valgte arbejdshøjde. Vigtigt! Sørg for at 

gavlramme ligger i farve rød-grøn rækkefølge. Placerer på platform gavlrammer grøn-rød og 2 

diagonalstiver for transport til højde for næste sektion, montere rammer og lås med sikringssplit, monter 

2 diagonalstiver.   

Her diagonal  

stiver montering 



ALULIFT ”S” BRUGSANVISNING DK UDGAVE september. 2018 

 

September  2018 DK                                                                           Side 18 
 

 

    
Foto 23 Gavlramme Rød      Foto 24 Gavlramme Grøn 

Udsnit der viser farvemærkning her rød - grøn på gavlrammer på mobil platform 

 

Montering af gavlramme afsluttes hver gang med låsning af rammen med 

sikringssplit, Se foto 25. Montering af sikringslås foto 25A -foto 25B 

 

 

             
Foto 25   Låsesplit        Foto 25 A-type Sikringslås  Foto 25 B-type Sikringslås   

    

Isæt låseringsplit i profilrør i gavlrammer.  Montrere og spænd sikringslås se funktion foto 25A og 

Foto 25B Det er vigtigt at rammer er helt trykket mod hinanden ved pilen. 

 

Monter den ene ende af diagonalstiver på det laveste trin på gavlramme. Monter den anden ende på øverste 

trin på den modsatte side. Korrekt montering af diagonalstiver vises på foto 26. 

 

Ved montering af næste sektion, læsses delene ind på platformen: 

▪ Bærende gavlramme mærket med rød farve 

▪ Bærende gavlramme mærket med grøn farve 

▪ To diagonalstiver 

VIGTIGT! Inden løft af platform startes skal man sikre sig at alle delene er indenbords, 

og ingen dele rager uden for gelænder. Fare for skade!!! 

 

Arbejdet med udbygning i højden kan udføres med korrekt, rigtigt lukket mobil platforms gelænder som 

beskytter mod at falde ud. 

Flyt platform til det mest bekvemme sted for dig for at udføre montering af tredje sektion.  
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       Foto 26  Monterer diagolstiver   Foto 27 Transport af rammer og diagonaler 

Monter diagonalstiver som kryds der forbinder bærende gavlrammer af SA 

 

Monterer næste gavlrammer af bærende konstruktion og tilpas dem ifølge farvemærking. 

 

  
Foto 28 Diagonalstiver monteres    Foto 29 Diagonalstiver monteres 

 

Monter diagonalstiver som forbinder bærende gavlrammer på SA. Monter den ene ende af stiver på det 

laveste trin af tredje sektion på gavlramme. Monterer den anden ende på højeste trin på den modsatte 

side på gavlramme.  

 

  
Foto 30 Diagonaler altid som kryds modsatte side 

               

VIGTIGT: FRA 4 METER’s HØJDRE SKAL ANVENDES 4 STØTTTEBEN  

 

Før montering af fjerde sektion skal monteres 4 støtteben – Monter øverste klemkobling se foto 31 - 33 

lige under øverst trin på 3 Sektion gavlramme ved fritstående opstilling i vinkel på 135 °.    

Etter montering af støtteben skal man ved hjælp af den vandrette stiver foto 32 regulerer på højde af 

placeringen pa bærende gavlramme, således at støtteben trykker fast mod underlaget.  

Derefter skal man efterspænde klokoblinger, så støtteben med betydelig kraft er låst fast og ikke kan 

dreje sig vertikalt.  
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Foto 31 Støtteben placering    Foto 32 Støtteben stiver placering 

                
Foto 33 Støtteben låst i vinkel 135°  Foto 34 Viser type ALULIFT S  

        

Etter montering af støtteben kan femte sektion monteres samt efterfølgende sektioner, ifølge anvisning se 

Etape III. 

5.2. OPSTILLING - Sikker stabilitet – varianter ved brug af støtteben 

SA type ALULIFT S – KONFIGURATIONER  

a. Med fire støtteben til højde 8 m uden forankring 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

b. Med to støtteben ved facade til højde 5 m uden forankring 
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c. Uden støtteben til højde 8 m – med. forankring til facade ifølge anvisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Anvisning på forankring SA type Alulift S   

SA platform type Alulift S kan bruges som udendørs facadeplatform til højder 8 m. I tilfælde af opstilling 

mod væg skal bærende konstruktion SA forankres til bygningsvæg, med denne forankring er SA 

konstruktionen stabil og stiv og ydre kræfter som påvirker SA kan blive overført. Forankring af SA bør 

udføres samtidig med opstilling af SA. Forankrings bruges muranker til sikring af SA. Muranker krog bør 

forbindes med ekspansionsbolte iskruet bygningsvæg i fast og sikkert materiale. ´ 

 

Muranker monteres fra højde 4 m. 

Muranker bør monteres et på hver side af gavlramme og placeres symmetrisk på sikker flade. Afstand 

mellem muranker vertikal bør ikke være mere end 4 konstruktionsmeter. Afstand mellem SA og væg bør 

tilpasses til arbejdstype så det er muligt og sikkert at arbejde med arbejdsplatformen. Indstilling af 

muranker bør være parallel med trin på gavlrammer, på ydersiden af konstruktionen. Under forankring 

må man tage specielt hensyn til, så muranker ikke kommer inde for og blokerer for den frie bevægelse af 

arbejdsplatformen.   

 

 
Muranker montering 

 

SAs højde Muranker antal Forankring på ramme nummer 

1 m 0 0 

2 m 0 0 

3 m 0 0 

4 m 2 4 

5 m 2 4 

6 m 2 4 

7 m 2 4 

8 m 4 4 og 8 
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Det er forbudt at forankre SA til tagrender, lynafledere og vinduesrammer.  

 

5.4. Demontering 

▪ For at begynde demontering kør platform op til højden af næst sidste sektion. 

▪ Demonter de to diagonalstiver som forbinder gavlrammer på SA med højeste niveau.  

 

Der må kun fjernes diagonaler fra øverste sektion  

 

▪ Før demontering af gavlrammer fjern ringsplitter som låser rammers forbindelser. 

▪ Demonterer gavlrammer fra bærende konstruktion. 

▪ Placerer rammer og stiver på platform Vigtigt! Du sikrer dig at ingen dele rager uden for 

platformgelænder - fare for skade. 

▪ Kør demonteret komponenter ned til jorden og fjern delene. 

▪ Demontering af næste sektion udføres pa analog samme måde.  

▪ Før demontering af tredje sektion skal støtteben demonteres.   

▪ Demonter derefter næste sektion.  

▪ Sænk platformen ned til den stopper selv.  

▪ Når alle sektioner er demonteret (se foto17) på nær den sidste gavlsektion og kpl. Platform står 

tilbage, kan transport let udføres på de store hjul ø200mm. 

  

   
 

5.4.1 Demontering af platform enheden 

 

▪ Tryk ind sænke knap indtil platform stopper ved påvirkning af ende stop på styreskinne.  

▪ Fra platform enheden demonteres diagonalstiver – horisontalstiver, fodlister og langsgående 

gelænder.  

▪ For at demontere sidste to siderammer fra bærende platform skal bruges nøgle til kontakt monteret 

på undersiden af platform se foto 35.  Sæt ind nøgle som ved drejning starter elmotor. 

 

 
Foto 35 
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▪ Drej nøglekontakt, nu aktivers elmotor som drejer tandhjul fri af tandstang Vigtigt! Slip straks 

nøglekontakt for stop af elmotor. 

▪ Gavlrammer med tandstang er nu frigjort og kan forsigtigt løftes op og fri af platform. 

▪  Demonterer nu de to kort side, gavlgelænder. 

▪ For transport af SA platform monteres de to beskyttelsesskinner hen over styreruller og 

tandhjulene.   

5.5. Afmontering gel batterierne 

▪ Drej vingeskruerne ud som er på begge sider af batterirummet under platform for at åbne 

batterilem med batterierne.  

▪ Frakobl elstik som forbinder batterierne til platformen. 

▪ Tag batterier ud fra batterilemmen og luk lemmen, lås lem ved at skrue vingeskruerne ind. 

 

6. BRUGSANVISNING 

Bruger er ansvarlig for sikkerheden ved brug af SA, og anvisninger, etablering, 

opstilling og funktion for sikker udførelse af arbejdet.  

Dette kapitel indeholder oplysninger som er nødvendige for at bruge SA produceret af firmaet Lockhard 

BA korrekt. 

Før anvendelse af SA er bruger forpligtiget til at tjekke om konstruktionen er komplet og rigtigt monteret. 

▪ Man kan gå på og af - fra platformen, men kun når den er i nedre position. 

▪ Indgang til platformen skal man bruge adgang via gelænderindgang, der er udstyret med 

selvlukkende skydegelænder. 

▪ Før arbejdet med SA påbegyndes udføres en grundig inspektion af området/arbejdsstedet, for at 

identificere potentielle farer, der hvor arbejdet udføres. 

 

Når platformen er i bevægelse er det nødvendigt at personer, materiale holdes inden 

for gelænders afgrænsning. 

 
6.1. Betjening ved hjælp af styrepanelet    

 Styrepanelet er placeret på mobil platform SA. For at betjene SAs drivsystem kan man: 

▪ Styresystemet låses op med nøgle – isæt nøgle i nødkontakt drej og rød kontakt springer ud.  

▪ Platformsbevægelse styres med knapper OP/NED mærket med pile og farver tilsvarende hvid/sort. 

▪ NØDSTOP! I tilfælde af farer stoppes platformsbevægelse med nødstop knappen – efter rød nødstop 

er trykket ind afbrydes strømforsyning til elmotor og platformbevægelsen stopper staks. 

Genindkobling af stømforsyning drej Rødt nødstop med uret 90 grader. 

6.2. Fører arbejdsplads 

Førerens plads er på arbejdsplatformen. Under alle op og ned bevægelser af platformen, må man ikke 

læne sig ud over gelænder.  

6.3. Førers kvalifikation 

▪ For at sikre korrekt funktion af SA er det vigtigt, at fører har den nødvendige kvalifikation og følger 

vedligeholds- og tilsynstidsplan.  

▪ Kun oplært og instrueret personer er berettiget og må betjene SA. 

▪ Sikker drift af SA kræver forståelse for begrænsninger, advarsler og betjeningsprocedure. Fører 

må kende og forstå hele brugsanvisningen og alle advarsler og vejledninger. 
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6.4. Bevægelse af SA  

▪ SA kan flyttes opstillet; SA kan flyttes horisontal, kun på fast jævn og hård overflade, uden 

hindringer og max. 3 graders hældning. 

▪ Mens SA flyttes er det forbudt at mennesker, materiale og værktøj er på platformen. 

▪ SA kan flyttes bare manuelt og i den langsgående eller tvære retning på flader uden forhindringer.  

▪ Mens SA flyttes skal man være ekstra opmærksom og iagttag forsigtighed og et langsomt tempo 

som er ikke raskere end langsom gang. 

▪ Etter at SA er flyttet justeres støtteben korrekt og hjulbremser indkobles.  

 

Efter afsluttet arbejde med SA type Alulift S skal den sikres mod brug af uautoriseret 

personer dette sker ved aktiverer nødstop og låse og fjerne nøglen. 

6.5. Fremgangsmåde ved fejl  

I tilfælde af en nødsituation som fremkalder blokering af arbejdsplatform f.eks. ved aktivering af (Gear) 

nødbrems eller spænding fejl (drev, drivaksel, tandstænger, tandhjul) – tjek først for overbelastning – 

ellers bør man ikke prøve at sætte platform i drift igen. En sikker måde for at komme ned fra 

arbejdsplatformen - kontakte medarbejder (fodmand) som befinder sig på jorden som i samarbejde 

med arbejdslederen løser opgaven afhængighed af situationen og vilkår.  

I nødssituationer bør platform demonteres ved hjælp af kran eller andre indretninger. 

Anvisning på procedure ved blokering af (Gear) nødbrems. 

I tilfælde af (gear) nødbrems aktivering bør fører: 

▪ Stoppe platformsbevægelse med den røde nødstop som frakobler strømforsynig til elstyrekreds. 

Kontakte (fodmand) - personer som er i nærheden af SA og   

▪ Informere arbejdsleder om maskinfejl. 

 

 

7. FARE SITUATIONER OG OPLYSNING OM SKADESRISIKO 

 

Fare! Skades risiko 

Klemfare på grund af 

pladsmangel 

Det er en klemrisiko hvis personer befinder sig under platform når 

den går ned. Risiko opstår hvis man bryder forbud mod ophold 

under platform og indenfor arbejdsområdet. 

Klemfare  Risiko for skader hvis legemsdele befinder sig uden for 

platformgelænder og læne sig ud i løbet af vertikal bevægelse af 

platformen. 

Fare for 

hudafskrabninger 

Risiko opstår når maskinbruger har alt for løshængende tøj. 

Manglende brug af 

personlig 

sikkerhedsudstyr 

Når personligt sikkerhedsudstyr ikke bruges kan man skade sig 

(snitsår - legemsbeskadigelse). 

Menneskelige fejl Menneskelige fejl kan opstå hvis man ikke følger brugsanvisning, 

medføre skade på liv og helbred, maskinskade og forkert funktion.  

Monteringsfejl Menneskelige fejl kan opstå hvis man ikke følger brugsanvisning, 

medføre skade på liv og helbred, maskinskade og forkert funktion 

Kaste eller tabe ting Medarbejder der arbejder på platformen må beskytte materiale 

som ligger på denne. 
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Fare! Skades risiko 

Tab af stabilitet/ 

Maskinsvæltning 

Hvis man ikke følge brugsanvisning af maskinen kan der opstå et 

tab af stabilitet og maskinsvæltning, som kan medføre skade på liv 

og helbred og maskinskade. 

At glide- snuble eller 

falde 

Fare kan opstå i tilfælde af manglende vedligeholdelse af 

arbejdsplatformen, platform bliver glat p.g.a. manglende rengøring 

- glat overflade. Snublefare kan opstå i tilfælde af forkert placering 

af materiale på platformen. 

Forkert placering af 

betjeningspanel  

I tilfælde af forkert placering af styrepanelet kan der opstå en fejl i 

betjeningsfunktion (modsat platformsbevægelse). 

Betjening udføres af 

uautoriseret person  

Risiko for skader kan opstå hvis person som ikke er autoriseret og 

oplært til at betjene eller være på platform eller i dens nærmeste 

omgivelse.  

Overbelastning kan 

forårsage væltning 

I tilfælde af overbelastning af platformen opstår der en risiko for 

tab af stabilitet. 

Sikker adgang til 

platform  

Risiko opstår hvis tilgangsvej til platformen ikke beskyttes, f.eks. 

materialer hindrer adgang til platformen. 

Fremkaldt af abnorme 

omstændigheder 

montering/brug/ 

vedligeholdelse. Brug 

af forkerte dele 

I tilfælde af vanskelige omstændigheder ved montering, 

demontering, brug og vedligeholdelse kan der opstå menneskelige 

fejl, f.eks. fejl montering, forkerte dele, dårlig vedligeholdelse, 

forceret arbejdstempo. 

 

Vejledninger ved driftstop, identifikation, placering, fejlrettelse og genstart. 

Tabel 4 

Fejl Mulig årsag Løsninger 

Platformstop under 

bevægelse  

Overbelastet platform 

(sikringsstop) 

Kontrol af platformsbelastning, 

reduktion af vægtbelastning 

Platformstop under 

bevægelse 

Afladet batterier Platform til ende stop, bytte eller 

opladning af batterier 

Platformstop under 

bevægelse 

Fejl montering af vertikale 

gavlrammer 

Montering platform samme højde i 

indgreb med tandstang vertikal i 

gavlrammer 

Platformstop under 

bevægelse 

Låsespliter mangler i 

gavlrammer 

Kontrol af korrekt placering af alle 

låsespliter 

Platformstop under 

bevægelse 

Skidt på tandstænger og 

løbeskinner  

Kontrol visuel renhed af 

tandstænger. Løsning - rengøring  

Platformstop under 

bevægelse 

Skidt på løbeskinne og 

stabiliserende styreruller   

Kontrol visuel renhed af løbeskinne. 

Løsning - rengøring 

Platformstop under 

bevægelse 

Skade på: 

styrepanelledning, fejl på 

styrepanel, nødstop 

aktiveret, eller indkoblet 

overbelastningsværn   

Skadet ledning må byttes, nødstop 

må frakobles ved hjælp af nøgle, 

overbelastning fjernes fra platform 
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8. SIKKERHEDSREGLER  

De fleste ulykkerne sker når betjening ikke følger grundlæggende sikkerhedsregler. Den 

bedste beskyttelse mod ulykke er varsom og ansvarlig fører. 

▪ Under SA brug bør personlig sikkerhedsudstyr bruges. Man må beskytte syn, hørelse, hænder, føder 

og kroppen. 

▪ Svejsning ved brug af SA kan udføres når der overholdes specielle forsigtighedsregler. 

▪ Hvis SA forlades uden opsyn skal man blokkere nødstopknap og fjerne nøgle.  

▪ Mens man bruger SA kan man ikke have på sig; løse klæder, halstørklæde, smykker ect. 

▪ Påvirk aldrig med sidekræfter på SA type Alulift S, (f.eks. afskærm aldrig med plast, presenning og 

lign. mod vind). 

▪ Pas på højdeforhindringer og andre farer i omgivelse af mobil platform i løbet af dens bevægelse. 

▪ Løftefunktion ikke tilladt når SA platform er lastet på lastbil, gaffeltruck eller andre motorkøretøjer. 

Specielt system fra Lockhard BA selskab konstrueret for dette formål er undtaget. 

▪ Man bør være opmærksom på klemfare. Alle kropsdele må holdes inden for platforms gelænder i 

løbet af dens bevægelse. 

▪ Sænk ikke platform ned, hvis der er uautoriseret personer eller nogen hindringer under den. 

▪ Man bør forsikre sig om, der ikke er personer på kørevejen. Man må tage hensyn til alle blinde 

vinkler og punkter. 

▪ Farlig kørsel og leg er strengt forbudt. 

▪ Afskærmninger eller andre sikkerhedsudstyr må ikke ændres eller skiftes. 

▪ Brug ikke SA uden gelænder, låsespliter og monter altid gelænder med selvlukkende adgang. 

▪ Prøv ikke at frigøre spærret platform ved hjælp af nedre styreudstyr før personer går ned fra 

platform. 

▪ Før SA tages ibrug, må grundig inspektion af arbejdssted gennemføres, for at identificere 

potentielle farer hvor arbejdet skal udføres. 

▪ Arbejde på platform SA type Alulift S er kun tilladt når alle dele af sidebeskyttelse, gelænder, 

fodlister overalt er monteret. 

▪ Det er forbudt at bruge SA platform af personer i en stand som indikerer alkohol/rusmiddelforbrug.  

 
8.1. Belysning  

SA er ikke udstyret med sin egen belysning, så bruger bør sikre arbejdssted med belysning fra ekstern 

strømkilde. 

 
9. VEDLIGEHOLDELSE  

9.1. Servicemedarbejder 

Servicemand er den person, der har det daglige opsyn med SA - som har passende kvalifikationer, 

kendskab til anvendelse i henhold til landets lovregler. 

 

Tekniker er en person som har passende oplæring fra Lockhard BA selskabet som er producent af type 

Alulift S. Hver periodisk service af delene eller nødreparationer af maskinen kan udføres af producents 

servicecenter eller servicecenter autoriseret af producent. 
9.2. Tidsplan for vedligeholdelse og inspektion  

Komponenter omhandlet af periodisk vedligeholdelse eller inspektion og tidsinterval findes i tabel 5. 

Det faktiske driftsmiljø af SA kan påvirke tidsplan for vedligeholdelse. 

 

 

 
Tabel 5 Data for vedligeholdelse 
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1. Visuel kontrol 

2. Tjek funktion 

3. Tjek skruer, bolte er korrekt spændt   

4. Smøres efter behov 

5. Udskift manglende eller ulæselige etiketter -manual 

6. Brugsanvisning ‘’Manual’’ skal forefindes ved platform 

7. Tjek af slidtage 

8. Tjek el system; kabel kontaktforbindelser og isolering 

9. Tjek stik og batteriforbindelser 

10. Batterier oplades 

 

 

Komponenter Hver 3 måned Før hver montering 

Mekaniske skader på 

konstruktion 

1 1 

Hjulbremser alle hjul 2 2 

Hjul 1,2,4 1,2 

Løbeskinne 1 1 

Gelænder og gelænder med 

indgang 

1,2 1,2 

Skruer og forbindelsesled  3  

Lejer på drivaksel 4  

Stiver horisontaler og 

diagonaler 

1,2 1,2 

Tandstænger og tandhjul 7 1 

Ledninger og kabler 1  

Låsning af batterirummet 

(skruer) 

1,3 1,3 

Nødstop, Driftsbrems og  
(Gear) nødbrems  

2  

Elektriske ledninger  8  
Endestopkontakter for 

stop af platform 

2 2 

Batterier opladning 9  

Etiketter og driftsprotokol 1,5,6  

Batterier opladning  10 

 
9.3. Inspektion før montering 

Inspektion før montering bør udføres af person som monterer SA. Ved inspektion tjekke, om der under 

transport er sket skader eller deformeringer, særligt bør man tjekke komponenter fra tabel 2.  

 

 

 

9.4. Vedligeholdelse 
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Vedligeholdelse bør udføres for hver 30 dage. Den bør udføres af servicemand. Vedligeholdelse er at 

tjekke: 

▪ Teknisk stand af drivmekanismer, bremsesystem, bærende konstruktion, særlig svejste 

forbindelser. 

▪ Funktion af sikkerhedskomponenter og komponenter som begrænser bevægelse, 

▪ Drift af styre- og signaludstyr. 

Servicemand pligter er: 

▪ Journalføre udførte arbejder med dato-timetal og godkendte resultat af inspektion og udførte 

handlinger i Logbog for SAs drift med signatur. 

▪ Informere SAs Ejer/bruger umiddelbart om fejl/mangler som har fremkaldt nødvendighed af 

SAs driftsstop.  

9.5. Serviceinspektion  

Inspektion bør altid gennemføres efter SAs driftsstop længere end 2 uger og efter hver storm med vindkraft 

større end 6 i Beaufortskala (som er 12 m/s). Inspektioner bør udføres af servicemand eller ansvarlige 

personer, som står for montering af SA.  

Bruger berettiger til at udføre arbejdet er ansvarlig for udførelse af inspektionen. Resultat af inspektionen 

skal indføres Logbog.  

 

 

 

 

 

     Observeret fejl bør straks udbedres, inden start på næste operation. 

 

Serviceinspektion - hovedeftersyn skal udføres af autoriseret Lockhard servicecenter eller direkte af 

producent. Hovedeftersyn skal udføres for hver 250 drifts timer, eller en gang pr. År afhængig af hvad 

der kommer først. 
10.  DRIFTS TID FOR KOMPONENTER  

Udskiftning af komponenter afhængig af levetid følgende komponenter bør skiftes.  

 

Tabel 6 Komponenter som bør skiftes  

 

Komponent  Brugstid 

Motorkul 1000 arbejdstimer 

Nødbrems 1 år  

Transmission 500 arbejdstimer 

Tandstænger Tilladt slidtage 15% 

Tandhjul Tilladt slidtage 15% 

Driftsbrems Udskiftning er afhængig af behov efter 

servicekontrol 

11. OPBEVARING OG TRANSPORT 

SA type Alulift S bør opbevares i lukket rum med hårdt tag. Disse rum beskytter bedst mod regn og 

ansamling af sne. Delene skal være beskyttelse mod støv og snavs. Batterier bør opbevares i temperet 

rum og opladning foretages hver måned. 
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12. SIKKERHEDS SYMBOLER  

 

I. ADVARSEL! BEVÆGELIGE DELE 

 
 

II. ADVARSEL! HUSK AT BRUGE LÅSESPLITER 

 
 

III. ANDVEND IKKE SOM STIGE  

  

 
 

IV.  FOBUDT OMRÅDE 

 
 

V. MÅ IKKE LÆNE TING MOD KONSTRUKTION  

 
 

VI. DELE MÅ IKKE STIKKE UD FRA PLATFORM  

 
VII. BRUG SIKKERHEDSUDSTYR 
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13. Garanti  

1 års garanti på Platform SA type Alulift S ydes hvis ejer registrerer sig på producents net side.. 

”Generelle vilkår for salg og levering i LOCKHARD selvskab” er gyldige.   

Man kan ikke kræve garantirettigheder hvis materiale og personlige skader er sket på grund af: 

▪ Brug af SA type Alulift S med mobil arbejdsplatform som ikke følger brugsanvisning. 

▪ Urigtig montering, opstart, brug, mangelfuld udførelse af service på SA type Alulift S. 

▪ Brug af SA type Alulift S med skadet, fejlbehæftet eller fejl monteret sikkerheds indretninger. 

▪ Fejlagtig opfølgning af brugsanvisning som gælder transport, montering, opstart, brug, service, 

udstyr og opbevaring af SA type Alulift S. 

▪ Udskiftning af konstruktion komponenter på SA type Alulift S på egen hånd, uden tilladelse fra 

producent. 

▪ Fejlreparationer udført af personer med mangelfuld uddannelse. 

▪ Skader fremkaldt af vejrforhold.  

▪ Skader fremkaldt af drift forårsaget af store ydre kræfter. 

 

 

 

        
 

Garantikort nr………................................................. 

 

Produktnavn: Selvvirkende Arbejdsplatform (SA) type Alulift S. 

 

Type: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fabribrikations nr.: ………….……………………………………………………………….…………..  

Produktions dato:…..………………………………………………………………………………………. 

Salgsdato:……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Producent:  Lockhard 

”Generelle vilkår for salg og levering i LOCKHARD selvskab” er gyldige.   

 

 

Stempel leverandør: 

 

 

Signatur: ______________________________________________ 
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Reklamation Skema 

 

Herr………………………………………………………………………………………………. 

Adresse.………………………………………………………………………………………….. 

Garantikortsnummer….……………………………………………………………….. 

Produkts type og fabriks nr.…………………………………………….......……….. 

Anskaffelsesdato.…………………………………………………………………..………. 

Fejl dato / timetæller …………………………………………………….……………… 

Kort fejlbeskrivelse...………………………………………………………..................... 

 

 

 

Dato og sted………………….............................  Signatur………………..................                         

 

14. Tillæg nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisk test: 

• Belast platform med nominel last – 250 kg 

• Løft platform til højden af ca.  1m 

• Mål afstand mellem underlag og nedre kant af platforms kortere kanten  

• Forlad platform i denne position i ca. 15 min 

• Etter krævet tid mål afstand igen – akceptabel nedsænkning – 5 mm  

Dynamisk test: Gennemføres en gang  årlig, i følge arbejdstilsynets bestemmelser. 

• Belast platform med nominel last – 250 kg 

• Sæt platform i vertikal bevægelse – velfungerende bremssystemet bør stoppe bevægelse efter at 

kontakt op-ned ikke mere betjenes. Platformsstop bør ske indenfor en afstand på 10 cm.  

➢ Tandstænger – akseptabel slidtage5 %  

➢ Tandhjul   - akseptabel fslidtage 5 % 

➢ Maskinmærking 

Tips ved inspektion 

➢ Følgende udstyr 

• Platform 

• Vertikal gavlrammer 

• Støtteben 

• Diagonalstiver 

• Horisontalstiver 

• Gelænder 

• Fodlister 

• Hjul- spindler 

• Ringsplit lås 

 

Teknisk stand af enkelte dele, man bør være opmærksom 

på: 

• Revner 

• Deformeringer 

• Brud  

➢ Styrepanelet: 

• Nødstop  

• Betjening: funktion kontakter op - ned 

• Mekanisk blokade af nøglekontakt (blokering der gør  

• funktion af op – ned  umulig) 

➢ Sikkerhedafbryder 

➢ Drivsystemet med driftsbrems – beskrivelse af kontrol 

 



ALULIFT ”S” BRUGSANVISNING DK UDGAVE september. 2018 

 

September  2018 DK                                                                           Side 32 
 

15. BATTERILADER 

Lader til blybatterier everActive CBC-10 24v 
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Bemærkninger: 

1. Tilkobl ikke batterilader til batterier, som den ikke beregnet til at oplade. 

2. Oplad batterier i rum med velfungerende luftventilation. 

3. For at undgå brand, elektrisk stød og skade - brug kun tilbehør, medleveret lader. 

4. Brug ikke forlængerledninger hvis dette ikke er nødvendig, hvis du må bruge forlængerledninger.  

Tjek først ledninger og elstik ikke er skadet og el ledning har korrekt tværsnit. 

5. Brug ikke lader hvis stik eller strømledning er skadet. 

6. Brug ikke lader hvis der ses synlige skademærker, lader sendes til servicecenter. 

7. Åben ikke lader selv, hvis den er skadet, lader sendes til servicecenter.  

8. I tilfælde af eftersyn eller rengøring bør lader frakobles el tilslutning. 

 

16. LOGBOG 

Der skal for person lift føres en LOGBOG for at opfylde gældende lovgivning. 
 
På eller i nærheden af personløfter maskinen skal der findes en journal. 
Det skal af journalen fremgå, præcis hvilken maskine den hører til. 
 
Journalen skal bl. a. indeholde: 
Dokumentation for undersøgelse af personløfterens stabilitet. 
Dokumentation for belastningsprøver. 
 
1. Batterioplader funktion. 
Når der konstateres lav spænding på det tilsluttede batteri (16-21V for 24V batteri) starter opladeren 
med 1,5A strøm for at genoprette batteriet. 
2. Opladning af batteriet. I dette trin bruger opladeren maksimal valgt strøm til at oplade batteriet. 
3. Fuld opladnig af batteriet. Batteriet oplades med den valgte strøm til ca. 70-80% kapacitet. Mens 
batteriet spændingsstigninger sænkes ladestrømmen automatisk for at forhindre gasemission og / 
eller opvarmning af batteriet. Det er en sikrer og jævn flertrinsoperation dvs. 5A- 4A - 3A - 2A -1,5A, 
hvor opladeren bruger vekslende støm 1,5A, indtil batteriet er fuldt opladet. 
4. Afslutning af opladning. Når batterispændingen når en afskæringsværdi på 28,8V / 29,4V for 24V 
batteri afsluttes opladningsprocessen, indikation grøn LED lyser 100%. Batteriets tilstand overvåges 
løbende. Når selvafladningen opstår, starte opladningen automatisk, for at opretholde fuld opladning 
(det påvirker ikke 100% LED indikation). 
 
Notits 
1. I tilfælde af strømafbrydelse / genopkobling af strømforsyningen vil laderen automatisk gendanne 
den, oprindelige anvendte standard, maksimal strøm på 2A. 
2. I tilfælde af dårlig batteriforbindelse eller anden fatal fejl, ophører laderen med at fungere ”!" 
ndikatoren lyser. 
3. Det anbefales regelmæssigt at overvåge om opladninger fungerer korrekt. 

 
 
 

Specifikation: 

Indgangsspænding: 220 – 240V AC 50-60Hz 

Indgangsstrøm: 1,0A 

Ladningsspænding: 28,8/29,4V 

Ladningsstrøm: 28,8/29,4V DC: 2/5 AMP 

Driftstemperatur: -10 – 40° C 

Køling: Lader kræver ingen ekstra køling, under ladning må lader ikke tildækkes 

Ladning: i 4 etapper 

Batterityper: gel, SLA, AGM 

Kapacitet: 1-150Ah batteri 

Dimensjoner: 120x67x41 

Typisk ladning: 

1. Oplader har batteriledninger +rød – sort fast monteret via stik på elboxen. 

 2. Sørg for at ledningsstik 230V AC er blivet tilsluttet korrekt og sikkert forbundet til stikkontakt. 

3. Efter et par sekunder opdager opladeren automatisk batterispænding og starter opladningen. 

Opladeren bruger standard 2A opladestrøm. Ved at trykke på "MODE" knappen kan brugeren 

ændre maksimal strøm til 5A for 24V batterier - maksimal opladningsstrøm er begrænset til 5A. 

4. Tryk på knappen "MODE" i 2-3 sek. Aktiverer lavtemperatur driftstilstand. 

Det vil øge spændingsafbrydelsen fra 28,8V til 29,4V (for 24V batteri).  

Det kan forbedre ladningseffektiviteten ved lav temperatur (under 0 Celsius grader). 

5. Anslåede nivau i ladningsprocessen kan ses på LED-indikatorer (rød: 25% -50% - 

75%, grøn: 100%). Bemærk venligst, at de angivne niveauer kun er et skøn og muligvis ikke 

svarer altid til batteriets faktiske opladningsniveau. 

6. Fuldt opladet batteri overvåges og i tilfælde af spændingsfald (under 24,6V for 24V batteri)  

oplades batterier automatisk med 1,5A strøm. 

7. Når opladningen er færdig, afbryd opladeren fra 230V AC-strømkilden, 
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Brug af 13,6 V DC strømforsyningstilstand: 

Denne funktion kan ikke anvendes på liftentil 24V batteritilslutning. 

Hvordan anvendes lader 

1. Tilkobl ikke batterilader til batterier, som den ikke beregnet til at oplade. 

2. Oplad batterier i rum med velfungerende luftventilation. 

3. For at undgå brand, elektrisk stød og skade - brug kun tilbehør medleveret lader. 

4. Brug ikke forlængerledninger hvis dette ikke er nødvendig, hvis du må bruge forlængerledninger,   

tjek først ledninger og elstik ikke er skadet og el ledning har korrekt tværsnit. 

5. Brug ikke lader hvis stik eller strømledning er skadet. 

6. Brug ikke lader hvis der ses synlige skademærker, lader sendes til servicecenter. 

7. Åben ikke lader selv, hvis den er skadet, lader sendes til servicecenter.  

8. I tilfælde af eftersyn eller rengøring bør lader frakobles el tilslutning. 

16. LOGBOG 

Der skal for person lift føres en LOGBOG for at opfylde gældende lovgivning. 
 
På eller i nærheden af personløfter maskinen skal der findes en journal. 
Det skal af journalen fremgå, præcis hvilken maskine den hører til. 
 
Journalen skal bl. a. indeholde: 
Dokumentation for undersøgelse af personløfterens stabilitet. 
Dokumentation for belastningsprøver. 
Dokumentation for anmeldelser. 
Certifikater for bæremidler. 
Oplysninger om eftersyn og evt. konstaterede fejl og mangler, samt hvilke forholdsregler der er 
taget, herunder det næste eftersyn. 
Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, samt hvilke 
forholdsregler der er taget før løfteren igen tages i brug. 
Oplysninger om udskiftning af bæremidler. 
Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedrørende personløfteren. 
Det skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte oplysninger, der indføres i journalen. 
 

16. JOURNAL DATA 

 

Tjek formular Lift Type:      nr.: 

Tjek nr.: Timer: Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signeret: 
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Tjek formular Lift Type:      nr.: 

Tjek nr.: Timer: Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signeret: 

 
 

Tjek formular Lift Type:      nr.: 

Tjek nr.: Timer: Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signeret: 

 
 

 

 

Tjek formular Lift Type:      nr.: 

Tjek nr.: Timer: Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signeret: 
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Tjek formular Lift Type:      nr.: 

Tjek nr.: Timer: Dato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signeret: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedforhandler 

Alulock ApS 
Jættevej 20 
4100 Ringsted 
Tlf 7022 1600 
www.alulock.com Mail: alulock@alulock.com 
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