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              Anvendelse  

Liften er konstrueret til at bringe en motorcykel i ergonomisk rigtig arbejdshøjde ved 

eftersyns- og reparationsarbejder.  

    

   Advarsel.             

      For at undgå unødige skader, skal liften skrues fast på et jævnt og vandret gulv.  

 (Beslag på tanken til befæstning)  

              Træk motorcyklen op på liften/fareområder er mærket med gul/sort.  

              Al ophold under liften er forbudt.   

Ved nedstøbning i gulv kræver loven 10 cm. luft fra liftkant til cementkant. 

380/220 v pumpe: Betjeningspanelet skal være placeret mindst 2,5 meter fra 

liften.  

  

   Undgå overbelastning.  

Den maksimale belastning på 400/600 kg. må ikke overskrides. Husk, at liften er 

beregnet til jævnt fordelt belastning.  

   Overskrides de 400/600 kg bortfalder garantien.  

Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.   

  

   Undgå skæv belastning.  

   Motorcyklen skal placeres midt på liften.  

Motorcyklen skal sikres, så den ikke vælter af når liften løftes eller står i løftet 

stilling.  

Punktbelastes liften ensidigt, er der risiko for, at de bøjes.  

  

   Sikkerhedsventil/overtryksventil/  

               slangebrudsventil  

       Liftens overtryksventil er af producenten indstillet til den konstruktionsmæssige 

maksimale last ( 400/600 kg ). Indstillingen er en overbelastningssikring af liften, så denne 

ikke bliver skadet af utilsigtet løft af for stor byrde.               Slangebrudsventilen er monteret 

på cylinderen.              

  

    Smørring og hydraulikolie.  

Liften behøver ingen smørring under normale driftsforhold.  

Alle de bevægelige dele er behandlet med molybdændusulfid fedt.  

Hydrauliksystemet er påfyldt med 1½ liter hydraulikolie Texaco Rando HDZLT 32.  



   (DIN. 51524 HVLP).  

Den påfyldte olie er velegnet til anvendelse i temperaturer under  -10 til +50 grader. 

Ved tøming/påfyldning henvises til markeringer på  tanken “Aftapning” og 

“Påfyldning”.  

   Olien skal suges op af tanken.  

HUSK!! Brugt hydraulikolie skal afleveres til den kommunale modtageordning.  

 Hydraulikolien skal skiftes hver andet år.  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Udluftning af hydrauliksystemet. Håndpumpen virker ikke i hele pumpeslaget, 

hvis der er luft i hydrauliksystemet.  

    Hvis man under flytning rejser liften op på siden eller løfter bordet op uden at saksen 

tages med, kan der komme luft ind i pumpen.  

Systemet udluftes således:  

Udluft pumpen ved at løsne den lille røde unbrakoskrue som sidder på pumpen 

(liften skal være nede).Pump stille til der kommer olie ud.   

   Gentag det til der er fuld pumpeslag.  

   Påfyldning af olie på elpumpe:  

Fyld tanken halv med olie, kør liften halv op. Kør langsomt ned da der kan komme 

luft retur i tanken. Kør et par gange op og ned. Hæld 1/3 mere olie på. Kør liften op 

og ned et par gange  til alt luft er ude. Pumpestationen skal hænge vandret med den 

røde prop opad.  

   El skal monteres af en elektriker.     

   Utætheder ved pakninger.  

Lokaliser, hvor olien siver og udskift derefter defekte pakninger.  

  

 Der skal foretages eftersyn af liften 1 gang årligt.       

    

   Rengøring.  

Undgå at sprøjte på lejer og tætninger når liften  rengøres. I modsat fald forårsages 

udvaskning af fedtet, så levetiden forkortes.  

  

Hvis du har spørgsmål til liftens brug og vedligeholdelse,  er du altid velkommen til 

at henvende dig til.  

    

  

  

   Spangkilde Teknik Aps  

   Spangkildevej 13-15, Spettrup  

   8722 Hedensted  



   Telefon 75652335  

   Telefax 75652065  

   E-mail:  Info@spangkilde.dk  

   Internet: www.spangkilde.dk  
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