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             Anvendelse  

Universal Liften er udviklet til praktisk brug til installation - fra kedlen / 
vandbeholderen /radiatoren skal hentes på pallen til monteringsstedet. 
Med en stærk konstruktion, solide hjul og slagfast pulver- lakering er 
Universal Liften klar til dagligt, hårdt slid – som aflastning for dig.  
Efter transporten til montagestedet kan kedlen /vandbeholderen 
/radiatoren vha. kædetræk hæves op til den til den ønskede 
monteringshøjde. Derefter fastgøres emnet, hvorefter Universal Liften 
kan fjernes.   
Universal Liften kan løfte enheder op til 150 kg. Dette maksimum må 
ikke overskrides. Kædetræksfunktionen kan løfte emnet op i 90 cm, 
hvilket betyder at den kan anbringes i en ønskværdig arbejdshøjde. Ved 
at flytte gaflerne et niveau opad, kan Vognen løfte op til 140cm. 
Ligeledes er der tænkt på transporten til og fra arbejdsstedet, således er 
Universal Liften designet til en højde af 150cm, hvilket gør det muligt at 
transportere den i bilen i lodret position eller liggende.  
Transport af enheder med Universal Liften kan foretages, ved enten at 
tippe den bagover så vægten hviler på de to store solide hjul, eller ved at 
køre på alle fire hjul i lodret position.  
Sidehjulene betjenes ved at vippe Universal Liften bagover, tryk da her 
sidehjulshåndtagene ned i begge side.  
De små forhjul kan udskiftes, når der ikke er vægt på Universal Liften, 
ved at løsne de små skruer bagpå.  
  

  Undgå overbelastning.  
Den maksimale belastning på 150 kg. må ikke overskrides. Husk, at 
Universal Liften er beregnet til jævnt fordelt belastning.  



  Overskrides de 150 kg bortfalder garantien.  
Ved ændringer af konstruktionen bortfalder garantien.   
 
 

  
  Undgå skæv belastning.  
  Emnet skal placeres midt på Universal Liften.  

Emnet skal sikres, så det ikke vælter af når Universal Liften løftes eller 
står i løftet stilling.  
Punktbelastes Universal Liften ensidigt, er der risiko for, at den bøjes.   
  
  
  
   
Sikkerhed  
Gaflen skal ned inden Universal Liften lægges ned.  
Jævnt underlag anbefales.  
Undgå at overspænde kædetrækket når det har nået sin maximale højde. 
Tjek kæden efter transport, vær sikker på at den er stram og fri. Hvis 
kæden er beskadiget skal den skiftes.  
Det er forbudt at stå, ligge eller have legemsdele under liften.  
 
Rør aldrig ved bolten på spillet og drej aldrig håndsvinget mod uret, 
med magt. Herved bortfalder garantien. Ring i stedet 75652335 hvis 
liften ikke vil løfte men falder ned igen. Så kan spillet være blevet låst 
ved at man har kommet til at dreje den forkerte vej, når slæden har været 
i bund.  
 
Hvis slæden ikke kan hæves uden at falde ned igen. Prøv da dette: 
Stil vægt på gaflerne, evt. med venstre fod, og giv herefter håndsvinget 
et slag med hånden ”MED URET”, der hvor det begynder at tage ved 
efter frigangen. Så bliver det låst op. 

  
   Smøring.  
 Universal Liften behøver ingen smøring under normale driftsforhold. 
     
  
  Rengøring.  

Ved rengøring af Universal Liften skal der være normal vedligeholdelse 
af konstruktion, således denne holdes intakt.  
  



 
  
    
Hvis du har spørgsmål til Universal Liftens brug og vedligeholdelse, er 
du altid velkommen til at henvende dig til.  

    
  
  
  Spangkilde Teknik ApS  
  Spangkildevej 13-15, Spettrup  
  8722 Hedensted  
  Telefon 75652335  
  E-mail:  Info@spangkilde.dk  
  Internet: www.spangkilde.dk  
  
     
  
  
      
       
  
  



    
  
  
  
  
  
  
  
  Fabrikant:  Spangkilde Teknik ApS  
      Spangkildevej 13-15  
                    8722 Hedensted  
    
  Erklærer hermed, at  
  
  Produktgruppe: Universal Liften  
  
  
  Fremstillingsår:  2020 
  
  Serienr:  _______________  
  
  Er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets  
  Bestemmelse (Direktiv), og med national  
 Lovgivning, der implementerer dette i dansk lov  
 Ved (Arbejdstilsynets bekg. 612/2008,kap.3).  
        
  
  Navn:   Jan Michaelsen  
  
  Stilling:  Direktør  
  
  Firma:   Spangkilde Teknik ApS  
  
    
 Underskrift_____Jan Michaelsen______________  


