Lathund för säkra lyft

Forankra är en ledande europeisk leverantör av lastsäkring,
lastoptimering och lyftutrustningar. Med vår expertis, kvalitetssäkrade sortiment och kundanpassade lösningar hjälper vi våra
kunder att säkra allt gods i rörelse.

Lathund för säkra lyft
Säkra lyft kräver godkända och certifierade produkter, korrekt handhavande
och kontroll av lyftutrustningen före användning. I vår "Lathund för säkra lyft"
har vi samlat information, som är viktig att känna till inför användning av
lyftutrustningar och för att säkerställa säkra lyftsituationer.

Du vet väl att:
Forankra erbjuder ett utvalt sortiment inom lyft, som täcker in de flesta
vardagliga behov. Våra lyftredskap uppfyller Europeiska Maskindirektivet
och levereras med erforderlig dokumentation, som lagras i våra system för
spårbarhet och ev. återskapande.
För mer information om vårt sortiment rekommenderar vi att du går in på
vår hemsida www.forankra.se/Produkter.

Kontakta oss
Välkommen att kontakta våra experter om du har frågor eller vill diskutera
vilka produkter och lösningar som bäst uppfyller ditt lyftbehov.
Du når oss enklast på tel 0322-66 78 00, info@forankra.se eller via vår
hemsida www.forankra.se/Kontakt.

2

§

SÄKRA LYFT

Säkra lyft

Det genomförs dagligen många sorters lyft inom olika branscher. Lyft är
alltid förenat med en viss risk och ställer höga krav på både användaren
och leverantören av lyftprodukter.
Även om produkterna är godkända och certifierade, kan felaktig hantering
och felaktig tillämpning av produkterna skapa farliga situationer.
Rätt utrustning
Säkra lyft börjar alltid med att välja rätt utrustning. Lyftprodukter är starkt
reglerade av Europeiska Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3),
som ställer höga krav på leverantörer av lyftprodukter avseende:

• Krav på produktens prestanda
•
•
•
•

Produktmärkning
Teknisk produktdokumentation
CE-märkning
Spårbarhet av produkter genom värdekedjan

Lagar och krav
För att förebygga olyckor och personskador i samband med lyftarbete har
Arbetsmiljöverket tagit fram ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”
(AFS 2006:6). Här regleras arbetsgivarens ansvar avseende bruk och
kontroll av lyftredskap, se utdrag nedan:
§30 En lyftanordning och ett lyftredskap SKALL underhållas samt

genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används.
§32 Underhåll, reparation och ombyggnad SKALL utföras på ett sådant

sätt att redskapets funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras.
§33 Journal SKALL föras över underhåll och fortlöpande tillsyn enligt §30

Mer information om de krav som ställs på arbetsutrustning och lyftredskap
finner du på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se:
• Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
• Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
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Allmänt om lyftredskap
Riskbedömning
Gör alltid en riskbedömning och åtgärda vid behov innan lyftet påbörjas.
Hur ser lyftområdet ut? Vem/Vad finns inom riskzonen?
Rätt lyftredskap
Säkerställ val av för ändamålet rätt utrustning, som uppfyller gällande
direktiv och krav. Kraven gäller även dokumentation av utrustningen.
Kunskap
Arbetsgivare ska se till att personal som använder lyftredskap har tillräckliga
teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning av utrustningen.
Dessa ska vara dokumenterade. Det åligger arbetstagare att följa föreskrifter
och instruktioner.
Underhåll och kontroll
• Lyftredskap SKALL underhållas löpande och kontrolleras före användning.
• Denna fortlöpade tillsyn SKALL journalföras.
• Nya lyftredskap SKALL registeras och kontrolleras innan de tas i bruk.
Denna information återfinns i AFS 2006:6 och i redskapets bruksanvisning.
Livslängden på lyftredskap är begränsad och beror på användning.
Uttjänt material ska kasseras och ersättas.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I enlighet med Arbetsmiljöverkets regler har arbetsgivaren huvudansvaret
och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för
att säkerställa en bra arbetsmiljö.
Arbetsgivaren ska genomföra alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att
arbetstagarna drabbas av olyckor.
Arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och är därmed
ålagd att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten i syfte att
förebygga olyckor och ohälsa.

www.forankra.se
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Så här får du säkra lyft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera lastens vikt
Bestäm lyftmetod
Välj lämpligt lyftredskap
Använd kättingredskap vid godstemperatur över 100°C
Beakta lyftvinkeln
Överskrid aldrig 120° toppvinkel
Använd alltid kantskydd på skarpa hörn och kanter
Lyft vertikalt och se till att lasten är symmetriskt fördelad
Släpa aldrig lasten med redskapet
Överbelasta aldrig – respektera maxlast (WLL)
Gå ej under hängande last
Lämna aldrig hängande last utan tillsyn
Kontrollera att märkningen är komplett och läsbar
Lär känna ditt lyftredskap – läs bruksanvisningen

Lyftbegrepp
Provkraft (MPF)
Den kraft med vilken ett redskap eller komponent,
som ska provbelastas, belastas före leverans.
Kraften varierar beroende på produkt och styrande
standard och är vanligtvis 1,25-2,5 gånger högre än
tillåten maxlast (WLL).
Brottkraft (MBF)
Den kraft då redskapet brister vid förstörande provning.
Maxlast (WLL)
Redskapets/produktens maximala arbetslast.
Säkerhetsfaktor (SF)
Förhållandet mellan brottkraft och maxlast för ett material.
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Lyftvinkelns påverkan på flerpartigt lyftredskap
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Tabellen visar lyftvinkelns påverkan på redskapets kapacitet
alt. vilken belastning redskapet utsätts för vid varje given vinkel.
OBS! Lyftvinkeln ska aldrig överstiga 60° för någon part.

SÄKRA LYFT

Lyftredskap
Forankras sortiment av lyftredskap är anpassat för bygg och industri.
Sortimentet omfattar lyftredskap för klass 8 och klass 10, mjuka lyftredskap
samt lyft- och dragdon. Vi anpassar även kättingredskap till önskad längd
och utförande.

Vilket lyftredskap ska jag välja?
Valet av lyftredskap beror på vad det är som ska lyftas.
• Kättingredskap är slitstarka, flexibla och temperaturtåliga redskap
där lyftkättingen kan kombineras med många olika lyftkomponenter.
• Mjuka lyftredskap är ett kostnadseffektivt alternativ, som används
för ömtåligt gods och när man vill kunna snara lasten vid lyft.

CE-märkning
Lyftredskap ska från och med 1:a januari 1995 CE-märkas. CE-märket är ett
bevis på att redskapet uppfyller EU:s maskindirektiv. Användarinstruktion och
försäkran om överensstämmelse bifogas varje leverans. Arbetsmiljöverket
kontrollerar märkning och dokumentation av lyftredskap ute på arbetsplatser
och kan vid avvikelser förbjuda bruk av redskap och t.o.m utdöma böter.

Märkning av lyftredskap

Märkning av kättingredskap
Kätting ska förses med märkbricka,
som anger lyftklass, dimension samt
om den är avsedd för flera parter.

Märkning på mjuka lyftredskap
Mjuka lyftredskap ska ha en etikett,
som anger kapacitet (WLL) och längd
på redskapet.

7

www.forankra.se

KÄTTINGREDSKAP

Kättingredskap
Ett kättingredskap har hög uthållighet mot nötning och slitage och används med
fördel när behovet av slitstyrka är stort. Redskapet tål höga temperaturer och
kan kombineras med många olika lyftkomponenter. Kättingredskapet är mycket
flexibelt, t ex kan förkortningskrokar (gripkrokar) användas för att få optimal längd
på en eller flera parter.
I ett kättingredskap används kätting och komponenter av klass 8 eller 10.
Klass 10 komponenter är ca 25% starkare än motsvarande dimension i klass 8.
Kättingen ska vara kortlänkad.
Forankra tillhandahåller kättingredskap med en till fyra parter. Vid användande av
flerpartiga lyftredskap är det viktigt att beakta vinkeln mellan parterna.
Kätting och redskap tillverkas enligt tillämpliga delar av standard SS-EN 818 och
komponenter enligt EN 1677.
Kätting klass

Färg

Användningsområde

8

Svart

Lyftredskap, surrning

10

Blå/Lila

Lyftredskap, surrning

Temperatur
Kättingredskap ska ej användas vid temperatur under -40°C eller över 200°C.
Vid användning av redskap i temperaturer utanför detta intervall reduceras
maxlasten och speciallösningar måste tillämpas.
Temperatur på
kätting

Reduktion av WLL
klass 8

Reduktion av WLL
klass 10

-40°C till +200°C

0%

0%

+200°C till +300°C

10%

Ej tillåtet

+300°C till +400°C

25%

Ej tillåtet

Kemikalier
Kättingredskap i klass 8 och klass 10 får inte användas i kontakt med syror
eller andra aggressiva kemikalier. Redskapet får inte heller utsättas för varmförzinkning.

www.forankra.se
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Kapacitetsmärkning kättingredskap
Kapacitetsmärkning utgår alltid från 45° resp. 60° arbetsvinkel.

Arbetsvinkel 45°, lyftvinkel 90°

Arbetsvinkel 60°, lyftvinkel 120°

Att tänka på vid användande av kättingredskap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyft endast med godkända redskap
Lyft aldrig med vriden kätting
Använd förkortningskrok vid förkortning av kätting
Knutar på kättingen får ej förekomma
Arbetsvinkeln får aldrig överskrida 60° på någon part
Belasta aldrig en krok i spetsen. Lasten ska alltid ligga i botten på kroken
De olika komponenterna ska alltid röra sig fritt i belastningens riktning
Undvik alltid ryck vid belastning
Kättingen får ej värmebehandlas
Använd alltid kantskydd för att skydda kättingen mot slitage från
vassa kanter

Byt ut kättingredskapet:
• när det finns tecken på permanent förlängning, deformation, sprickor eller
annan anvisning förekommer
• när förslitning på kättingen mätt i 2 vinkelräta riktningar (d1, d2) överstiger
10% av ursprunglig dimension (dnormal) enligt formeln nedan:
				
d2
d1 + d2
_______
< 0,9 x dnormal
2
d1
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TABELL: Lyftredskap
1-part

2-part
2-part
0-45°
45° -60°
WLL (ton) WLL (ton) WLL (ton)

Klass 8

3/4-part
0°-45°
WLL (ton)

3/4-part
45°-60°
WLL (ton)

Lyftredskap 6 mm

1,12

1,60

1,12

2,36

1,70

Lyftredskap 7 mm

1,50

2,12

1,50

3,15

2,24

Lyftredskap 8 mm

2,00

2,80

2,00

4,25

3,00

Lyftredskap 10 mm

3,15

4,25

3,15

6,70

4,75

Lyftredskap 13 mm

5,30

7,50

5,30

11,20

8,00

Lyftredskap 16 mm

8,00

11,20

8,00

17,00

11,80

3/4-part
0°-45°
WLL (ton)

3/4-part
45°-60°
WLL (ton)

3,00

2,10

1-part

Klass 10
Lyftredskap 6 mm

2-part
2-part
0-45°
45° -60°
WLL (ton) WLL (ton) WLL (ton)
1,40

2,00

1,40

Lyftredskap 8 mm

2,50

3,50

2,50

5,3

3,80

Lyftredskap 10 mm

4,00

5,60

4,00

8,00

5,70

Lyftredskap 13 mm

6,70

9,40

6,70

14,00

10,00

Lyftredskap 16 mm

10,00

14,00

10,00

21,20

15,00

Beräkning av min. längd på lyftben utifrån vinkeln
Min. längd lyftben =

Avstånd mellan lyftpunkterna (L)
Vinkelfaktor

Vid max lyftvinkel 90°

Vid max lyftvinkel 120°

Vinkelfaktor 1,4

Vinkelfaktor 1,7

2m

2m

L=2,8 m

L=3,4 m

Min. längd lyftben = 3,4m/1,7 = 2m

Min. längd lyftben = 2,8m/1,4 = 2m

www.forankra.se
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Mjuka lyftredskap
Mjuka lyftredskap används för ömtåligt gods och när man vill kunna snara
lasten vid lyft. Rundsling, bandsling och bandstroppar brukas till största
delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov
kombineras med klass 8, klass 10 eller andra godkända lyftkomponenter.
Mjuka lyftredskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk
anliggningsyta mot godset, d.v.s skadar inte godset. Redskapen är mycket
flexibla då de kan kopplas runt lasten på många olika sätt.
Mjuka lyftredskap måste uppfylla kraven i Europeiska Maskindirektivet och är
normalt sett tillverkade enligt EN 1492-1 eller EN 1492-2. Redskapen är då
färgkodade för sin maximala arbetslast (WLL).
Kemikalier
Mjuka lyftredskap är oftast tillverkade av polyester, som inte är motståndskraftig mot alkalier, som t.ex ammoniak och kaustiksoda.
Temperatur
Mjuka lyftredskap bör inte används vid lyft av gods som är varmare än 100°C.
Vid högre godstemperaturer ska kätting användas.

Rundsling
sömlös

Rundsling
Duplex

Rundslingsstropp

Bandsling

Bandstropp

Rundsling och rundslingsstroppar (EN 1492-2)
Rundsling består av en lastbärande ändlös slinga av polyesterfiber med ett
skyddshölje av vävd polyesterduk. Rundsling Duplex har dubbelt skyddshölje,
vilket ber betydligt högre slitstyrka.
Rundslingsstroppar har sydda öglor i ändarna, men är uppbyggda med
fiberkärna och ytterhöljen på samma sätt som rundsling.
Bandsling och bandstroppar (EN 1492-1)
Bandsling består av vävt band i polyester, som sys ihop till ett ändlöst sling.
Bandstropp är ett vävt band med sydda öglor i ändarna och används när
man vill fördela trycket mot lasten.
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Beräkning av nominell arbetslast (WLL)

TABELL: Beräkning av nominell arbetslast (WLL)

Mjuka lyftredskap är färgkodade utifrån den arbetslast (WLL) de är
dimensionerade för, se tabell nedan.

www.forankra.se
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Att tänka på vid användning av mjuka lyftredskap:
• Mjuka redskap skadas lätt av nötning mot vassa kanter eller vid friktion.
Använd därför lyftkomponenter med rundade kanter samt kantskydd
på vassa hörn och godskanter
• Använd lyftkomponenter som har en inre radie, som är minst lika stor
som bandbredden
• Lyft vertikalt och se till att lasten är symmetriskt fördelad
• Mjuka lyftredskap ska inte användas vid lyft av gods som är varmare än 100°C
• Se till att mjuka lyftredskap inte kommer i kontakt med alkaliska kemikalier
• Förkorta aldrig mjuka lyftredskapen med knutar
• Överbelasta aldrig – respektera maxlast. Se tabell för nominell arbetslast (WLL)
• Lär känna ditt lyftredskap – läs bruksanvisningen

Rundslingskrok används med rundsling

Kantskydd skyddar mot vassa godskanter

När ska mjuka lyftredskap bytas ut?
Rundsling
Känn på slinget runt om och kontrollera att det inte är några ojämnheter inuti.
Kontrollera även att höljet är opåverkat och att etiketten är läsbar.
Kassera rundslinget om det har uppstått skador i skyddsduken.
Bandsling/Bandstropp
Kontrollera att sömmarna är hela och att etiketten är läsbar. Kassera redskapet
om skoning i ögon nötts ut eller om det uppstått kantskada på bandet.
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LYFTKOMPONENTER
Det finns många olika typer av lyftkomponenter. Vi presenterar här de vanligast
förekommande i klass 8 och klass 10.
För mer information se Produkter/Lyftutrustning på www.forankra.se.

Krokar för lyftredskap
Krok väljs alltid utifrån kättingens dimension och klass.

Spärrkrokar – vanligaste krokarna

Ögla

Gaffel

Förkortningskrokar

Svivlande

Säkerhetskrokar – låser sig vid belastning

Ögla

Gaffel

Svivlande

Kopplingslänkar - används för att

Gaffel

Gjuterikrok

Ögla

Ögla

Löpkrok

Används med
Omega-länk

Toppöglor

bygga samman lyftredskap

Standard

www.forankra.se

Omega-länk

Rundslingskoppling
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För 1-2 parts
lyftredskap

För 3-4 parts
lyftredskap
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Kemikalier
Lyftkomponenter klass 8 och 10 följer kättingens säkerhetsfaktor och får ej
användas i kontakt med syror eller andra aggressiva miljöer. Redskapet får
inte utsättas för varmförzinkning.
Temperatur
Lyftkomponenter klass 8 och 10 följer kättingens säkerhetsfaktor och ska ej
användas vid temperatur under -40°C eller över 200°C.
Vid användning av kätting i temperaturer utanför detta intervall reduceras
maxlasten och speciallösningar måste tillämpas.

Att tänka på vid användning av lyftkomponenter:
• Kontrollera lyftkomponenterna före användning och kassera dem
vid upptäckt av sprickor, slitage och övriga skador
• Kontrollera krokspärrar och lås till kopplingslänkar före användning
• Slitage på krokar får ej överstiga 10% av utgångsmaterialet
• Max tillåten permanent ökning av krokgap är 10%
• Förlängning av kopplingslänkar är ej tillåtet
• Slipa bort vassa hack och skägg vid utmanglad yta

Lyft- och dragdon
Forankra har även ett brett sortiment av lyft- och dragdon, som t.ex
lyftblock, balkklor, lyftok, magnetlyftar och plåtlyfthandskar.
För mer information se Produkter/Lyftutrustning på www.forankra.se.

Lyftblock

Balkklo

Lyftok
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Magnetlyft

Plåtlyfthandske
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Säkra lyft
Säkra lyft kräver godkända och certifierade produkter, korrekt handhavande
och kontroll av lyftutrustningen före användning.
Med Forankra som din partner kan du vara säker på att produkterna är
tillverkade enligt gällande lagstiftning och standarder samt att de försedda
med erforderlig dokumentation.

Kontakta oss
Våra experter är tillgängliga för frågor och rekommendationer samt för att
föreslå säkra lyftlösningar anpassade till dina behov.
Vi erbjuder även utbildningar inom lyft och framtagning av kundanpassade
produkter och lösningar.

Forankra AB, Box 100, 447 23 Vårgårda
Tel 0322-66 78 00 • info@forankra.se • www.forankra.se
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Välkommen att kontakta oss på tel 0322-66 78 00 eller info@forankra.se

