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Brugsanvisning
El-hejs - 250, 600, 1000 kg
Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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• Vær opmærksom på at nettilslutningen er den samme som står på 
 typeskiltet (220V 50Hz)
• Stikproppen skal være forsynet med jordforbindelse.
• Det er ikke tilladt at løfte mere end det angivne på typeskiltet.
• Strømtilslutningen må ikke afbrydes under løft.
• Tag stikket ud af stikkontakten efter endt brug.
• Hold børn og tilskuere på passende afstand.
• Undgå at lasten svinger fra side til side, og hold øje med lasten, 
 og stå ikke under lasten.
• Må ikke bruges til at løfte personer.
• Elhejset skal betjenes med fuld koncentration.
• Forlad ikke en last hængende i elhejset.

Elhejset er underlagt arbejdstilsynets bekendtgørelse 1101.

Sikkerhedsanvisninger

	 1.		 Ramme.	
	 2.		 Udkørings	sikring.	
	 3.		 Indkørings	sikring.	
	 4.		 Klump	for	indkøringssikring.	
	 5.		 Tromle.	
	 6.		 Wire.	

	 7.		 Krog.	
	 8.		 Kabel	til	kontrolboks.
	 9.		 Kontrolboks.	
	10.		 Kontakt	for	hæve/sænke.	
	 11.		 Nødstop.	
	12.		 Motor

Beskrivelse af elhejs

Fig.	1
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse af elhejs

Almindelig brug af elhejs
Disse elhejs er kun fremstillet til løfte opgaver, og bør kun betjenes af personer
som har læst denne brugermanual og eller har fået grundig instruktion, og 
kender sikkerhedsforskrifterne.

Elhejset er udstyret med 1 stk ekstra taljeblok, endestopsfunktion for ud og 
indkørsel af wire og thermokontakt (automatisk) for overbelastning af motor.
Elhejset har en levetid på 8000 løft og er ikke beregnet til professionel brug.
Elhejset må ikke anvendes til at løfte smeltegods, temperaturer under 0° og 
i aggressive miljøer (korrosion/tæring på wire og elektriske forbindelser). 

Montering/opsætning
Elhejset er fremstillet med ophæng der muliggører ophængning på firkant/
rektangulær rør. Rørets dimension skal være tilpasset elhejsets løftekraft. 
(fig. 2). Opsætningen skal ske i samarbejde med fagfolk, der kan garantere 
for ophængspunkternes styrke og fastgørelse.

Fig.	2
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Montering	af	taljeblok.

Montering	af	løftekrog
på	elhejset.

Taljeblok
Der medfølger en taljeblok se (fig. 3 og 4). Når denne bruges fordobles 
elhejset’s løft.

Fig.	3

Fig.	4

Ibrugtagning 
Start med at fjerne plastikbeskyttelsen fra wiretromlen, og kontroller at wiren er 
fast monteret i tromlen.
Elhejset bør ikke anvendes ved temperaturer under -25° og over 55°.
Hvis et meget tungt emne skal løftes, er det vigtig at wiren er strammet let til, 
før der løftes. Brug ikke endestopfunktionen som automatisk stopfunktion. 
Disse er nødstopkontakter. Elhejset er udstyret med en thermokontakt, som 
i tilfælde af overbelastning slår fra. Thermokontakten slår selv til igen efter 
afkøling. Derefter skal emnets vægt reduceres. Dette er den eneste overbelast-
ningssikring som er på elhejset. Det er ikke tilladt at
bruge denne som overbelastnings sikring!

Vær opmærksom på at wiren er korrekt oprullet på tromlen. Se fig. 5

Fig.	5
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Sørg altid for at stå på afstand af emnet der løftes, rul ledningen til betjenings-
håndtaget ud.
Rul ledningen til betejningshåndtaget op efter brug (fig. 6)

Fig. � – Betejningshåndtag
Nr. 11  nødstop trykkes ind 
   ved stop og drejes 
   med uret ved indkobling.
Nr. 10  dobbeltkontakt for hejse 
   og sænkefunktion.
Nr.  9 Betejningshåndtag.

Brug:
•  Kontroller at nødstopkontakten er udløst (rød knap drejes med uret).
•  Tryk pil op for at løfte.
•  Tryk pil ned for at sænke.
•  For at aflaste wiren er elhejset udstyret med en indkørings sikring som   
 slukker for hejsefunktionen når klumpen (nr 4. fig. 1) rammer bøjlen.
•  Det samme gælder ved udkørsel, der stopper tromlen når der er ca. 
 2 omgange tilbage på tromlen.

Vedligeholdelse og eftersyn
Fjern stikproppen når der foretages eftersyn på elhejset!
Ved 1 løft forstås at wiren har været kørt ud
og kørt ind igen, med belastning på.
•  For hver 30 løft kontrolleres wiren. 
 (fig. 7)
•  Efter 100 løft kontrolleres. 
 Wiren, at udkørings sikringen
  slukker motoren, der skal være
 ca. 2 omgange wire tilbage på  
 tromlen. At indkøringssikringen  
 virker. Mens spillet køres ind løftes 
 indkøringsbøjlen og spillet skal stoppe. Kontroller kabler og tilslutninger.   
 Kontroller at bremsen virker korrekt, dette gøres ved at køre med spillet   
 og lytte efter ”mærkelige” lyde, samtidig med at man starter og stopper.

•  Efter 200 løft kontrolleres og smøres wiren.
•  Efter 1000 løft kontrolleres at bolte og skruer er spændte og ramme for   
 brud og revner.

Fig.	7
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Tekniske data
Model  9029922 9029�9� 9029��2
 250Kg  600Kg  1000Kg
Strømtilslutning  220V 50Hz  220V 50Hz  220V 50Hz
Strømforbrug Amp  2,2  4,6  7,4
Strømforbrug Watt  500  1050  1600
Max løftekapasitet i Kg  125/250  300/600  500/999
Max løftehøjde i meter  6/12  6/12  6/12
Løftehastighed i meter  4/8  4/8  4/8
Wire diameter i mm  3,0  4,5  5,6
Wire brudstyrke (N/mm²)  1870  1770  1770
Ip rating  Ip 54  Ip54  Ip54
Egenvægt i kg  10,5  17,5  31
Mekanisk gruppering  M1  M1  M1
Isolerings gruppe  B  B  B

1 løft består af en arbejdsperiode på 10 minutter, og man regner med at 
elhejset kører ca. 2,5 minut. Dvs. at man kan ca. køre 3 løft på 10 minutter. 
(S3-25%-10Min) 

Max løftekapasitet er defineret med taljeblokken monteret.
Løftehastigheden = den langsomste er med taljeblokken monteret.
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Tekniske data Elektrisk diagram
250/600 kg elhejs

250/600 kg elhejs
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