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Solift klovbeskæringsboks - Varenr. 9042790 
 
Beskrivelse: Klovbeskæringsboksen er bygget op omkring en el-betjent liftsøjle. Selve 
boksen er galvaniseret og har låger i begge ender. 
 
Tilsigtet brug: Må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning – al anden 
brug betragtes som forkert. 
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Sikkerhedsinstruktioner 
 
Sikkerhed:  

• Læs og forstå brugermanualen inden ibrugtagning. 
• Brug aldrig soliften til andet end det, den er konstrueret til. 
• Liften har automatiske sikkerhedslåse, som sikre mod pludselig sænkning ved evt. 

defekt. 
• El-tilslutning skal udføres af autoriseret el installatør. 
• Montering skal foretages af ansvarlig fagperson. 

Det skal sikres, at soliftens underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er 
forsvarlig under hensyn til soliftens vægt, form og anvendelse. 
 
Det skal sikres, at soliftens underlag under alle forhold er fast og bæredygtigt. 
Fastgøres soliften til, eller understøttes den af bygnings- eller andre dele, skal det ske 
forsvarligt.  
 
Fastgørelsen eller understøtningen skal have den fornødne bæreevne og stabilitet. 
Eventuel forankring skal foretages i materiale, der med sikkerhed kan optage de 
kræfter, det udsættes for af soliften. 
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Montering 
 
Hvis søjlen monteres på fast gulv, 
fastgøres den med ekspansionsbolte 
(medfølger ikke). 
 
Liften monteres på et plant betongulv 
på minimum 25 cm tykkelse uden 
revner og sprækker. 
Brudstyrken skal være mindst 2,1 
kg/mm2. 
 
Søjlen kan monteres på spaltegulvet 
med de medfølgende rustfrie 
spalteankere. 
Hvis muligt stilles søjlen direkte oven 
på en skillerumsmur. 
 
Fodpladen måler 70 x 70 cm. 

 

 
Sørg for at søjlen står lodret, inden 
afstivningerne monteres fra toppen af 
søjlen. 
 
Afstivningerne tilpasses efter bebov 
afhængig af montering. 

 
Monter hydraulikstationen på søjlen. 
 
Monter olieslangen og spænd fittings. 
 
Fyld beholderen med hydraulikolie. 
(10 liter ISO 32 eller ISO 46) . 
 
Kontroller om hydrauliksystemet er 
tæt. 

 
 

• Monter elskabet på søjlen. 
• Monter magnetventilerne i søjlen. 

cylinder 
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Ting der bør kontrolleres efter monteringen og før første ibrugtagning: 
 

Nr. Kontroller Ja nej 
1 Er søjlen lodret?   
2 Er olieslanger korrekte monteret og spændte?   
3 Er løftearmene sikkert fastgjorte?   
4 Er el tilslutningerne korrekt tilsluttet?   
5 Er alle bevægelige dele smurte?   
6 Er kæder og wire smurt med fedt (skal gøres)   

 

• Ledninger fra magnetventilerne trækkes til elskab. 
• Strøm tilsluttes elskab og motor. 
• Løftearmen monteres. 
• Fedt smøres på slædens kontaktflade på søjlen. 
• Udluft hydrauliksystemet ved at hæve og sænke slæden gentagene gange. 

 
 
 
Kæden er justeret fra fabrikken så 
løftearmen kan bevæges uden at røre 
gulvet. 
Det kan være nødvendigt at finjustere 
kædens længde. 
 
Justering: 

• Slæden hæves op. 
• Sænkes så den hviler på 

sikkerhedslåsene. 
• Justering foretages på 

justerbolten.  
 
 
Beskæringsboksen monteres på 
løftearmen med boltene (A). 
 
Boksen justeres så den hænger lige 
med boltene (B).  

 
A 

B 
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El-tilslutning 
 
El-tilslutning skal udføres af autoriseret el installatør.  
Bemærk: Strøm tages fra 16A el-udtag. Tilsluttes alene en fase og nul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Strøm indgang. 
Fase på A. 
0 på N.  
Jord på PE. 
 
  
 

Strøm udgang til 
hydraulikmotor. 
Fase på A2. 
0 På N. 
Jord På PE. 
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I ledningsbundtet der går ud til de 2 udløser magneter, er der en ledning uden multistik. 
Denne skal monteres på magnet spolen ved pumpen. Tilslutningen er vilkårlig (24V). 

 
 

  

Tilslutning magnet spole. Pumpe.  
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Anvendelse 
 
Løft: 

• Soen drives ind i boksen. 
• Sidepladerne justeres til efter soens størrelse. 

 
• Tryk på ”up”        knappen på el-boksen for at hæve boksen til den ønskede 

højde 
• Sikkerhedspalerne falder automatisk ud når liften hæves. 
• Soen er nu klar til klovbeskæring. 

Sænk: 
• Efter endt klovbeskæring trykkes på ”down”         knappen for at sænke boksen. 

Når knappen aktiveres hæves boksen en smule, sikkerhedspalerne trækkes ind 
og boksen sænker. 

 
 

Teknisk data 
 
Løftekapacitet 1000 kg 
Løftehøjde 170 cm 
Hævetid til fuld højde 30 sekunder 
Sænkningstid fra fuld højde 45 sekunder 
Motorydelse 2,2 KW 
Højde 285 cm 
Vægt 600 kg 
Fodplade 70 x 70 cm 
Hydraulikolie.(ISO 32 eller ISO 46) 10 liter 
Boks størrelse L x B x H 188 x 88 x 110 cm 
El tilslutning** 220V / 16 Amp 

 
** Bemærk: Strømmen skal tages fra 16A el-udtag. Tilsluttes alene en fase og 
nul. 
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Hydraulikdiagram 
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El-diagram 
 

 

 
Elektrisk tilslutning: 
 
De elektriske tilslutninger bør laves af en fagmand, med de korrekte sikrings gruppe. 
 
Sikringsgruppe og vægtilslutning medfølger ikke. 

 
 
 
 
 
 

1. Tandhjulspumpe 
2. Motor 
3. Oliefilter 
4. Kontraventil 
5. Overtryksventil 
6. Magnetventil 
7. Slangebrudsventil 
8. Hydraulikslange 
9. Cylinder 
10. Niveauindikator 
11. Luftfilter 
12. Drøvleventil 
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Fejlsøgning 
Symptom Problem Udbedring 

 
Hydraulikmotor kører ikke 

Kontroller sikringer. 
 
Kommer der strøm til motoren. 
Kontroller ledningerne 
Elmotoren er defekt. 

Udskift sikringer eller reset 
automatsikring. 
Fejlsøg og reparer afbrydelsen. 
Udskift defekte ledninger. 
Udskift elmotoren. 

 
Hydraulikmotoren kører men 
liften løfter ikke 

Elektrisk sænkeventil står åben. 
 
Hydraulikpumpen suger luft 
ind. 
Hydraulikolie stand for lav 

Kontroller ledningsforbindelser, 
og/eller udskift ventilen. 
Kontroller alle 
slangeforbindelser 
Efterfyld hydraulikolie N32 eller 
N46 (påfyldnings mængde fra 
ny er 10ltr) 

 
Hydraulikmotoren kører, liften 
løfter sig uden belastning. 
Vil ikke løfte et køretøj. 

Elmotoren får ikke strøm nok. 
Urenheder i de hydrauliske 
ventiler. 
 
 
Sikkerhedsventilen stillet for 
lav. 
Liften er overbelastet. 

Kontroller strømforsyningen. 
 
Udtag ventilerne og rens disse. 
Evt. renses hele 
hydrauliksystemet. 
Juster sikkerhedsventilen. 
 
Kontroller køretøjets vægt. 

 
Liften sænker sig langsomt, 
uden at sænkeknappen 
betjenes. 

Urenheder i de hydrauliske 
ventiler. 
Olie utætheder i 
slangeforbindelser. 

Udtag ventilerne og rens disse. 
Evt. renses hele. 
Udbedre de defekte hydrauliske 
forbindelser. 

 
Løftehastigheden er meget 
langsom, og der kommer 
olieskum ud af oliepåfyldnings 
proppen. 

Luft og olie er blandet. 
Tilløbs slangen suger luft ind. 
 
Oliereturslangen er løs. 

Udskift hydraulikolien. 
Efterspænd alle tilløbsslanger. 
Efterspænd alle slanger. 

 
Liften løfter ikke ens i begge 
sider. 

Udlignings wirerne er ikke 
korrekt justeret. 
Liften er ikke korrekt monteret 
på et plant underlag. 

Efterjuster udlignings wirerne.  
Det kan være at lægge nogle 
udligningsplader under den ene 
søjle for at sikre at liften står 
lige. 

 
Liftboltene er løse 
 

Forankrings hullet er boret for 
stort. 
 
 
Betonen er ikke stærk nok. 

Fyld ankerhullet ud med 
ankerklæber, eller flyt liften og 
bor nogle nye huller i korrekt 
dimission. 
Støb et nyt underlag. 
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Vedligeholdelse 
 
Jævnlig rengøring af liften vil forlænge dennes levetid, liften rengøres bedst med 
noget maskinrens på en tør klud. Husk at afbryde de elektriske forbindelser under 
denne proces. 

Daglig Månedlig Halvårlig Hydrauliksystemet 
Kontrolleres liftens 
almene tilstand. 
Kontroller at 
sikkerheds palerne 
arbejder (tydelige 
klaklyde) 

Kontroller alle 
bevægelige dele for 
slid, brud eller skader. 
 
 

Kontroller alle 
bevægelige dele for 
slid, brud eller skader. 
 

Efter 6 måneder. Og 
ved jævnlig brug skiftes 
hydraulikolien Fig8. 

Kontroller at søjlerne 
løfter sig ensartet. 
 
Kontroller at kontra 
møtrikken er til 
spændt. 
Nr 3  
 
Og at kæderne 
arbejder ensartet og er 
velsmurte. 

Kontroller at alle 
splitter og stifter er ok. 
 
 
 
Efterse alle hydrauliske 
forbindelser. 

Smør rullen på toppen 
af cylinderne og 
kontroller at denne 
ruller jævnt. 
 

Efter 1 års brug 
rengøres hele det 
hydrauliske system. 
Fig8. 

Kontroller at der ikke 
er nogle utætheder i 
det hydrauliske 
system. 

Smør løfteslæden på 
den indvendige side af 
anlægsfladerne 

Juster om nødvendigt 
at søjlerne arbejder 
ensartet. 

Der kan efter års brug 
komme lækage på 
pakninger, disse er 
sliddele og skal skiftes 
når dette er tilfældet. 

Kontroller at alle 
forankringsbolter er 
tilstrækkelige til 
spændte 

Kontroller at alle 
forankringsbolter er 
tilstrækkelige til 
spændte 

  

Kontroller at takskiven 
griber korrekt ind i 
løftearmene. 

   

 

 
 



  
  

 

 
 12 MAN solift 9042790 DK V2 
P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 www.p-lindberg.dk 
Tlf: 70212626 DK6600 Vejen e-mail: salg@p-lindberg.dk 

EU overensstemmelseserklæring 
 

 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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