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1 Allmänt 

1.1 Information om bruksanvisningen 
Denna bruksanvisning bidrar till att göra driften av maskinen 
framgångsrik och riskfri. 
 
Bruksanvisningen innehåller viktiga anvisningar för hur man driver 
maskinen på ett säkert, lämpligt och ekonomiskt sätt. Genom att 
följa bruksanvisningen undviker du faror och att ökar maskinens 
pålitlighet och livslängd. 
 
Denna bruksanvisning måste alltid finnas tillgänglig vid maskinen 
och ska läsas och tillämpas av varje person som jobbar med/på 
maskinen och har t.ex. följande i uppdrag: 

− manövrering, åtgärdande av störningar i arbetsprocessen, avfallshantering 
av drivmedel och förbrukningsmaterial, 

− montering, service, (underhåll, skötsel, reparation) och/eller transport 
. 
 
Strukturelementen som förekommer i bruksanvisningen har följande 
utformning och följande betydelse: 

 Arbets s äkerhets s ymbol 
Denna symbol finns vid alla säkerhetsanvisningar som anger livsfara. 
Följ dessa anvisningar och var försiktig! 
 

 V arning/anmärkning 
står på ställen där speciella uppgifter (påbud eller förbud) ska förhindra 
en skada på apparaten. 
 

 Anmärkning 
står på ställen där uppgifter om ekonomisk användning av maskinen 
står eller där det hänvisas till rätt arbetsrutin. 
 



Kuggstångshiss  

Monterings- och bruksanvisning 6 / 82 BL131 DE utgåva 11.2010 

1.2 Uppgifter om maskinen 
GEDA 300 Z  
Tillverkningsår: se maskinens typskylt 

Fabriksnummer: 14770 (400 V) 
16430 (230 V) 

Dokumentationsversion: 11/2010 

 

1.3 Tillverkarens namn och adress 
 

 
Mertinger Straße 60 
D-86663 Asbach-Bäumenheim 
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0 
Telefax + 49 (0)9 06 / 98 09-50 
E-post: info@geda.de 
WWW: http://www.geda.de 

 
Ytterligare försäljnings- och kundtjänstadresser: 
 
Filial Nordväst Filial Öst 
Marie-Curie-Straße 11 Ernst-M.-Jahr-Straße 5 
D-59192 Bergkamen-Rünthe D-07552 Gera 
Tel. +49 23 89 / 98 74 32 Tel. +49 3 65 / 55 28 0-0 
Fax +49 23 89 / 98 74 33 Fax +49 3 65 / 55 28 0-29 
GEDA USA, LLC GEDA RUSSIA 
P.O.BOX 752086 Yaroslavskoe shosse 42 
USA 77275 Houston, Texas 129337 Moskva 
Tel.  +1(713) 621 7272 Tel.  + 7(495) 663 24 48 
Fax. +1(713) 621 7279 Fax. + 7(495) 663 24 49 
 

1.4 Information om upphovs- och skyddsrättigheter 
Samtliga underlag är skyddade enligt upphovsrättslagen. Det är 
förbjudet att överlämna eller kopiera underlag, eller delar av dem, samt 
att använda eller sprida deras innehåll, om inte detta uttryckligen 
medges skriftligt. 
 
Brott mot detta medför straff och skyldighet till skadestånd. Den 
industriella äganderätten förbehålls GEDA . 

mailto:email@geda.de
http://www.geda.de/
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1.5 Anvisningar för operatören 
 

Bruksanvisningen utgör en väsentlig beståndsdel av maskinen. 
Operatören ansvarar för att personalen som manövrerar maskinen tar 
del av dessa föreskrifter. 
 
Bruksanvisningen ska av operatören kompletteras med 
användarinstruktioner som följer av existerande nationella föreskrifter 
om förebyggande av olycksfall och miljöskydd inklusive information 
om tillsyns- och anmälningsskyldighet för att ta hänsyn till särskilda 
driftsförhållanden, t.ex. gällande arbetsorganisation, arbetsrutiner och 
använd personal. 
 
Utöver de gällande reglerna angående förebyggande av olycksfall 
och arbetsskydd ska även de vedertagna tekniska reglerna för ett 
säkerhetsenligt och fackmässigt arbetssätt följas. 
 
Operatören måste se till att driftspersonal bär personlig skyddsutrustning 
om de lokala bestämmelserna föreskriver detta. 
 
Utrustning för första hjälpen (förbandslåda osv.) ska alltid finnas till 
hands! 
 
Utan tillverkarens medgivande får operatören/användaren inte göra 
några förändringar, till- eller påbyggnader på maskinen som kan 
äventyra säkerheten! Detta gäller även för montering och inställning av 
säkerhetsanordningar samt för svetsning av bärande komponenter. 
 
Reserv- och slitagedelar måste uppfylla de krav som specificeras av 
GEDA. Detta är garanterat med originalreservdelar. 
 
För de arbeten som beskrivs i denna manual ska endast kvalificerad 
och/eller instruerad personal användas. Personalens ansvar för 
manövrering, underhåll och reparation ska tydligt fastställas! Ta hänsyn 
till åldersgränserna som lagstiftningen föreskriver! 
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1.6 Ändamålsenlig användning 
 

Kuggstångshissen GEDA 300 Z är en bygghiss som upprättats temporärt 
och 

• som uteslutande är avsedd för uppbyggnad av ställningar och 
användning även med extrautrustning (våningsskyddsdörrar) för 
transport av gods under byggarbeten. 

• får tas i drift först efter montering av våningsskyddsdörrarna vid varje 
övergång till byggnaden resp. byggnadsställning. 

• får endast användas upp till en vindhastighet på 72 km/h (20 m/sek. ≈ 
vindstyrka 7-8 enligt Beaufort skala). 

− Vid högre vindhastigheter måste hissen parkeras på marken och tas ur 
drift. 

• som i drift utanför det spärrade och markerade riskområdet endast får 
manövreras med markstyranordningen - och/eller ovanför 
säkerhetshöjden på 2 m endast med våningsstyranordningen. 
 
Uppgifterna i kapitlet 3.3.6, ”Tekniska data” ska beaktas och följas. 
 
Annan användning eller användning utöver detta gäller som ej 
ändamålsenlig.  
För skador som uppstår av detta ansvarar maskinens 
användare/operatör ensam. Detta gäller även för egenmäktiga 
förändringar på maskinen. 
 
Till ändamålsenlig användning räknas 

− att man följer de monterings-, drifts-, och underhållskrav som angivits 
av tillverkaren (monterings- och bruksanvisning), 

− att man tar hänsyn till andra personers förutsägbara felaktiga 
förhållningssätt, 

− att man följer motsvarande nationella föreskrifter. 
 

 G E DA 300 Z är lämplig för tillfällig användning på 
byggarbets plats er. F ör andra användnings plats er res p. 
användnings s yften krävs  tillverkarens  s kriftliga medgivande. 
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1.6.1 Krav på monteringspersonalen 
Maskinen får endast monteras, manövreras och underhållas av 
kvalificerad personal som genom sin utbildning eller kunskap och 
praktiska erfarenhet garanterar fackmässig hantering, och som är 
medvetna om de risker som finns när man använder hissen. Dessa 
personer för montering, demontering och underhåll ska utses av 
entreprenören. 
 

1.6.2 Driftspersonal 
Maskinen får endast användas av personer som genom sin utbildning 
eller kunskaper och praktiska erfarenhet kan garantera en fackmässig 
hantering.  
Dessa personer måste 

− ha valts ut för manövrering av entreprenören, 
− vara tillräckligt insatta och underrättade om riskerna, 
− vara förtrogna med monterings- och bruksanvisningen, 
− följa nationella föreskrifter. 

 

1.6.3 Ej ändamålsenlig användning 
• Det är förbjudet att transportera människor! 
− Endast kvalificerade personer får åka med på lastplattformen för att 

utföra monterings- och underhållsarbeten. För dessa arbeten krävs 
särskilda åtgärder. 

− Använd fallskydd på framsidan. 
− För montering får betjäning endast ske med monteringsstyrningen från 

lastplattformen. 
• 300 Z är inte avsedd för permanent användning. 
• 300 Z får inte monteras fristående (utan förankring). 
• Personer som inte är utbildade för maskinen, inte är förtrogna med 

bruksanvisningen eller barn får inte manövrera hissen. 
 
Konsekvenser vid icke ändamålsenlig användning av maskinen 

− Livsfara för användare eller tredje part. 
− Maskinskada och skada på andra materialvärden. 
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2 Allmän säkerhetsinformation 
Maskinen är konstruerad och byggd enligt aktuell teknik och gällande 
säkerhetstekniska regler. 
Ändå kan användningen leda till faror för personalen eller tredje 
personer resp. till skador på maskinen eller andra materialvärden, t.ex. 
när maskinen: 

− manövreras av personal som inte har fått undervisning eller utbildning, 
− inte används ändamålsenligt, 
− monteras, manövreras eller underhålls på ett olämpligt sätt. 

 
Uppsatta informations- och varningsskyltar måste följas! 
 
Konsekvenser om säkerhetsanvisningarna nonchaleras 
Nonchalering av säkerhetshänvisningarna kan vara såväl en fara för 
människor som för miljön och maskinen. Nonchalering kan leda till att 
alla skadeståndsanspråk blir ogiltiga. 
 

2.1.1 Resterande risker 
Även när alla säkerhetsföreskrifter följs kvarstår vissa restrisker vid 
hantering av maskinen. 
 
Alla som jobbar på eller med maskinen måste känna till farorna och 
följa anvisningarna som förhindrar att restriskerna leder till olycksfall 
eller skador. 

 V arning!  
− Ta inte bort säkerhetsdekaler, byt säkerhetsanvisningar som har blivit 

oläsbara. 
− Risk på grund av nedfallande last som inte säkrats fackmässigt. 
− Risk på grund av höga vindhastigheter (>72 km/h). 
− Risk på grund av att man stiger på/av plattformen. 
− Risk på grund av skada på redskap för godshantering. 
− Risk vid arbete på elsystemet. 
− Risk på grund av fel i styrningen. 
− Skada genom ej koordinerat arbete. 
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2.1.2 Säkerhetsanvisningar för manöverpersonalen 
 

Bruksanvisningen måste alltid finnas till hands vid maskinens 
användningsplats. 
 
Använd endast maskinen i tekniskt klanderfritt tillstånd, samt 
ändamålsenligt, säkerhets- och riskmedvetet enligt bruksanvisningen. 
I synnerhet ska fel som kan inverka på säkerheten genast åtgärdas! 
 
Därutöver får maskinen endast drivas när samtliga säkerhetsan-
ordningar är på plats och fungerar felfritt! 
 
Minst en gång per arbetsdag ska maskinen kontrolleras med avseende 
på synliga skador och brister! Förändringar som uppkommit (inklusive 
förändringar i driftsförhållandena) ska genast rapporteras till ansvarigt 
organ/person. Stoppa och säkra genast maskinen om det behövs! 
Ansvarsområdena för de olika arbetena inom ramen för maskinens drift, 
underhåll och service måste vara tydligt fastställda och måste följas. Det 
är det enda sättet att förhindra felaktigt agerande särskilt i risksituationer. 
 
De relevanta föreskrifterna om förebyggande av olycksfall samt de 
övriga allmänt gällande säkerhetstekniska och arbetsmedicinska reglerna 
ska följas. 
 
Användaren har skyldighet att bära personlig skyddsutrustning om de 
lokala bestämmelserna föreskriver detta. 
 
Vid alla arbeten som gäller maskinens drift, förändring eller inställning 
och säkerhetsanordningar måste rutinerna för in- och frånkoppling, 
samt för avstängning i nödfall följas enligt bruksanvisningen. 
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2.1.3 Säkerhetsanvisningar gällande transport 
 

Rapportera transportskador och/eller delar som saknas direkt till 
leverantören. 
 
Använd vid transportarbeten skyddshjälm, säkerhetsskor och 
skyddshandskar! 
 
Man får aldrig gå eller vistas under hängande laster! 
 
Använd för transport till uppställningsplatsen endast lämpliga, 
standardiserade och godkända standardlyftmaskiner (gaffeltruck, 
kran) och lyftanordningar (ögla, lyftband, vajer, kedjor). 
 
Vid val av lyftutrustning och lyftanordningar, ta alltid hänsyn till max. 
last! 
 
Mått och vikter återfinns i kapitlen Tekniska data (3.3.6) och 
platsbehov (3.5). 
 
Lasta och transportera maskinen endast när den är noggrant 
demonterad, förpackad och surrad. 
 
Se alltid till att maskinen transporteras slag- och stötfritt. 
 
Följ symbolerna på förpackningarna. 
 
Lyft endast vid de markerade lyftpunkterna. 
 
Säkra alltid laster som ska transporteras mot att de välter eller tippar! 
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2.1.4 Säkerhetsanvisningar gällande drift 
 

Använd endast maskinen i tekniskt klanderfritt tillstånd, säkerhets- 
och riskmedvetet under beaktande av bruksanvisningen. 
 
Vid avbrott i arbetet skall huvudströmbrytaren stängas av och säkras 
med hänglås mot påslagning. 
Säkra alltid maskinen mot obehörig användning (bryt strömmen)! 
 
I situationer som innebär fara för användarna eller maskinen kan 
maskinen stoppas genom att man trycker på NÖDSTOPP-knappen. 
 
Vid vindhastigheter som överstiger >72 km/h skall maskinen stannas 
och köras sakta nedåt. (Vindstyrka 7-8, vinden bryter av grenar på 
träden och gör det mycket svårare att gå)! 
 
Ingen får uppehålla sig under maskinen. Operatören ansvarar för att 
riskområdet avspärras på ett lämpligt sätt. 
På lastplatser högre än 2,0 meter måste säkerhetsanordningar 
anordnas som förhindrar att personer faller. (Montera 
våningsskyddsdörrar.) 
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2.1.5 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och 
felåtgärdande 

 
Innan special- och underhållsarbeten utförs ska manöverpersonalen 
informeras om dessa. 
 
Föreskrivna tidsfrister för periodiska kontroller/inspektioner eller 
sådana som är angivna i bruksanvisningen ska uppfyllas. 
 
Om nödvändigt, ska underhållsområdet säkras med stor marginal! 
 
Generellt ska maskinen före underhållsarbeten 

− lastas av, 
− kopplas från med huvudströmbrytaren. 

 
Samtliga underhålls- och servicearbeten får endast utföras med 
frånkopplad huvudströmbrytare respektive frånkopplad nätkontakt. 
Manuella ingrepp när maskinen är i drift kan leda till allvarliga olyckor 
och är därför förbjudna. Om det krävs att man startar maskinen under 
sådana arbeten får detta bara ske när man vidtar särskilda 
säkerhetsåtgärder. 

 Y tterligare anvis ningar om underhåll/underhålls intervall/s ervic e 
återfinns  i kapitel 8 oc h 9 
 
Om maskinen för dessa arbeten har stängts av helt måste den säkras 
mot oavsiktlig återinkoppling: 

• Nödstopps-brytaren ska användas, 
• huvudbrytaren låsas med ett hänglås och 
• sätt upp en varningsskylt vid kopplingsskåpet. 

 
Fel som kan påverka säkerheten ska genast åtgärdas. 
 
För att utföra underhålls- och servicearbeten krävs en verkstads-
utrustning som är lämplig för arbetet. Vid underhållsarbeten på stor höjd 
måste man bära fallskyddsutrustning! Samtliga handtag, räcken och 
plattformen ska hållas fria från föroreningar. 
Vid arbeten under plattformen ska denna säkras med lämpliga hjälpmedel 
(t. ex. bultar, mastklämmor osv.) 
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Maskinen och i detta fall framför allt anslutningarna och skruvförbanden 
ska rengöras från olja, drivmedel, föroreningar och skötselmedel innan 
underhållsarbeten/reparationerna påbörjas. Inga aggressiva 
rengöringsmedel får användas. Vid underhålls- och servicearbeten måste 
skruvkopplingar som lossats åter dras åt med de erforderliga 
åtdragningsmomenten! 
 
Skyddsanordningar får inte ändras, avlägsnas, förbigås eller 
överbryggas. 
Om det under underhåll och reparation krävs att säkerhetsanordningar 
demonteras måste de monteras och kontrolleras omedelbart när 
underhålls- och reparationsarbeten har avslutats! 
 
Inga förändringar, till- eller ombyggnationer får företas på maskinen. 
Detta gäller också för montering och justering av säkerhetsanordningar, 
t.ex. gränsbrytare. 
 
Skadade resp. avlägsnade anmärknings- och varningsskyltar som t.ex. 
säkerhetsetiketter ska genast bytas ut. 
 
Se till att avfallshanteringen av drivmedel och förbrukningsmedel samt 
ersättningsdelar görs på ett säkert och miljövänligt sätt (se även kapitel 
10). 

 De s äkerhets åtgärder s om bes krivs  ovan gäller även för arbeten 
inom ramen för felåtgärdande. 
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2.1.6 Säkerhet vid arbeten på elsystemet 
 

Vid störningar på maskinens elsystem måste denna genast slås av 
med huvudströmbrytaren och säkras med ett lås resp. kopplas från 
genom att man drar ut nätkontakten! 
 
Arbeten på maskinens elsystem får endast utföras av utbildade 
elektriker enligt föreskrifterna för elektroteknik. Endast utbildade 
elektriker får ha tillgång till maskinens elsystem och utföra arbeten på 
det. Håll alltid kopplingsskåpen stängda när dessa lämnas utan 
tillsyn. 
 
Arbeta aldrig på spänningsförande delar! Anläggningsdelar där 
inspektions-, underhålls- och reparationsarbeten utförs måste vara 
strömlösa. Drivmedel som använts för frikoppling måste säkras mot 
oavsiktlig eller automatisk återinkoppling (lås in säkringarna, blockera 
frånskiljarna osv.) På de frikopplade elektriska komponenterna måste 
först kontrolleras om de är spänningslösa, sedan måste de jordas och 
kortslutas samt isoleras från angränsande komponenter som står under 
ström. 
 
Om arbeten krävs på spänningsförande komponenter (endast 
i undantagssituationer) ska ytterligare en person vara närvarande som 
i nödfall kan aktivera NÖDSTOPP-knappen. Använd endast 
spänningsisolerat verktyg! 
 
Vid reparationer ska man se till att konstruktionsegenskaper inte 
förändras på ett sådant sätt att säkerheten påverkas. (t.ex. kryp- och 
luftsträckor samt avstånd får inte minska genom isoleringen). 
 
Genom ett skyddsledarsystem måste det vara säkerställt att det 
elektriska systemet är jordat på korrekt sätt. 
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2.1.7 Kontroller 
 

GEDA 300 Z är en maskin enligt EG-maskindirektivet 2006/42/EG. En 
kopia på försäkran om överensstämmelse återfinns i denna 
bruksanvisning. 
 
Kontroller efter varje montering → se kapitel 5.6 
 
Följande kontroller har redan genomförts i fabriken: 

− Dynamiskt test med 1,1 gånger transportlasten. 
− Elektriska tester enligt EN 60204 
− Funktionskontroller. 

 
Återkommande tester: 
(se även kapitel 8.7) 

• Kontroller före driftstart, återkommande kontroller liksom mellantest ska 
utföras enligt nationella föreskrifter. 
 

 G eda rekommenderar att man genomför ett återkommande tes t per 
år. V id förhöjd belas tning (t.ex . körning i flera s kift) s ka kontroller 
utföras  med kortare intervall.  
 

• Resultaten av den återkommande kontrollen kan skrivas ned i bilagan 
till denna bruksanvisning. 
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3 Teknisk beskrivning 

3.1 Funktionsbeskrivning 
GEDA 300 Z är kuggstångshiss i lodrät utförande som används 
uteslutande för transport av ställningsdelar, gods och byggmaterial. 
 

• Grundenheten kan med hjälp av mastdelar på 0,7 m, 1 m och 2,0 m 
förlängas till en maximal monteringshöjd på 50 m (230 V) resp. 100 m 
(400 V). 

• Till hissens fullständiga montering hör även säkerhetsanordningarna för 
lastnings- och urlastningspunkterna (se kapitel 5.4). 

− Riskområdet, med undantag för tillgången till lastplattformen, måste 
vara avspärrat och markerat. 

• Lastkapaciteten är max. 300 kg. 
− Maskinen är utrustad med en överbelastningsanordning som stänger av 

körrörelsen i bägge riktningar om lastkapaciteten överskrids. Samtidigt 
lyser en röd överbelastningslampa på kopplingsskåpet till släden. 

• Hissens lyfthastighet med en driveffekt på 230 V är ca 20m/min och 
med en driveffekt på 400 V ca 30m/min. 

• Ett område på 2 m längst ner är särskilt säkrat. 
− Färden kan endast ske med dödmansstyrning. 
− Vid UPP- och NED-riktning avges en varningssignal. 
− I detta område kan man inte köra från våningsstyrningen. 
• Plattformens färdväg begränsas nedåt genom en NER-gränsställare 

och upp genom en UPP-gränsställare. 
• Den bortsvängda plattformen avbryter säkerhetskretsen. Det går inte att 

köra iväg med bortsvängd plattform. 
• Med nyckelbrytaren på slädens kopplingsskåp sker omkoppling från 

monteringsstyrningen i plattformen (nyckeln förblir instucken) till 
ytterstyrningen (nyckeln urdragen). 

• Manövreringen sker med hjälp av markstyranordningen utanför 
riskområdet - eller ovanför säkerhetsområdet på 2 m från 
våningsstyranordningen. 

− Ovanför säkerhetsområdet på 2 m är automatisk körning möjlig (se 
kapitel 6.4). 

• Plattformsöppningen (ramp) övervakas elektroniskt och avbryter den 
automatiska körningen när den öppnas, så att plattformen endast kan 
köras i dödmansstyrning när rampen är öppen. 
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Användning som hiss för montering av byggställningar 
 
En särskilt användningsområde för denna hiss är för montering av 
byggställningar. Vid detta monteras omväxlande byggställningen och 
hissen (hiss och byggställning är under montering). 
 

• Manövrering sker med hjälp av en mobil markstyrningsanordning, under 
monteringen endast via monteringsstyranordningen i plattformen. 

• När arbeten vid byggställningen har avslutats ska hissen demonteras 
eller utrustas för vidare drift (våningsskyddsdörrarna ska monteras). 
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3.2 Maskinutrustning 
 

 
 

1 = Fotdel med grundmast 7 = Mastdelar 2 m (1 m, 0,66 m) 
2 = Gränslägesstartbygel för den 

nedersta lastplatsen 
8 = Gränslägesstartbygel för 

våningsstopp 
3 = Kabeluppsamlare 9 = Förankringsrör 
4 = Ramp 10 = Släpkabelgejd 
5 = Lastplattform 11 = Gränslägesstartbygel för upp-

gränsbrytaren 
6 = Monteringsskyddsplåt 12 = Kopplingsskåp med 

huvudströmbrytare 

1 

2 

3 

4 

5
 

8 

10 

7 

9 

6 

11 

12 
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1 = Drivmotor 
2 = Fångbroms 
3 = Kopplingsskåp med huvudströmbrytare 
4 = Kopplingsskåp på släden 
 

 
 
Kopplingsskåp med huvudströmbrytare 
Montering 

• Sätt fast hållaren med kopplingsskåpet på fotdelen och skruva fast. 
• Stick in släpkabelns stickkontakt underifrån kabeluppsamlaren och 

stäng uttagsbygeln. 
• Anslut nätkontakten till byggplatscentralen. 
• Koppla handkontrollen till det blå uttaget. 
• Koppla anslutningsledningen till våningsdörrens elektromodul resp. 

blindproppen till det röda uttaget. 
 
1 = Huvudströmbrytare 
2 = Uttag (blå, 7-polig) för handstyrning 
3 = Uttag (röd, 7-polig) för elektromodul på 

våningarna (eller blindpropp under 
monteringen) 

4 = Handstyrning (golvstyrning) 
5 = Uttag för släpkabel (till 

kabeluppsamlare) 
6 = Nätuttag 
 - Stickkontakt (230 V 50 Hz) 
 - CEE. Kontakt 5 x 16 A (400 V 50 Hz) 
7 = Kontrollampa driftsberedskap 
 (endast vid 400 V) 

 
 

1 

2 

4 

3 

1 

5 

7 

2 

3 

4 

6 
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Handkontroll/markstyrning 
 
 
Ledningen för den inkopplingsbara kontrollen 
är 5 m lång 
 
 
1 = Nödstoppsknapp 
2 = Valbrytare HAND (I) - AUTOMATIK (II) 
3 = UPP-knapp 
4 = NED-knapp 
5 = Upphängningskrok 

 
 
Monteringsstyrning 
 
1 = Nödstoppsknapp 
2 = Kontrollampa för överbelastning 
3 = UPP-knapp 
4 = NED-knapp 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

4 

2 
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Kopplingsskåp på släden 
 
1 = Nyckelbrytare 
 - Läge vänster Ytterstyrning   
 (handstyrning/markstyrning och    
 elektromoduler på våningarna) är aktiv. 
 - Läge höger Monteringsstyrning är aktiv. 
2 = Jorduttag 230 V/16 amp. 
 

 
3 = Stickanordning för släpledning 

 
 
Överkörningsskydd 
Överkörningsskyddet avbryter uppåtkörningen under montering innan 
drivhjulet ur kuggstången kör till den övre maständen.  

 Närhets brytaren kan jus teras  lätt i höjden för att las tplattformens  
s toppos ition s ka s tällas  in på hållplats ens  nivå (s tällnings nivå). 
 

− Placera lastplattformen på hållplatsen. 
− Öppna ringmuttern (2) och förskjut hållaren 

med närhetsbrytaren (1) vertikalt till maständen 
och skruva fast igen. 

 
 

2 

1 

1 

2 

3 
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Gränslägesstartbygel för UPP 
Som översta stoppunkt ska en 
gränslägesstartbygel för UPP (1) monteras. 
 
Gränslägesstartbygeln för UPP (1) begränsar 
uppåtkörningen. 

 
 
Gränslägesstartbygel för våningsstopp 
Vid varje hållplats kan en gränslägesstartbygel 
för våningsstopp sättas så att lastplattformen 
stannar på samma nivå som 
våningsskyddsdörren. 
 
Gränslägesstartbygeln för våningsstopp (1) 
avbryter lastplattformens automatiska körning. 

 
 

1 

1 
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3.3 Utrustning som tillval 
 

3.3.1 Standardram för lastplattform 
1 = Standardram för säker transport av 

ställningsdelar 
 
Nödvändiga verktyg: 
2 ring- eller gaffelnycklar SW 13/17 
1 skruvmejsel 
 
 
Montering 
 

− Ta bort plastlocket från hörnbalken 
(2). 

 
 

− Ta bort skruven på tväranslutningen och sätt fast ramen (1) i denna 
hörnbalk (2) och skruva fast med skruvmaterialet som avlägsnats 
tidigare. 
 

− Skruva fast ramen 
(1) upptill på 
hörnbalken (3) med 
medlevererade 
sexkantsskruv 
M 8 × 55, bricka och 
mutter. 

 
 

− Fäst kedjan (4) på den högra hörnbalken (5) med skruven M 8 × 55 i det 
avsedda borrhålet ∅ 9 (lägg den stora brickan under sexkantsskruven). 

1 

5 

4 

3 1 

2 
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3.3.2 Specialram 
 

1 + 2 = Specialram för säker transport av 
ställningsdelar 

3 =  Rörhållare 
 
Nödvändiga verktyg: 
2 ring- eller gaffelnycklar SW 13/17 
1 skruvmejsel 
 
Montering vid lastplattform med 
ramp 
 

− Montering av sidoramen (2) så som 
beskrivs i kapitel 3.3.1. 

 
 

− På den högra hörnbalken (3) ska du 
demontera spaken för fallskydd 
(skruv M 8 med tryckfjäder). 

 
− Utvidga det befintliga borrhålet  

(M 8) till en diameter på 16 mm för 
att hänga in fallskyddet. 

 
 

2 
1 

3 

3 
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− Stick in specialramen del (1) i 

den främre hörnbalken (3) 
och skruva fast med de två 
medlevererade 
sexkantsskruvarna (4)  
M 8 × 55, brickor och muttrar 
(borrhål finns redan). 

− Skruva fast specialramen del 
(1+2) med två halvskålar (5) 
och två sexkantsskruvar M 8 
× 50, brickor och muttrar. 

 
 
 

Montering vid lastplattform med dörr 
− Montering av sidoramen (2) så som beskrivs i kapitel 3.3.1. 
− Ta bort plastlocket från hörnbalken (3). 
− Ta bort de övre dörrgångjärnsskruvarna (4) på hörnbalken (3). 
− Sätt fast specialramen (1) på hörnbalken (1) och skruva fast med 

gångjärn och med de båda sexkantsskruvarna, brickor och muttrar. 
− Skruva fast specialramen del (1+2) med två halvskålar (5) och två 

sexkantsskruvar M 8 × 50, brickor och muttrar. 
 

Montering rörhållare 
 

− För in de båda rundstavarna på 
rörhållaren (6) i borrhålen 
∅ 16 mm på golvplåten på 
lastplattformens framsida. 

− Skruva fast rörhållarens vinkel (6) 
med två sexkantsskruvar M 8 × 20, 
brickor och muttrar. 

 
 

5 

4 

1 2 

3 

6 
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3.3.3 Spindel 
Spindel för enkel inriktning av grundenheten. 
 
På fotdelen kan tre spindlar monteras. 

 
 

3.3.4 Rangeringsvagn 
Rangeringsvagnen underlättar rangering på byggarbetsplatsen resp. 
lagerplatsen när ingen kran eller gaffeltruck finns till hands. 

 
Montera rangeringsvagnen 

− Stick in de båda transporthjulen (1) på 
lastplattformens hörnstolpar på slädsidan och 
säkra genom att dra åt klämspaken (1A). 

− Ta bort bromsventilationsspaken ur hållaren 
(kapitel 8.7) och skruva in den i broms-
ventilationen. 

− Släpp försiktigt ned lastplattformen på 
bromsventilationsspaken. 

 
 

− Tippa grundmasten bakåt medan bromsventilationsspaken är aktiverad, 
släpp spaken. - Vid tippning framåt står grundenheten på hjulen. 

− Efter användning ska spaken ställas tillbaka i hållaren för att förebygga 
obehörig användning. 
 
Demontera rangeringsvagnen 

− Rangera och rikta in hissen på den avsedda uppställningsplatsen. 
− Placera lastfördelande underlag på golvet under fotdelen. 
− Aktivera försiktigt bromsventilationsspaken (kapitel 8.7) på 

motorbromsen. Fotdelen körs ut tills den berör golvet. 
− Anslut nätledningen till byggplatscentralen, stick in handkontrollen på 

kopplingsskåpet med huvudbrytare och kör upp lastplattformen något. 
− Demontera båda transporthjulen (1) på grundenheten och ställ undan 

dem. 

1A 

1 

1 
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3.3.5 Enaxelsläp 
För vägtransport finns ett 
speciellt enaxelsläp.  

 
 
Enaxelsläpet kan utrustas med en dragkrok för personbil eller 
alternativt med en dragkrok för lastbil. 

 T rans port med enaxels läpet bes krivs  i en s eparat bruks anvis ning. 
 

3.3.6 Liten byggplatscentral 
Endast för maskiner med 230 V-drift 
 
Bygghissar måste drivas via en byggplatscentral (se nationella 
föreskrifter). 
 
Anslutning av liten byggplatscentral 

− Tryck ned ett jordspett (3) i marken 
och anslut den med 
byggplatscentralens gula/gröna PE-
ledare. 

− Anslut byggplatscentralens 
nätledning (1) till 
byggarbetsplatsens elnät. 

− Testa felströmsskyddsbrytaren 
genom att trycka ned testknappen. 

− Anslut grundenhetens nätledning 
(2) på byggplatscentralen. 

 
 

3
 

 

 

 

1
 

 

 

 

2
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3.4 Tekniska data 
Lastkapacitet: 
Maskinen är utrustad med en 
överbelastningsanordning som stänger 
av körrörelsen i båda riktningar om 
bärkraften överskrids. Samtidigt lyser en 
röd varningslampa på plattformen. 
Under körningen mäts inte överlasten! 

300 kg 

  
Förankringsavstånd: max. 4 m 
Kabelgejdernas avstånd: 8/4 m 
Max. överkragande mastlängd: 3 m 
  
Spärr- och gripanordningen utlöses vid: ca 35 m/min. 
Skyddstyp: IP54 
  
max. dynamiskt tryck:  
under montering (hiss och ställning) i drift 
som bygghiss ur drift 

 
q = 100 N/m² (45 km/h) 
q = 250 N/m² (72 km/h) 
EN12158-1 (plattform i 
botten) 

Ljudemissionsvärde: < 78 dB (A) 
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3.4.1 Data för 230 V-drift 
Spänningsmatning: 230 V/50 Hz 
Effekt (drivenhet): 1,5 kW 
Märkström (drivenhet): 10,5 A 
Motorns dragkraft:  4500 N 
Inkopplingstid S3 (60 %) 
Lyfthastighet: 20 m/min. 
Max konstruktionshöjd: 50 m 
  
Vikter:  
- Grundenhet 215 kg 
- Kabeluppsamlare med släpkabel 25 m 27 kg 
- Kabeluppsamlare med släpkabel 50 m 37 kg 

 
Tillbehör 
Liten byggplatscentral 8 kg 
Kabeltrumma 33 m, 3 x 2,5 mm2 8 kg 

 

3.4.2 Data för 400 V-drift 
Spänningsmatning: 400 V/50 Hz 
Motorns effekt: 2,5 kW 
Strömupptagning: 5,4 A 
Motorns dragkraft:  5000 N 
Inkopplingstid S3 (60 %) 
Lyfthastighet: 30 m/min. 
Max konstruktionshöjd: 100 m 
  
Vikter:  
- Grundenhet 215 kg 
- Kabeluppsamlare med släpkabel 25 m  36 kg 
- Släpkablar vardera 25 m + 12 kg 

 
Tillbehör 
Förlängningskabel 25 m (400 V/16A) 8,5 kg 
Förlängningskabel 50 m (400 V/16A) 14,5 kg 

 

3.4.3 Lastplattform 
Lastplattform (innermått 1,40 x 0,75 x 
1,80 m) 

60 kg 

Standardram för lastplattform 6,5 kg 
Specialram för lastplattform 14 kg 
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3.4.4 Förlängning av grundenheten 
Mastelements längd: 0,7 m/1 m/2 m 
Åtdragningsmoment: 90 Nm 
Aluminiummast 0,7 m 8,5 kg 
Aluminiummast 1 m 14 kg 
Aluminiummast 2 m 25 kg 
Mastfäste 4 kg 
Sats fäströr för väggmontering 8,4 kg 
Släpkabelgejd 1,5 kg 
Gränslägesstartbygel för våningsstopp 2,6 kg 

 
Tillbehör 
Förlängningskabel 20 m för styrning (5-polig) 5 kg 
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3.5 Förankring och platsbehov 
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Montering framför en vägg 

 
 
Montering framför en ställning 

 
 



Kuggstångshiss  

Monterings- och bruksanvisning 35 / 82 BL131 DE utgåva 11.2010 

 
Förklaring 

A Avstånd mellan väggfästena Se nedanstående 
förankringskrafter 

B Avstånd från mastens rundrör (mitt) till 
väggen 

Se nedanstående 
förankringskrafter 

D Lastplattformens bredd 1,48 m 
E Lastplattformens djup 0,83 m 
H Grundenhetens höjd (med 

monteringsbrygga) 
2,15 m 

I Kabelgejdernas max. avstånd < 8/4 m 
J Avstånd lastplattform till mast 0,37 m 
K Avstånd ramp till våningsskyddsdörrens 

stolpe 
0,1 m 

L Totalt djup fram till byggnaden (ställning) 1,7 m 
M Öppnad ramp 0,61 m 
N Avstånd mast till ställningsstöd 0,5 m 
O Avstånd mast till byggnad 0,68 m 
R Platsbehov med bortsvängd lastplattform 1,8 m 
S Avstånd från den bortsvängda 

lastplattformens hörnstolpe till 
våningsskyddsdörr 

≤ 0,15 m 

T Monteringshöjd ≤ 100 m 
U Första mastfästets höjd 2-3 m 
V De övriga mastfästenas vertikala avstånd ≤ 4 m 
v Max. överkragande mast ≤ 3 m 
X Avstånd mellan UPP-

gränslägesstartbygel och mastände 
> 1 m 

Y Avstånd mellan våningsbotten och 
våningens gränslägesstartbygel 

0,6 m 

Z Mastkopplingsskruvarnas 
åtdragningsmoment 

90 Nm 
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Förankringskrafter 
I följande tabell presenteras förankringskrafter som beror på det aktuella 
området (se vindkarta), monteringshöjden och monteringssituationen. 
Angivits har den beskrivna byggeometrins uppkommande toppkrafter 
som inte ännu innehåller några säkerhetsfaktorer. 
 
När den visade strukturgeometrin ändras måste man få uppgifter om 
motsvarande förankringskrafter. 
 

 
 
Operatören är ansvarig för att rätt vindregion tillämpas. Lokala 
förhållanden såsom: 
• Berg, havsvikar, dalar, 
• tättstående hus, genomgångar, bebyggelse osv. 
kan orsaka vindturbulenser och leda till att man måste tillämpa en 
annan vindregion. 
 

Monteringshöjd H [m] Vindtryck för geografiska regioner [N/m ²] 

 A/B C D E 
0<H≤10 544 741 968 1225 
10<H≤20 627 853 1114 1410 
20<H≤50 757 1031 1347 1704 
50<H≤100 879 1196 1562 1977 
100<H≤150 960 1306 1706 2159 
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Vid montering framför en vägg 

 
 
A = ca 0,82 m, B = ca 0,68 m 
 

A ≥ B x 1,2 Förankringskrafter [kN] vid 
max. mastöverkragning 

Förankringskrafter [kN] utan 
mastöverkragning 

 Översta 
förankring 

Övriga 
förankringar 

Översta 
förankring 

Övriga 
förankringar 

 Monteringshöjd Fx Fy Fx Fy Fx Fy Fx Fy 
Vindre
gion 
A/B 

0 < H ≤ 10 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
10 < H ≤ 20 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
20 < H ≤ 50 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 

50 < H ≤ 100 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,5 ± 2,0 
Vindre
gion 

C 

0 < H ≤ 10 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
10 < H ≤ 20 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
20 < H ≤ 50 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 

50 < H ≤ 100 m ± 3,8 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,4 
Vindre
gion 

D 

0 < H ≤ 10 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
10 < H ≤ 20 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
20 < H ≤ 50 m ± 3,7 ± 2,7 ± 2,7 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,7 ± 2,0 

50 < H ≤ 100 m ± 4,7 ± 3,3 ± 3,4 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 3,4 ± 2,0 
Vindre
gion 

E 

0 < H ≤ 10 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,2 ± 2,0 
10 < H ≤ 20 m ± 3,5 ± 2,7 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,6 ± 2,2 ± 2,4 ± 2,0 
20 < H ≤ 50 m ± 4,2 ± 2,9 ± 3,1 ± 2,2 ± 3,1 ± 2,2 ± 3,1 ± 2,2 

50 < H ≤ 100 m ± 5,4 ± 3,8 ± 3,9 ± 2,8 ± 3,9 ± 2,8 ± 3,9 ± 2,8 
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Förankringskrafter vid montering framför en byggställning 

 
 
A = ca 2,5 m, B = ca 1,38 m (vid ett fältdjup på ställningen på ca 0,7 m) 
 

A ≥ B x 1,7 Förankringskrafter [kN] 
vid max. mastöverkragning 

Förankringskrafter [kN] 
utan mastöverkragning 

 Översta 
förankring 

Övriga 
förankringar 

Översta 
förankring 

Övriga 
förankringar 

 Monteringshöjd Fx Fy Fx Fy Fx Fy Fx Fy 
Vindreg

ion 
0 < H ≤ 10 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 

10 < H ≤ 20 m ± 3,2 ±3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 
A/B 20 < H ≤ 50 m ± 3,2 ±3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 

 50 < H ≤ 100 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 
Vindreg

ion 
0 < H ≤ 10 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 

10 < H ≤ 20 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 
C 20 < H ≤ 50 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,9 ± 1,9 
 50 < H ≤ 100 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,4 ± 2,0 

Vindreg
ion 

0 < H ≤ 10 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 
10 < H ≤ 20 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 

D 20 < H ≤ 50 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,3 ± 2,1 ± 2,3 ± 2,0 
 50 < H ≤ 100 m ± 3,9 ± 3,4 ± 2,9 ± 2,5 ± 2,9 ± 2,5 ± 2,9 ± 2,5 

Vindreg
ion 

0 < H ≤ 10 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 1,8 ± 1,9 
10 < H ≤ 20 m ± 3,2 ± 3,0 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,1 ± 2,0 ± 1,9 

E 20 < H ≤ 50 m ± 3,6 ± 3,1 ± 2,6 ± 2,3 ± 2,6 ± 2,3 ± 2,6 ± 2,3 
 50 < H ≤ 100 m ± 4,5 ± 3,9 ± 3,3 ± 2,9 ± 3,3 ± 2,9 ± 3,3 ± 2,9 
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3.6 Krav på monteringsplatsen 

3.6.1 Underlag 
• Underlaget måste vara vågrätt och bärkraftigt. 
− Grundens tätning måste utföras enligt markbelastningen [kN/m²]  

(se uppbyggnadshöjd). 
• Som lastfördelningsunderlag kan man, beroende på monteringshöjd, 

använda t.ex. träplankor eller stålplattor. 

3.6.2 Markpressning 
• Hissens och stegdelarnas totalvikt (se tabellen) överförs till underlaget 

via markenhetsplattan under stegbanan. 
− Total vikt på ställningsvikt; (kpl. med steghållare). 

 
Lastkapacitet: 300 kg 
Massa per mastdel: 
(med förankring och kabelföring) 

28 kg 

Längd per mastdel: 2,1 m 
Grundenhetens höjd: 2,0 m 
Tomvikt på grundenheten med lastplattform 
och kabeluppsamlare (100 m): 

ca 350 kg 

Ståyta utan underlag 
(0,5 m x 0,5 m) 

0,25 m² 

 
Monteringshöjd i m 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Antal nödvändiga mastdelar 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 
           
Totalvikt (kg) 760 900 1040 1180 1320 1460 1602 1742 1880 2020 
           
Markkomprimering (kN/m2)  30 36 42 47 53 58 64 70 75 81 
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3.6.3 Nätanslutning 
På uppställningsplatsen krävs en byggplatscentral (enligt IEC 60439-
4:2004) med en säkring av matningspunkten på min. 16A trög. 
 
300 Z med 230 V-drift 

− Inmatningspunkt:  230 V/50 Hz 
− Säkring: 16 A, trög 

 
− Anslut hissens nätkabel (3 m) till byggplatscentralen. 
− Vid förlängningen av nätanslutningen måste man ha en 

gummislangledning på minst 3 × 2,5 mm2 (se tillbehör) för att undvika 
spänningsfall och därmed motorns effektförlust. Vid tilledningar som är 
längre än 50 m ska en ledning på minst 3 × 4 mm2 användas. 
 

 Ans lut eventuellt andra s trömförbrukare vid dålig 
s trömförs örjning. 
 
300 Z med 400 V-drift 

− Inmatningspunkt:  400 V/50Hz 
− Säkring: 3 × 16 A, trög 

 
− Anslut hissens nätanslutning (3 m) till byggplatscentralen (stickkontakt 

CEE 5×16 A, 6h, röd med fasvändare). 
− Vid förlängningen av nätanslutningen måste man ha en 

gummislangledning på minst 5 × 2,5 mm2 (se tillbehör) för att undvika 
spänningsfall och därmed motorns effektförlust. 
 

 Den gröna kontrollampan på kopplings lådan med huvudbrytare 
lys er när huvudbrytaren är i läge 1 oc h rätt fas läge finns . 
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4 Transport 

 T rans port av his s en får endas t genomföras  av kvalific erad oc h 
kompetent pers onal. 
 
Kontroll vid mottagning av hissen 

• Kontrollera att hissen inte har transportskador och att den helt 
motsvarar din beställning. 

• Informera genast fraktföraren (spedition) och återförsäljaren vid 
transportskador. 
 
 
Att lasta på och av maskinen 
 
Maskindelarna lastas på och av med en kran. 
 

• Trä rundslingan (1) genom kranöglan 
(2) på släden. 

• Häng in krankroken på rundslingan 
(1). 
 

 V ikt på grundenhet med 
kabelupps amlare 350 kg 
 

  
 

 R unds lingan får inte s ättas  fas t direkt på mas ten. 
 

2 

1 
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5 Konstruktion 

 K uggs tångs his s en mås te demonteras  under ledning av en av 
entreprenören uts edd kunnig oc h erfaren pers on enligt 
monterings - oc h bruks anvis ningen!  
 
Monteringspersonal se kap. 1.6.1 
 

5.1 Säkerhet vid montering 
• Säkerhetshänvisningar i kap. 2 skall likaså beaktas. 
• Före arbetets början på en användningsplats ska man göra sig 

förtrogen med arbetsområdet, t.ex. hinder i arbets- och trafikområdet, 
markens bärförmåga och nödvändig säkring av byggnadsplatsen mot 
offentligt trafikområde. 

• Kontrollera för varje hissdel huruvida alla delar såsom mastdelar, 
elektriska anslutningar och styrning är i felfri kondition. Ta inte hissen 
i bruk om det finns skador! – Byt genast ut skadade delar. 

• Stäng av maskinens riskområde. 
− Man måste se till att riskområdet vid den nedersta lastplatsen, med 

undantag för tillgången till godshanteringsredskapet är avspärrat. 
− Markera kuggstångshissens riskzon. 
− Inga personer får befinna sig under plattformen. 
• Vindhastigheten vid monteringen får inte överskrida 45 km/h  

(= vindstyrkan 5–6 enligt Beaufort-skalan). 
• Montera apparaten stadigt och helt lodrätt och förankra i byggnaden. 
• På lastningsplatser med över 2,0 meters fallhöjd måste 

säkerhetsanordningar användas så att personer inte ramlar ned 
(använd bara originalvåningsskyddsdörrar från GEDA). 

• Ta hänsyn till maxvikten. 
− Lyser den röda kontrollampan i kopplingsskåpet för släden är 

plattformen överbelastad. -Minska lastvikten omedelbart! I detta fall ska 
manövreringen avbrytas tills varningslampan har släckts. 

• Vid montering får överkragande mastdelar ej användas mer än 3 m 
från senaste förankringspunkt! (Slädens överkant till mastförankringen). 
 



Kuggstångshiss  

Monterings- och bruksanvisning 43 / 82 BL131 DE utgåva 11.2010 

5.2 Ställa upp grundenheten 
 

• Ställ och rikta in grundenheten vid stödpunkter (spindlarnas markplattor 
och speciellt vid markenhetsplattor under masten) på 
belastningsfördelande och jämna underlag (se kapitel 3.5). Ta hänsyn till 
underlagets lastkapacitet! 

 F otdelen s ka byggas  under mas ten på en yta på 0,5 m × 0,5 m (0,25 
m²), s pindlarna är avs edda för jus tering, inte för kraftövergång från 
mas tdelarna. 
 

• Maskinen får endast användas när den är monterad vertikalt! 
Grundenheten måste riktas parallellt mot byggnaden eller ställningen. 

• Man måste hålla säkerhetsavstånd på minst 50 cm till maskinens rörliga 
delar. 
 

• Säkra fotdelen så att den inte kan förflyttas (t.ex. med markspik eller 
dubbar) eller installera det första mastankaret på lämpligt djup  
(ca 2-3 m ovanför marken). 

• Grundmasten skall passas in med vattenpass. Detta skall även 
kontrolleras vid varje mastfäste. 

• Beroende på monteringshöjd ska du använda kabeluppsamlare med 
släpledning för 25 m eller 50 m resp. med 400 V-drift även 75 m eller 
100 m transporthöjd. 
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Byta kabeluppsamlare 
 

− Koppla från släpkabeln vid slädens 
kopplingsskåp. 

− Demontera ringskruven (1) och skruven (2) 
med löprullen. 

− Ta ut släpkabelhållaren (3) ur hållaren och 
lägg i kabeluppsamlaren. 

 
− Koppla från släpkabeln på kopplingsskåpet med huvudbrytare. 
− Lossa båda fästskruvarna på kabeluppsamlaren på fotdelen och ta bort. 
− Lossa på muttern (4) på kabeluppsamlarens 

hållare och vrid skruven med klämstycket (5) 
tills hållarens ka tas ut ur spåret. 

 
 

− Lyft kabeluppsamlaren något och ta bort den. 
 

− Lyft kabeluppsamlaren med den längd på släpkabeln som krävs på 
fotdelen och skruva fast den med två skruvar på fotdelen. 

− För in klämstycket (5) till hållaren i mastens spår, vrid på skruven och 
dra åt muttern (4). 

− Sätt fast släpkabelhållaren (3) i hållaren på släden och skruva fast med 
ringskruv (1) och skruv (2) med löprulle. 

− Koppla in släpkabelns koppling (kabelhållare) vid slädens 
kopplingsskåp. 

− Koppla in släpkabelns kontakt vid kopplingsskåpet med huvudbrytare. 
• Koppla nätledningen på byggplatscentralen och slå på huvudbrytaren. 

 V id mas kiner med 400 V -drift mås te en grön kontrollampa lys a 
efter pås lagning av huvudbrytaren på kopplings s kåpet med 
huvudbrytare för att s ignalera drifts bereds kap. 

− Om kontrollampan inte lyser, se kapitel  9. 
 

1 

2 
3 

5 

4 
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5.3 Förlänga mastdelarna och förankra dem vid byggnaden 
 
När man ställer upp maskinen framför en ställning måste den också 
förankras vid byggnaden. 

 Förankringen kan ocks å göras  direkt på s tällningen, men bara om 
denna bevis ligen håller för tilläggs belas tning (s e förankrings krafter). 
 
Maskinen monteras från plattformen och från byggställningen.  
 

• Placera den första förankringen på en höjd av ca 2-3 m (vid ställning 
under belastningsytan). 

− För in masthållaren med klämstycket i mastens spår, vrid och dra åt 
med muttern. 

 G rundmas ten kan förankras  upp till 2 m höjd. V id högre 
förankrings punkter mås te en mas tdel monteras  på grundmas ten. 

 Om en förankring inte är möjlig på en höjd på 2-3 m mås te fotdelen 
s äkras  s å att den inte kan förs kjutas  (t.ex . med jords pik eller 
dubbar). Den forts atta monteringen fram till den förs ta 
mas thållaren på max 4 m höjd mås te s ke från byggs tällningen. 
 
Förankring på en vägg 
 

− Kläm fast fäströret (1) på de båda 
ställningskopplingarna på 
masthållaren (2) och för till väggen. 
- Fixera fäströret på väggen med 
dubbar resp. skruva fast den med 
genomgående skruvar. 
Förankringskrafter, se tabell 
Förankringskrafter. 

 
 

1 

2 
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− Kläm fast stödröret (3) i den rörliga kopplingen på masthållaren (2) och 
för till väggen. Avståndet mellan de båda förankringspunkterna på 
väggen ska vara så brett som möjligt (minst 0,80 m). 
Förankringskrafter, se tabell Förankringskrafter. 

 

 V id en fri förankrings rörlängd l k över 4,0 m mås te tvärbalkar 
användas . 
 
Förankring på en byggställning 

 F äs t- oc h s tödröret ingår inte i leverans en. 
Rörmått: ∅ 48,3 × 3,2 mm St 37, längd beroende på ställningens bredd 
 

− Kläm in fäströret (1) i de båda fasta kopplingarna på masthållaren (2), 
på ställningen fästes röret med två ställningskopplingar. 

− Kläm in stödröret (3) i den rörliga kopplingen på masthållaren (2), för till 
vertikalramen och fäst med en ställningskoppling där. 

 
 

3 2 

B
 =

 0
,6

8 
m

 

A = min. 0,82 m 

A = 2,5 m B
 =

 1
,3

8 
m
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7 

m
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 K ontroll före mas tmontering 
Kör upp med tom lastplattform (handkontroll) och kontrollera om 

− närhetsbrytaren på maständen kopplar från, 
− den sista (på plattformssidan) nedfällda mastfästskruven aktiverar 

nödstoppsbrytaren. 
 

 Montörerna åker upp med plattformen oc h manövreringen får 
endas t s ke från monterings s tyrningen!  
 
Inledningsvis står plattformen på marken: 
 

• Tryck spaken (5) framåt och öppna 
fallskyddsanordningen (4). 
 

 
 

• Lås upp rampen vid låshaken (6) 
och öppna den. 
 
 

 
 

• Belasta plattformen med mastdelarna, delarna för förankringen och 
verktyg (bärkapacitet max. 300 kg). 

• Lås rampen inifrån och säkerställ att låshaken (6) är helt låst. 
• Stäng fallskyddsanordningen (4) ovanför rampen (spaken (5) måste 

haka i). 

6 

5 

4 
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• Stick in nyckeln i nyckelbrytaren på 

kopplingsskåpet till släden och vrid till höger 
(monteringsläge). 

 
 

 R ampen oc h falls kydds anordningen mås te vara s tängda oc h 
monterings s kydds plåten mås te ha hängts  i upptill. 
 

 K ontrollera att grundenheten s tår s äkert innan plattformen åker 
upp. L uta dig inte ut under färden över plattformens  s idoväggar. 
 

• Tryck på knappen UPP (8) 
[monteringsstyrning] och kör upp 
i lastplattformen tills den inställbara 
närhetsbrytaren stoppar hissen. Släpp sedan 
UPP-knappen (8). 

 
 

• Häng av monteringsskyddplåten 
(10) upptill, sänk med 
monteringsstyrningen och häng i de 
nedre flikarna. 

 
 

8 

9 

7 

10 
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• Sätt den första mastdelen (12) på grundmasten (11) för hand. 
• Fäll upp de tre 

ögleskruvarna (11A) 
och dra åt. 

− - Vridmoment ca 90 Nm 
 

  

 Den jus terbara ans lutnings fliken (11B ) på grundmas ten mås te 
s kjutas  uppåt oc h fäs tas  med rings kruven. 

 
• Skjut monteringsskyddsplåten (10) uppåt och haka fast den. 
• Tryck på knappen UPP och kör upp tills närhetsbrytaren stoppar 

lastplattformen. 
• Haka ur monteringsskyddsplåten upptill och sänk ned med 

monteringsstyrningen. 
• Sätt fast det andra mastelementet för hand på masten på det sätt som 

beskrivits ovan och skruva fast. 

 V id monteringen av mas ten får den överkragande mas ten 
användas  max. 3 m (med max. vikt på 300 kg) över det s is ta 
mas tfäs tet!  (S lädens  överkant till mas tfäs tet) 
 

• För montering av mastförankringar lyfts hissanordningen till den höjd 
där det är bekvämt att utföra monteringen. Kanten på släden får ej 
överstiga 3 m från senaste mastfästet. 

• Montera den andra masthållaren på det sätt som beskrivits ovan på en 
höjd på ca 4 m. 

• Skjut monteringsskyddet uppåt och haka fast det. 
• Tryck på knappen UPP och kör upp tills närhetsbrytaren stoppar 

lastplattformen. 
 

• Montera övriga mastdelar enligt tidigare beskrivning. 
• Fäst andra mastförankringar enligt tidigare beskrivning. 
• Montera släpkabelgejderna med max 8 m avstånd från varandra (se 

kap. 5.3.1 

11B 

11A 

12 

11 
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 Håll de vertikala avs tånden för:  
- Mas tförankringar max. 4 m. 
- S läpkabelgejder ca 8/4 m. 
 
Kontrollera släpkabelns kabellängd! 
 

• Bygg hissen på detta sätt till den önskade höjden (max. 50 m med 
230 V-drift resp. 100 m med 400 V-drift. 
 

 F öre förs ta idrifttagande med nya mas tdelar mås te kuggs tången 
s mörjas  manuellt (även med automatis k s mörjanordning)!  
 

5.3.1 Släpkabelgejd 
Man måste installera släpkabelgejder för att kunna säkra att släpkabeln 
löper störningsfritt in i kabeluppsamlaren. 
Rekommenderat avstånd från varandra: max. 8 m 
 
Ju mer vindkänsligt maskinområdet är, desto kortare (4 m) måste 
avstånden mellan släpkabelgejderna vara. 
 
Montering 

− Montera kabelgejderna (1) på 
fäströret (2) till mastförankringen. 
 

 
 

1 
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5.3.2 Gränslägesstartbygel 
Som översta hållpunkt, innan drivhjulet lämnar kuggstången, ska en 
gränslägesstartbygel (1) monteras. 
Ett min. avstånd på 1,0 m på den övre maständen måste hållas. 
 
Montering 

− Gränsbygeln måste peka mot 
motorsidan. 

− För in gränslägesstartbygeln 
i mastens spår, vrid på stiftet (2) 
och dra åt med mutter. 
 

 G räns läges s tartbygeln kan 
s tällas  in s teglös t. 

 
 

 G räns läges s tartbygeln kan även monteras  nedanför s läden, t.ex. 
för att s tälla in den nedre s toppunkten på las tbils las tning. 
 

 P å denna s tartbygel s toppas  his s en med UP P - res p. NE D- 
drifts gräns brytaren. 

 Mas ten får flyttas  i drift max 3 m över det s is ta mas tfäs tet (mas tfäs te 
till korgens  överkant). NÖD-gräns brytarens  gräns brytarbygel mås te 
s ättas  lämpligt djup. 
 

1 
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5.4 Säkerhet vid på- och avlastningsställen 
På alla på- och avlastningsställen där fara för fall på mer än 2 m föreligger 
måste säkerhetsanordningar mot fall monteras, som förhindrar personer 
från att falla. 
 
Våningsskyddsdörren ECO tillsammans med lastplattformens lastramp 
utgör en säker övergång till byggnaden resp. ställningen. 
 

 Montering oc h betjäning bes krivs  i monterings anvis ningen för 
vånings s kydds dörren. 
 

5.4.1 Elektromodul för våningsskyddsdörren 
Med hjälp av elektromodulen kan våningsskyddsdörren övervakas 
elektriskt och lastplattformen kan styras från ”UPP” eller ”NED” från 
våningen. 
 

• Matarledningen för elektromodulen kopplas in 
på den röda 7-poliga elkontakten (1) på 
kopplingsskåpet med huvudbrytare, i stället för 
blindproppen. 

 
• Om det finns flera våningsskyddsdörrar 

kopplas blindproppen (2) alltid till den översta 
elektromodulen. 
 

 F rån elektromodulen kan man endas t 
s änka his s en till en höjd på c a 2 m från 
marken. De åters tående 2 metrarna kan 
endas t köras  med handkontrollen 
(golvs tyrning) genom dödmans grepp!  

 
 

 Monteringen oc h betjäningen av elektromodulen bes krivs  
i monterings anvis ningen för vånings s kydds dörren. 
 

1 
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5.5 Gränslägesstartbygel för våningsstopp 
Vid varje hållplats kan en gränslägesstartbygel för våningsstopp sättas 
så att plattformen stannar på samma nivå som våningsskyddsdörren. 
 
Montering 

− Gränsbygeln måste peka mot 
motorsidan. 

 G räns läges s tartbygeln för 
vånings s topp kan s tällas  in 
s teglös t. 
 

− För in gränslägesstartbygeln för 
våningsstopp (1) i spåret på masten 
och ställ in på 0,60 m från 
våningsgolvet till bygelns startplåt. 

− Vrid stiftet (2) och dra åt med 
muttern. 

 
 

1 
2 
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5.6 Kontroll efter montering och före varje driftstart 
 

• Kontrollera att 
− alla nödvändiga mastförankringar är noggrant monterade vid masten 

och murverket. 
− alla mastanslutningsskruvar är åtdragna (90 Nm). 
− alla nödvändiga släpkabelstyrningar är noggrant monterade. 
− kuggstången är tillräckligt smörjd. 
− de föreskrivna underhållsarbetena och undersökningarna har 

genomförts. 
− det inte finns några oljeläckage vid växelmotorn. 
− matarkabeln har tillräckligt tvärsnitt. 
− motorns rotationsriktning stämmer överens med UPP- resp. NED-

knapparna vid manöverpunkterna och att NÖD-STOPP-knapparna 
avbryter körrörelsen. 

− gränslägesstartbygeln avbryter uppfärden för UPP-gränsställaren vid 
översta hållplatsen. 

− släpkabellängden i kabeluppsamlaren räcker för uppbyggnadshöjden. 
− riskområdet vid nedre lastningsstället är avspärrat med undantag för 

lyftanordningar. 
• Kontrollera att handkontrollen (golvstyrning) och (om tillämpligt) 

elektromodulen på våningsskyddsdörren fungerar korrekt. 
• Släpkabeln, nätanslutningen och styrledningarna får inte vara defekta. 
• Testa spärr- och gripanordningen med hjälp av ett falltest med tom 

plattform. (se kapitel 8.7). 
• Nyckeln till monteringsstyrningen ska vara urdragen. 

 

 K ontrollera G E DA 300 Z efter montering oc h före förs ta 
idrifttagning s amt efter varje montering på en ny byggarbets plats  
eller upps tällnings ort enligt nationella föres krifter . 
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5.7 Att tänka på vid användning som hiss för montering av 
byggställningar 
 
Överkörningsskyddet (närhetsbrytaren) slår 
från uppåtkörningen under montering. Man 
kan justera det något i höjden för att skapa 
överensstämmelse mellan ställningsnivå och 
lastplattformens golv. Eftersom 
ställningshöjderna och mastelementen alltid 
hoppar 2,0 m behöver närhetsbrytaren (1) inte 
justeras för den fortsatta monteringen. 
 

 
 

När byggställningsarbetena är klara behövs inte längre grundenheten 
vid användning som hiss för montering av byggställningar. Därför kan 
grundenheten med grundmast demonteras och monteras vid en annan 
byggarbetsplats för montering av byggställning. Mastdelarna ovanför 
grundenheten kan bli kvar på den första byggarbetsplatsen tills 
ställningen demonteras igen. 
 
I detta fall krävs följande arbetssteg: 

− Kör ned lastplattformen till NED-gränslägesbrytaren. 
− Dra ut nätkontakten och lägg undan nätkabeln. 
− Ta bort jordspik från fotdelen. 
− Montera mastförankringen på grundmasten 
− På stötstället mellan fotdel med grundmast (2) 

och den första påmonterade mastdelen (3) 
ska du lossa på ringskruven (4) och skjuta 
anslutningsfliken (5) nedåt. 

− Lossa de tre ögleskruvarna (6) monteras och 
fäll upp. 

− Stöd masten på den nedersta masthållaren 
med stödpelare. - Fäst stödpelaren så nära 
masten som möjligt. 

 
 

− Dra grundenheten framåt och transportera bort. 

1 

2 

6 

4 

5 
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6 Drift 

 G E DA 300 Z får endas t användas  av en av företagaren 
auktoris erad fackkunnig. P ers onen i fråga mås te vara förtrogen 
med bruks anvis ningen, ha tillräcklig erfarenhet oc h kuns kap om 
de faror s om exis terar i s amband med lyftanordningar. 
 
Driftpersonal (se kap. 1.6.2) 

6.1 Säkerhet under drift 
• Säkerhetshänvisningar i kap. 2.1.4 skall likaså beaktas. 
• Det är förbjudet att transportera människor! 
− Det är tillåtet att åka med i plattformen för att 

utföra monterings- och underhållsarbeten. 
 

 
• Betjäningen måste utföras utanför faroområdet. 
• Manöverpersonalen måste alltid observera plattformen. 
• Nära marken måste man vara särskilt försiktig. 
• Plattformen ska om möjligt lastas i mitten, ta hänsyn till maskinens 

maxlast. 
− Plattformen skall alltid lastas så att ingångar är fria. 
− Lasten skall placeras säkert på plattformen, material som kan halka 

iväg eller är högre än plattformen resp. kan tippa måste säkras (tänk 
också på plötsliga vindkast). 

− Transportera inte skrymmande delar så att de sticker ut på sidan. 
• Stå eller arbeta inte under plattformen! 
• Lägg inga föremål under plattformen. 
− När du lägger ned material håll minst 50 cm säkerhetsavstånd till 

maskinens rörliga delar. 
• Våningsskyddsdörrar får endast spärras upp och öppnas när 

lastplattformen är utsvängd, med nyckeln som sitter fast vid den. 
• Om en lastad plattform blir stående under körning på grund av ett fel, 

skall användaren bärga lasten. - Låt aldrig en lastad plattform stå 
obevakad! 

• Lastplattformen ska inte användas vid: 
− Vindhastigheter över 72 km/h (20 m/sec. ≈ Vindhastighet 7-8 enligt 

Beaufort-skala). 
− Temperaturer under –20 °C. 
− Skador eller övriga fel. 
− Utebliven återkommande kontroll (se kap. 2.1.7). 
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 B roms ventilations s paken får abs olut inte används  i drift för att 

s änka plattformen, den är endas t avs edd för nödfall (s e kap. 9.1.1). 
 

6.2 Säkerhetskontroll innan arbetet påbörjas 
 
Utför testkörning med tom lastplattform och kontrollera om hela 
färdvägen är fri. 
 
Lastplattformen måste omedelbart stoppas när 

− nödstoppsknappen trycks, 
− gränslägesbrytaren NER aktiveras, 
− UPP-gränslägesbrytaren aktiveras eller släden har nått maständen, 
− UPP-knappen på elektromodulen till våningsskyddsdörren (om sådan 

finns) trycks in. 
 
Lastplattformen får inte köra iväg när 

− den är överbelastad (röd kontrollampa lyser), 
− lastplattformen är svängd mot våningsskyddsdörren för lastning eller 

urlastning, 
− spärr- och gripanordningen har löst ut. 

 
Lastplattformen får inte automatiskt åka vidare när 

− valbrytaren på handkontrollen står på ”I” (hand), 
− lastplattformen är nära marken (ca 2 m) oberoende av valbrytarens 

läge, 
− rampen är öppen, 

 
Funktionstest för varningssignal 
I närheten av marken (ca 2 m) måste lastplattformen avge en 
varningssignal i båda körriktningarna. 
 

 I närheten av marken (c a 2 m) får G E DA 300 Z inte betjänas  från 
vånings dörren. 
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6.3 Betjäning av plattformstillträde, svängspak och 
våningsskyddsdörr 

6.3.1 Ramp 
 
Öppna 

• Lås upp rampen (1) vid låshaken 
(2) och sänk ned den. 
 
Stänga 

• Sväng upp rampen (1) och tryck 
den mot plattformen tills låshaken 
(2) låses två gånger. 

 
 

6.3.2 Svängspak 
 
Svänga ut lastplattformen 

• För urlastning på våningen svängs 
lastplattformen (1) ut 90°. 

− Sväng svängspaken (2) nedåt och 
sväng ut lastplattformen (1) tills 
svängspaken åter hakar i. 
 

 
 
Svänga in lastplattformen 

− Sväng svängspaken (2) uppåt och sväng tillbaka lastplattformen (1) tills 
svängspaken åter hakar i. 

2 1 

2 

1 
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6.3.3 Våningsskyddsdörr ECO 
 

• Sväng lastplattformen mot 
våningsskyddsdörren. 
 
Öppna våningsskyddsdörren 

− Ta ut nyckeln (1) ur fickan (2) på lastplattformen. 
 
 

 

 
− Sätt in nyckeln (1) 

i våningsskyddsdörren ECO:s spärr 
och vrid den åt höger för att låsa 
upp skjutdörren. 

− Skjut upp skjutdörren (3). 
 

• Öppna rampen. 
 

 Nyc keln är kopplad till fic kan på 
las tplattformen med en vajer s å 
att las tplattformen endas t kan 
s vängas  mot s läden när nyc keln 
är urdragen. Nyc keln kan endas t 
tas  ut igen när s kjutdörren är 
s tängd. 

 
 

• Stäng rampen 
 
Stäng våningsskyddsdörren 

− Skjut igen skjutdörren (3) tills den hakar i vid låsningen med nyckeln. 
− Vrid nyckeln (1) åt vänster för att låsa skjutdörren, och dra nyckeln ur 

låsningen. 
− Stick in nyckeln i fickan (2) på lastplattformen. 

 
• Sväng in lastplattformen. 

1 

2 

1 

1 
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6.4 Hissens manövrering 

 L as tplattformen mås te vara s vängd mot s läden oc h ha hakat i.  
R ampen mås te vara s tängd oc h monterings s kydds plåten mås te 
vara inhängd upptill.  
 

• Sätt huvudströmbrytaren i läge ”I”. 
• Vrid nyckeln i nyckelbrytaren på kopplingsskåpet till släden åt vänster 

(läge drift) och dra ur nyckeln. 

 Handkontrollen (marks tyrning) oc h vånings s kydds dörrarnas  
elektromoduler (om s ådana finns ) är aktiva. 

 Under de förs ta 2 metrarna s äkerhets höjd hörs  en varnings s ignal 
(tutljud) i upp- oc h nedåtkörning. 
 
Dödmansstyrning 
 

• Valbrytaren (2) i läge I 
 

− Lastplattformen körs endast så länge 
knapparna UPP (3) eller NER (4) trycks. 

− Plattformen kör förbi gränslägesstartbygeln för 
våningsstopp och stannar genom UPP-
gränslägesbrytaren eller på maständen 
genom närhetsbrytaren (uppåtkörning). 
 
 
 
1 = Nödstoppsknapp 
 

 
 

 Från elektromodulen kan platt-
formen med knapparna ” UP P ”  
res p. ” NE D”  (4) endas t köras  
ovanför s äkerhets området på 2 m. 
 
 
 
8 = STOPP-knapp (hakar inte i) 
 

 

2 

1 

3 

4 

8 

3 
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Automatisk färd till våningen 
 

• Valbrytaren (2) i läge II 
 
Uppfärd 

− Lastplattformen kör i området av de undre 
2,0 m från marken (säkerhetsområde) endast 
när knappen UPP (3) trycks. 
Efter att detta säkerhetsområde överskrids 
måste knappen UPP (3) släppas och 
plattformen kör automatiskt vidare till nästa 
våning och stannar där. 
 

− Vid genomgående färd till ”andra våningen”, 
håll knappen UPP (3) intryckt så länge tills 
gränslägesstartbygeln har kört förbi den första 
våningen. 

 
 
Nedfärd 

− Tryck och släpp knapp NER (4). - Plattformen körs nedåt och stoppas 
framför säkerhetsområdet på 2m. 

− De återstående 2,0 metrarna kan bara nås med markstyranordningen 
och genom att man håller NER-knappen (4) intryckt (dödmansstyrning). 
 

2 

3 
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6.5 Stopp i nödfall 
• I situationer som utgör risk för driftpersonalen eller hissen kan 

lastplattformen stoppas genom att man trycker på NÖDSTOPP-
knappen. 

− Det finns en NÖDSTOPP-knapp på handkontrollen. 
 

 NÖDS T OP P -knappen är utrus tad 
med en s pärrmekanis m oc h 
förblir nedtryc kt tills  den 
åters tälls  manuellt (vrid den röda 
knappen åt höger och dra ut).  

 
 

 P å vånings anordningarnas  elektromoduler finns  en S T OP P -knapp, 
med vilken man kan s toppa färden från varje våning. Denna 
s toppknapp lås es  inte, s å att man direkt kan köra vidare efter 
s toppkommandot. 
 

6.6 Arbetsavbrott – arbetsslut 
• Kör ner lastplattformen till nedre läget med knappen NED (handkontroll) 

och lasta ur. 
• Koppla ut handkontrollen och förvara den på ett säkert sätt. 
• Vrid huvudströmbrytaren till läge ”0” och säkra 

med hänglås. 
• Dra ut nätkontakten. 
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7 Demontering 

 K uggs tångs his s en mås te demonteras  under ledning av en av 
entreprenören uts edd kunnig oc h erfaren pers on enligt 
monterings - oc h bruks anvis ningen!  
 
Monteringspersonal se kap. 1.6.1 
 

 F ör nedmonteringen gäller s amma regler oc h 
s äkerhets hänvis ningar s om bes kriv i kapitel 5 . 
 
Demonteringen sker i allmänhet som monteringen men i omvänd 
ordning. Följande ska beaktas: 

• Demontera först våningsskyddsdörrarna (fäst först 3-delsskyddet). 
• Innan mastfästen tas bort måste man kontrollera om samtliga 

mastkopplingsskruvar sitter fast. 
• Plattformen ska stannas så att mastskarven på den mastdel som skall 

avlägsnas befinner sig över slädens överkant. 
• Mastförankringar får endast demonteras om det inte finns mastdelar 

ovanför. 
• Lasta alltid ur lastplattformen emellanåt (vid överlast kan lastplattformen 

inte köras). 
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8 Underhåll och rengöring 

 Underhålls arbete får endas t utföras  av kvalific erad pers onal. 
 
Rapportera genast fastställda förändringar eller fel till företagsledningen 
eller dess ombud. Stäng av GEDA 300 Z omedelbart och säkra den. 
 

 F öre rengörings - oc h underhålls arbeten s ka las tplattformen köras  
nedåt oc h nätkontakten dras  ut. 

8.1 Daglig rengöring 
• Rengör kuggstångshissen från smuts. 
• Avlägsna kabeluppsamlaren (vintertid skall den hållas snö- och isfri). 
• Arbetsområde runt hissen ska hållas fritt och rent. 

 

8.2 Underhåll en gång per vecka 
• Kontrollera bromsvägen: 
− Stoppa den lastade lastplattformen (se bärkapacitet) i nedåtriktning 

(t.ex. 2 m säkerhetsområde). Motorbromsarnas eftersläpning får inte 
överskrida 30 mm. 
 

• Kontrollera att kuggstänger och drivhjulet inte är slitna. 
− Vid första smörjningen eller vid användning utan automatisk 

smörjanordning (tillval) måste kuggstången smörjas manuellt. 
 
Smörjmedelsrekommendation: 

− - GEDA-specialspray - artikel-nr. 02524 
− - Fettoatron art.-nr. 13893 för fettspruta 

 

 V id ökad användning eller mers kikts drift mås te tands tängerna 
s mörjas  oftare. 
 

• Kontrollera släpkabel, nätanslutning och styrledningar samt leta efter 
eventuella skador. 
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• Kontrollera kontrollampan för överbelastning 

i monteringsstyrningen genom att trycka på 
överbelastningsgränsbrytaren (1) för hand. 

 

 
 

8.3 Underhåll en gång per månad 
• Kontrollera att mastförbindningsskruvar, gränsbrytarstartbygel och 

mastförankring/skruvar på masten och byggnaden sitter fast, dra åt vid 
behov. 

• Smörj in släpkabeln med smörjmedel. 
 
Smörjmedelsrekommendation: 
Interflon Fin Film WB 
 

• Kontrollera slitage på kugghjul och kuggstänger, byt ut vid behov.  
(För gränsvärden, se underhållsmanual) 

1 
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8.4 Kvartalsvis underhåll 
• Är informationsskyltarna uppsatta och läsbara? (se bilaga A). 
• Kontrollera den automatiska smörjanordningen (tillval). 
− Fettmängden i behållaren räcker i normaldrift till ca 120 körtimmar. 

Innan fettbehållaren blir tom måste den fyllas på. 
Påfyllningsmängd: 1,2 l 
Smörjmedelsrekommendation: 

− Universalfett/kartusch för fettspruta GEDA-Art.-nr 16744 
 

− Sätt handspaksfettspruta på 
fyllningstapp (1) (undersidan av 
fettbehållaren) och pumpa fettet in 
i behållaren. 

− Fyll behållaren till markeringen 
”MAX”. 
 

 
 F ett med s mörjmedel är inte lämpliga för denna pump. 

 
Snabbfyllning med spruta 

− För att fylla på skruva bort 
dammluckan från fyllningsans-
lutningen (2) och för in pipen av 
fyllningspressen (4) till stoppet vid 
fyllningsanslutningen (2). 

− Pressa i fettet tills det har nått 
markeringen ”MAX”. 

 
 

 Med tes tknappen (3) kan man kontrollera att s mörjanordningen 
fungerar. 

1 2 
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8.5 Årligt underhåll 
 

• Kontrollera att kuggstången sitter fast. 
− Åtdragningsmoment = 35 Nm (säkr.skruv M8×35/10,9 SW = 13 mm). 

 
• Kontrollera växellådsoljan och fyll om nödvändigt på. Se 

instruktionsboken för vidare instruktioner. 
 
Rekommenderad växellådsolja: 
Aral Degol  BG 220 
ESSO Spartan  EP 220 
BP Energol  GR-XP 220 
 
Mängd vid  230 V-drift  ca 0,4 l 
 400 V-drift ca 0,5 l 
 

8.6 Underhåll efter 5 år 
 
GEDA grip- och spärranordningar ska senast efter 5 år ersättas genom 
en ny GEDA grip- och spärranordning (bytesgrip- och spärranordning).  
Bytet är obligatoriskt såväl för material- som för personhissar. 
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8.7 Kontrollera spärr- och gripanordningen inom ramen för 
den återkommande kontrollen 
(se även kapitel 2.1.7) 

 F alltes tet får endas t utföras  av en kvalific erad pers on s om uts etts  
av entreprenören oc h s om tack vare s in utbildning, kuns kap och 
praktis ka erfarenhet kan bedöma farorna vid tes tet s amt s pärr- oc h 
gripanordningens  funktions duglighet. 
 

• Sätt huvudströmbrytaren i läge ”I”. 
• Vrid nyckeln vid plattformstyrningen till vänster och dra ut den. 
• Ta bort bromsventilationsspaken (1) 

ur hållaren (2) och skruva in den 
i bromsventilationens gänga (3). 

• Trä på löpöglan med dragkabeln på 
bromsluftsspaken. 

• Tryck på knappen UPP på 
handkontrollen och kör med den 
tomma lastplattformen på en höjd 
på ca 4 m. 

 

 
 
• Ryck underifrån, utanför riskområdet i dragkabeln. - Bromsen lossar 

och lastplattformen faller. Efter 2-3 m måste spärr- och gripanordningen 
ingripa och stoppa upp korgen. Skulle det inte inträffa måste dragkabeln 
och bromsluftarspaken omedelbart lossas! 
 

 När s pärr- oc h gripanordningen har lös t ut är las tplattformens  
upp- oc h nedfärd både mekanis kt oc h elektris kt bloc kerad. F rigör 
s pärr- oc h gripanordningen enligt kapitel 9.2. 
 

• Efter nödsänkning ska bromsventilationsspaken (1) ställas tillbaka 
i hållaren (2) för att förebygga obehörig användning. 

1 

2 
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9 Fel - diagnoser - reparation 

 S törningar får endas t åtgärdas  av kvalific erade pers oner!  K ör om 
möjligt ner plattformen innan s törnings s ökningen oc h las ta av!  

 V id arbeten vid den elektris ka anläggningen av kugghjuls his s en 
mås te huvudbrytaren s tängas  av oc h s pärras . Dra för s äkerhetens  
s kull även ut nätkontakten. Om fel uppträder s om kan s kada 
drifts äkerheten s ka körningen genas t avbrytas !  
 
Vid fel kontrollera: 

− Nätanslutning ansluten? 
− Är huvudströmbrytaren på grundenheten påslagen? 
− Säkringarna i byggströmfördelaren (16 A, trög)? 
− Rätt förlängningskabel? 

→ Maskiner med 230 V-drift min. 3 × 2,5 mm², helst 3×4 mm². 
→ Maskiner med 400 V-drift min. 5 × 2,5 mm². 

− *Lyser den gröna kontrollampan på kopplingsskåpet med huvudbrytare 
(endast vid maskiner med 400 V-drift)?  
- Om inte, kontrollera säkringarna i detta kopplingsskåp respektive 
kontrollera fasföljden. 

− Lyser den röda kontrollampan i kopplingsskåpet till släden (plattformen 
överbelastad)? 

− Är NÖDSTOPP-knapparna på styrningsställena uppspärrade? 
− Är rampen stängd och har säkringshaken hakat i två gånger resp. är 

anslutningen under lastplattformen ansluten? 
− Befinner sig lastplattformen i körposition (ej svängd mot våningsskydds-

dörren)? 
− Passar den inställning som gjorts på monteringsstyrningens 

nyckelbrytare till driftsättet? 
Drift  = vänster   nyckel urdragen. 
Montering  = höger   nyckel isatt. 

− Lastplattformen har kört för djupt eller för högt (se kap. 9.1.3/9.1.2) 
− Fungerar manövreringselementen på UPP- och NED-gränsbrytaren? 
− Har spärr- och gripanordningen aktiverats (lossa, se kap. 9.2)? 
− Är alla elektromoduler inkopplade på våningsskyddsdörrarna? 
− Är blindproppen inkopplad? 

 (Drift - översta våningsplan; montering - kopplingsskåp med 
huvudbrytare) 

− Kontrollera finsäkringar (primär 250 mA, sekundär 1,0 A). 
→ Maskiner med 230 V-drift i kopplingsskåp släde. 
→ Maskiner med 400 V-drift i kopplingsskåp med huvudbrytare. 

 Innan man öppnar kopplings s kåpet mås te man dra ut 
nätkontakten!  
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*Om den gröna kontrollampan inte lyser ska följande punkter 
kontrolleras (endast vid maskiner med 400 V-drift)? 

− Föreligger ett fasbortfall? 
− Är fasföljden ej korrekt? 
− Vid en inkorrekt fasföljd korrigera detta på 

fasvändaren (1) (nätanslutningsuttag) genom 
att vända två stickproppsstift 180°° med en 
skruvmejsel. 

 

 
− Är släpkabeln ansluten till släden? 
− Är säkringarna i kopplingsskåpet med huvudbrytare ok? 

 
 
Motorn ger inte full effekt: 

− Spänningsfall med mer än 10 % av märkspänningen. 
− Välj matarledning med högre ledningstvärsnitt. 
− Vid överbelastning stänger den inbyggda termobrytaren av 

styrspänningen. Arbetet kan fortsätta när den kylts ner en stund 
(minska eventuellt lasten) . 
 

 Undvik upprepad överhettning/överbelas tning. - Annars  förkortas  
motorns /broms arnas  livs längd. 

1 
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9.1 Felmöjligheter i driften 

9.1.1 Strömavbrott eller motorskada 
I detta fall måste lastplattformen sänkas ned på marken genom luftning 
av motorbromsen. 

• Ta bort bromsventilationsspaken (1) 
ur hållaren (2) och skruva in den 
i bromsventilationens gänga (3). 

 
• Lufta motorbromsen genom att dra 

bromsventilationsspaken (1) i små 
steg. - Lastplattformen glider ner. 

 
 

 Om broms ens  luftas  för myc ket får las tplattformen överhas tighet 
oc h grip- oc h s pärranordningen aktiveras !  Om detta har s kett s e 
kapitel 9.2. L ägg in paus er vid höga höjder. - B roms en får inte 
överhettas !  
 

 V id inkörning i fotdelen s ka man s e till att s läden med 
las tplattformen inte s lår mot marken. 
S läpp broms ventilations s paken i tid!  

1 

2 

3 

1 
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9.1.2 Lastplattform körd för högt 
Ögleskruven på plattformssidan på den översta mastdelen aktiverar  
vippkontakten på nödgränslägesbrytaren innan drivhjulet lämnar 
kuggstången. 
 
Orsak 
Nödgränslägesbrytaren aktiveras när 

− det finns en störning på den elektriska kontakten. 
 

− Åtgärd: gränsbrytarstartbygeln för UPP är inte monterad och 
närhetsbrytaren är bortfallen. 
 

• Lufta motorbromsen vid bromsluftspaken (se kapitel 9.1.1) 
 

9.1.3 Lastplattformen körd för långt ner 
Orsak 
Lastplattformen kan överskrida den lägre gränsbrytaren, när 

− bromsarnas luftspalt är för stor, 
− NED-gränslägesbrytaren är defekt, 
− det finns en störning på den elektriska kontakten, 
− lastplattformen är överbelastad, 
− lastplattformen har sänkts med handluftning. 

 
Åtgärder: 

• Dra upp stången (1) och tryck 
samtidigt på UPP-knappen på 
handenheten - hisskorgen stiger. 

 

 Om denna effekt upps tår upprepat trots  att las tplattformen inte är 
överlas tad mås te broms en kontrolleras  res p. efterjus teras  av en 
behörig pers on. 

1 
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Kuggstångens nedre område är utrustat med 
ett kuggstångssegment (2) med brottpunkt. 
Detta kuggstångssegment (2) förhindar skador 
på drivenheten vid nedslag på fotdelen. 
Kuggstångssegmentet (2) ska kontrolleras och 
omedelbart bytas ut vid behov.  
 

 K uggs tångs s egmentet (2) kan även 
monteras  vridet 180°. 

 
 

9.1.4 Överlastvarningsanordning har frånkopplats 
Plattformen är utrustad med en överlastvarningsanordning som 
förhindrar att lastplattformen kör iväg vid överbelastning. När 
lastplattformen är överbelastad tänds en röd kontrollampa (1) på 
monteringsstyrningen. 
 
Om kontrollampan lyser 

− Minska lasten i lastplattformen tills 
kontrollampan (1) inte längre lyser. 
 - Man kan inte köra förrän detta har gjorts. 
 

 
 

1 

2 
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9.2 Spärr- och gripanordningen har utlösts 
GEDA 300 Z är utrustad med en spärr- och gripanordning som bromsar 
lastplattformen när hastigheten blir för hög. När spärr- och 
gripanordningen har löst ut är det inte möjligt att fortsätta färden. 

 K ontrollera ors aken till att s pärr- och gripanordningen utlös ts , s äkra 
plattformen, reparera s kadan innan s pärr- och gripanordningen 
los s as ! 
 
Spärr- och gripanordningen lossas på följande sätt 

 F ärden neråt är mekanis kt blockerad oc h kan endas t forts ättas  om 
his s korgen körs  en liten bit uppåt!  
 

• Lossa säkringsmuttern (1) på spärr- 
och gripanordningen. 

• Vänd spärranordningens skyddshuv 
(2) så långt till vänster att gränsbygeln 
(3) hakar i skyddshuvens (2) spår. 

 
 

• Dra åt säkringsmuttern (1) igen. 
• Kör hisskorgen en aning. Spärr- och gripanordningen är nu lossad och 

hissen kan sättas i drift igen. 
 
Kontrollera spärr- och gripanordningen! 

 Unders ök s pärr- oc h gripanordningen med avs eende på eventuella 
s kador, unders ök anledningen till att his s korgen föll oc h reparera 
eventuella fel. 
E n behörig pers on mås te genomföra kontroll på s pärr- oc h 
gripanordningen. 
 

− Lossa säkringsmuttern (1) på spärr- och gripanordningen, ta av 
skyddshuven (2) och kontrollera anordningen efter eventuella skador. 

− Sätt tillbaka skyddshuven (2) igen så att gränsbygeln (3) hakar 
i skyddshuvens spår. 
Dra åt säkringsmuttern (1) igen. 

1 

3 

2 
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9.3 Reparation 

 R eparations arbeten får endas t utföras  av utbildad oc h kvalific erad 
pers onal, efters om de kräver s pec iella fackkuns kaper oc h 
s akkunnighet. Inget av detta bes krivs  i bruks anvis ningen. 
 
Vid beställning av reservdelar, var god ange: 

− Typ 
− Tillverkningsår 
− Fabrik-nr. 
− Driftspänning 
− Önskat antal 

Typskylten sitter på grundenhetens släde. 
 

 R es ervdelar mås te mots vara tillverkarens  teknis ka krav!  Använd 
endas t originalres ervdelar från G E DA. 
 
För service- och reparationsarbeten, kontakta vår kundtjänst: 
 
Adresser för distribution och kundtjänst se kapitel 1.3 
 

10 Maskinens avfallshantering 
Hissen ska vid slutet av sin livslängd demonteras fackmässigt och 
avfallshanteras i enlighet med de nationella bestämmelserna. 
 
Ta hänsyn till hissens komponenter vid avfallshanteringen: 

− Avfallshantering av olja/fett ska ske på miljövänligt sätt. 
− Återvinn metalldelar. 
− Återvinn plastdelar. 

 
Rekommendation: 
Ta kontakt med tillverkaren eller fråga en fackföretagare om 
regelmässig avfallshantering. 
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11 Bilaga A Sammanfattning av informationsskyltar 
 

 

 
Art.nr 05242  
(alla kopplingsskåp) 

Art.nr 11935 endast vid 400 V-drift 
(kopplingsskåp med huvudbrytare) 

 

 

 

 

Art.nr 33697 
(kopplingsskåp släde) 

Art.nr 14657 
(kopplingsskåp släde) 

 

 

  
Art.nr 07223 endast vid 230 V-drift 
(kopplingsskåp släde) 

Art.nr 15431 (spärr- och 
gripanordningen) 

 

 

 
 

 

Art.nr 14656 
(monteringsstyrning) 

Art.nr 14523 
(monteringsstyrning och kopplingsskåp släde) 
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Art.nr 16688 
(handstyrning) 

Art.nr 16521 (monteringsskyddsplåt) 

 

 
Art.nr 14565 (monteringsskyddsplåt) 
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12 Bilaga B Dokumentering av återkommande 
kontroll 

 
Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 

 
Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 
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Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 

 
 
Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 
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Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 

 
 
Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 
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Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 

 
 
Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 
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Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 

 
 
Kontrollresultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Datum och kontrollantens underskrift 
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