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1 Forord 
Hvem henvender denne monterings og driftwvejledning til? 

 
 til maskinens monterings- og betjeningspersonale 
 til personer der udfører vedligholdelesen af maskinen (rengøring/vedligeholdelse) 
 

Hvad står der i denne monterings- og driftsvejledning? 

 

I denne monterings- og driftsvejledning findes informationer til 

 Formålsmæssig anvendelse 
 Restrisiko 
 Sikkerhed 
 Opstilling 
 Drift 
 Fejlafhjælpning 
 Kundeservice 
 
Denne monterings- og driftsvejledning formidler vigtige informationer der er 
forudsætninger for en sikker og økonomisk drift af maskinen. Det forudsættes at maskinen 
er udstyret med alt tilbehør. 
 

Hvad der altid skal gøres straks! 

 
Læs denne monterings- og driftsvejledning inden montering og idriftsættelsen 
grundigt igennem og overhold alle informationer, især sikkerhedsinformationerne. 
 

Hvad står der ikke i denne monterings- og driftsvejledning? 

 

Denne monterings- og driftsvejledning er ingen reparationshåndbog! 

Reparationsvejledninger findes ikke i denne monterings- og driftsvejledning. 
 

Hvad skal huskes ved videresalg af maskinen? 

 
Ved salg af maskinen videregives denne monterings- og driftsvejledning med registrering 
af de årlige kontroller og med reservedelslisten til køberen. 



  
 

2 Mærkedata 
Denne driftsvejledning gælder for typen: 
GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S 

 

 

 
GEDA-MINI 60 S  GEDA-MAXI 120 S  
   

 

 

 
GEDA-MAXI 150 S  GEDA-MAXI 120 S med 110V drift 
Fig. 1 Typeskilte 
 
Producentadresse 
 

 
 

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

CE-mærke 
Denne maskine er CE-mærket 
 
Oprindelsesland: Made in Germany 
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3 Formålsmæssig anvendelse og 
anvendelsesområde 

 

 

Stilladsliften GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S er en midlertidigt 
opbygget lift der udelukkende tjener til befordring af gods og 
byggematerialer ved byggearbejder. En anden eller udvidet brug, f. eks. 
som persontransportmiddel, gælder som ikke svarende til formålet. For 
enhver skade, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager 
producenten sig intet ansvar. Brugeren bærer alene ansvaret. 

 
 GEDA- liften må anvendes til transport af materialer og byggematerialer ved 

bygningsarbejder. 
 

Til den formålsmæssige brug hører  

 Overholdelse af de af producenten angivne montering-, drifts- og 
vedligeholdelesbetingelser (monterings- og driftsvejledning) 

 hensyntagen til forudseeligt forkert adfærd af personer 
 overholdelse af nationale forskrifter 
 

Følger ved ikke formålsmæssig brug af apparatet 

 fare for menneskers liv og helbred. 
 Skader på maskinen eller andre tingskader. 
 

Krav til monteringspersonalet 

Maskinen må kun monteres, betjenes og vedligeholdes af fagpersonale, som på grund af 
deres uddannelse, kundskaber og praktiske erfaring kan garantere en korrekt håndtering 
og er informeret om farerne. Driftsherrens skal udpege disse personer til montering, 
afmontering og vedligeholdelse af apparatet. 

Betjeningspersonale 

Maskinen må kun betjenes af personer, der pga. deres uddannelse eller kundskaber og 
praktiske erfaringer kan garantere for en korrekt håndtering af maskinen. Disse personer skal. 
 være udpeget af driftsherren til betjeningen. 
 korrekt informeret og undervist vedrørende farerne. 
 fortrolig med monterings- og driftsvejledningen. 
 overholde nationale regler. 
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3.1 Restfarer 
 

 

Til trods for alle forholdsregler findes der restfarer. 
Restfarer er potentielle, ikke åbenlyse farer som f. eks. 
 
- kvæstelser pga ukoordineret arbejde 
- farer pga styringsfejl 
- farer ved arbejdet på det elektriske anlæg 
- farer pga. skader på løfteren 
- farer pga. nedstyrtning af ukorrekt sikrede laster 
- farer pga. høje vindhastigheder (>72 km/h) 

 

4 Sikkerhed 

4.1 Symbol- og henvinsingsforklaringer 

4.1.1 Arbejdssikkerheds-symbol 
 

 

Dette symbol findes ved alle sikkerhedshenvisninger, hvor der hersker fare 
for menneskers liv og helbred. Iagttag henvisninger og vær forsigtig 

4.1.2 OBS!- henvisning 
 
OBS! står på steder, hvor der gives særlige informationer, på- eller forbud for at 

forhindre at apparatet tager skade. 

4.1.3 Råd 

 
RÅD 
 

står på steder hvor der gives informationer til den økonomiske brug af 
maskinen eller de rigtige arbejdsprocesser. 

 

4.2 Generel sikkerhed 
 
„Stilladslift GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S“ – i det følgende benævnt som 
Stilladslift – er konstrueret efter gældende tekniske standard og er driftssikker. På grund af 
arbejdsprocessen findes der dog på maskinen steder og dele, der ikke kan afskærmes 
uden at påvirke funktionen og betjeningen af maskinen negativt. Derfor kræves der en god 
personlig sikkerhedsadfærd for at beskytte personer og maskinen. Der kan udgå farer fra 
maskinen, hvis den anvendes usagkyndigt af ikke uddannet personale eller ikke i henhold 
til formålet. 
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 Læs monterings- og driftsvejledning for maskinen samt sikkerhedsinformationerne 

inden transport, montering, idriftsættelse, afmontering og inden vedligeholdelse og 
overhold dem nøje! 

 
Læs først monterings- og driftsvejledningen, under 

indsatsen er det for sent! 
 
 Opbevar driftsvejledning nemt tilgængeligt i nærheden af maskinen 
 Stilladsliften må kun opstilles og anvendes af uddannet personale. 
 Udover Opstillings- og Driftsvejledning gælder de generelle love og forordninger 

vedrørende undgåelse af ulykker  og beskyttelse af miljøet i  
 de respektive land hvor stilladsliften anvendes (f.eks. brug af personligt 

beskyttelsesudstyr som hjælm, sikkerhedssko m.m.) 
 Følg henvisnings- og advarselsskiltene. 
 Persontransport er forbudt! 
 Det er forbudt at betræde liften! 
 Ved kvæstelser eller ulykker søg straks læge! 
 

Farer ved manglende overholdelse af sikkerhedshenvisninger 

Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger kan medføre fare for personer, miljø og 
maskine. Den manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne kan medføre at alle 
erstatningkrav bortfalder. 
 

4.3 Driftssikkerhed 
 
 Maskinen skal opstilles in henhold til denne monteringsvejledning under vejledning af 

en af driftsherren autoriseret kvalificeret person. 
 Stilladsliften skal opstilles stabilt og sikres. 
 Maskinens kapacitet skal observeres. 
 Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, 

sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af driftsvejledningen! 
 Løftet last skal altid observeres fra betjeningsstedet. 

 

 
Ophold og arbejde under last er forbudt! 

 
 Især fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Ved 

sikkerhedsrelevante ændringer på maskinen og dens drifsadfærd, stands maskinen 
straks og meld fejlen til driftsherren eller denness stedfortræder. 

 Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger på stilladsliften. 
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 Sæt ikke appratet i drift, når personer kan komme til skade pga.maskinen, lift eller last. 

Maskinens fareområde skal afspærres og der skal anbringes advarselsskilte (Advarsel, 
Byggelift). 

 Afskærmninger mp ikke ændres, fjernes, suspenderes eller omgås.. 
 Beskadigede eller fjernede henvisnings- og advarselsskilte samt sikkerhedspåskrifter 

skal omgående udskiftes. 
 I situationer, der udgør en fare for betjeningspersonale eller 

maskine, kan maskinen standses via et tryk på NØDSTOP-
knappen på håndstyringen (1). 

 
 Tag maskinen ud af drift ved vindhastigheder >72 km/h og kør 

den til bund (Vindstyrke 7-8, vinden bevæger træer og generer 
fodgængere!) 

 Fig. 2 Nødstopknap 
 
4.3.1 Kontrol 
 
GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S overholder EU-Maskindirektiv 2006/42/EF. 
Denne driftsvejledning indeholder en kopi af konformitetserklæringen. 
 

Prøvninger efter hver opstilling  se afsnit 14.1 

Følgende prøvninger er allerede udført på fabrikken: 

- Dynamisk prøvning med 1,1 gang bæreevne. 
- Elektrisk prøvning efter EN 60204 
- Funktionsprøvninger. 
 

Periodiske kontroller: 

 Kontroller inden idriftsættelse, periodiske kontroller samt mellemkontroller skal 
gennemføres i henhold til de nationale forskrifter. 

 
RÅD 
GEDA anbefaler gennemførelse af en årlig kontrol. Ved øgede krav (f.eks. flerholdsdrift) 
skal kontrollen gennemføres med kortere intervaller. 
 
 Resultaterne fra de periodiske kontroller kan nedskrives i appendisk. 
 
 

1 



  

Monterings og driftsvejledning side 10 af 42 BL 068 DK – Udgave 01.2010 

 

4.3.2 Sikkerhedshenvisninger ved montering, drift og transport 
 
 Bliv inden arbejdets start på driftsstedet fortrolig med driftsomgivelserne, f. eks. 

forhindringer i arbejds- og trafikområde, undergrundens bæreevne og den nødvendige 
sikring af byggepladsen mod offentlig trafik. 

 Transportér kun afmonteret, emballeret og fastspændt apparat. 
 Liften skal altid sikres mod uvedkommende brug. Ved arbejdsslut/pauser må 

betjeningsdelen ikke efterlades, men trækkes af og opbevares bag lås. 
 Lastens skal altid sikres. - Husk pludseligt opstående vindstød. Silladsliften må aldrig 

efterlades læsset. - Fjern først lasten. 
 Opholdet og arbejdet under last er forbudt! 
 Læg inden genstande på ladet. 
 Løfteudstyret må ikke betrædes! 
 Last løfteren i centeret, overhold maks. bæreevne. 
 Laster, der står over er ikke tilladt. 
 Mindst en gang per dag skal anlægget kontrollers mhp. ydre skader og fejl. Meld  

straks fundne forandringer eller fejl til driftsherren eller dennes stedfortræder. Stands 
og lås  i så fald straks maskinen! 

 OVerhodl nationale arbejdssikkrehedsforskrifter og arbejdspladsforskrifter. 
 

4.3.3 Sikkerhedshenvisninger til vedligeholdelse 
 
 Inden vedligeholdelsesopgaver træk stikket. 
 Vedligeholdeles- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificerede fagfolk.  Her 

henvises f.eks. til de særlige farer ved arbejde på elektriske anlæg. Nach 
Instandhaltungsarbeiten alle demontierten Schutzvorrichtungen fachgerecht montieren. 

 Egne ombygninger eller forandringer på maskinen påvirker sikkerheden og er ikke 
tilladt. 

 Reservedele skal svare til producentens tekniske krav. Anbefaling: Benyt kun originale 
reservedele. 
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4.4 Idé til driftsinstrukser 
 
Driftsinstrukser er regler som en driftsherre opstiller til en sikker drift. De er bindende 
instrukser, dom driftherren udgiver inden for sin råderet. Medarbejderne forpligtes gennem 
arbejhdssikkerhedsreglerne at følge disse instrukser. Driftsherrens generelle forpligtelser 
at opstille driftsinstrukser og at gøre dem bekendt, afledes af arbejdssikkerhedsforskrift 
„Generelle forskrifter“. Efter disse forskrifter skal brugeren træffe forholdsregler mod 
arbejdsulykker, og det kræves at brugeren underviser operatøren i mulige farer såvel som 
forholdsregler for undgåelse af disse. Disse krav kan driftsherren opfylde ved hjælp af 
driftsinstrukser. 
 
Den her foreliggende driftsvejledning skal altså suppleres med de nationale 
arbejdssikkerheds- og miljøforskrifter. F.eks: 
EN 60204-1 og EU-Direktiv 89/655/EWG om mindstekrav ved arbejdet for sikkerhed- og 
sundhedsbeskyttelse ved benyttelse af maskiner. 
 
Medarbejderen skal undervises i: 
- Farer ved håndtering med den anvendte lift og de nødvendige sikkerhedstiltag og 

adfærdsregler inklusive instrukser ved farer og vedrørende førstehjælp 
- Type og omfang af regelmæssige kontroller for arbejdssikker stand 
- Istandsættelse og udbedring af driftsforstyrrelser 
- Miljøbeskyttelse 
- Sikker håndtering af det elektriske system 
 

 Ved hjælp af instrukser og kontroller skal brugerer sørge for renlighed og orden på 
maskinens driftssted. 

 Ansvarsområderne ved montering og afmontering, betjening og vedligeholdelse skal 
afklares entydigt af brugerfirmaet og overholdes af alle involverede, således at der ikke 
opstår tvetydige kompetencer under et sikkerhedsaspekt. 

 Operatøren skal forpligte sig kun at anvende maskinen i driftsklar tilstand. Denne er 
forpligtet til straks at melde indtrædende forandringer på apparatet, der kan påvirke 
sikkerheden, til sin overordnede. 

 Følg henvisnings- og advarselsskiltene. 
 Brugeren skal også sørge for at kun autoriserede personer arbejder med anlægget. 
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5 Tekniske data 
 
GEDA-MINI 60 S - Bæreevne 60 kg 
Elektrisk tilslutning V, Hz 230, 50 
Dreveffekt kW 0,25/0,75KW ved 900/2700 min-1 
Driftsperiode  Driftsprocent 60 
Styring med nødstop knap m 10 
Kabeldiameter mm 4,5 DIN 3069 SE 1770 
Kabelkapacitet på tromle, maks. m 81 
Trækkabel for løftehøjde m 25 (40) 
Drejeramme (drejeradius) m 0,85 
Løftehastighed maks. m/min 19/57 
Egenvægt (komplet med drejearm og 51 m kabel) kg 61,7 
Mål stilladslift sammenpakket L x B x H cm 63x53x48 
Mål drejearm LxBxH cm 120x70x10 
 
Støjniveau – Arbejdspladsrelateret støjniveau (måle-usikkerhedskonstant udgør 4 dB (A) 
LPA 78,0 dB (A) Tomgangsstøj 
LPA 80,0 dB (A) Arbejdsstøj 
 
GEDA-MAXI 120 S - Bæreevne 120 kg 
Elektrisk tilslutning V, Hz 230, 50 (110, 50) 
Dreveffekt kW 0,45/1,35KW ved 900/2700 min-1 
Driftsperiode  Driftsprocent 60 
Styring med nødstop knap m 10 
Kabeldiameter mm 4,5 DIN 3069 SE 1770 
Kabelkapacitet på tromle, maks. m 81 
Trækkabel for løftehøjde m 25 (40)  
Drejeramme (drejeradius) m 0,85 
Løftehastighed maks. m/min 18/54 
Egenvægt (tromle med 51 m kabel) kg 60 
Mål stilladslift sammenpakket L x B x H cm 63x63x65 
Mål drejearm standard LxBxH cm 185x100x15 
Mål drejearm special LxBxH cm 205x110x15 
 
GEDA-MAXI 150 S - Bæreevne 150 kg 
Elektrisk tilslutning V, Hz 230, 50 
Dreveffekt kW 0,45/1,35KW ved 900/2700 min-1 
Driftsperiode  Driftsprocent 60 
Styring med nødstop knap m 10 
Kabeldiameter mm 4,5 DIN 3069 SE 1770 
Kabelkapacitet på tromle, maks. m 81 
Trækkabel for løftehøjde m 25 (50) 
Drejeramme (drejeradius) m 0,85 
Løftehastighed maks. m/min 14/42 
Egenvægt (tromle med 51 m kabel) kg 60 
Mål drejearm standard LxBxH cm 185x100x15 
Mål drejearm special LxBxH cm 205x110x15 
 
Støjniveau – Arbejdspladsrelateret støjniveau (måle-usikkerhedskonstant udgør 4 dB (A) 
LPA 78,0 dB (A) Tomgangsstøj 
LPA 80,0 dB (A) Arbejdsstøj 
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OBS! 
Kun drejearm med forstærkning (1) (indsvejset metal) er konstrueret til en bæreevne på 
150 kg (se også indstansning (2) på drejearm). 
Drejearme i tidligere udgaver er uden forstærkning (indsvejset metal) og må kun anvendes 
med MINI 60 S. 
 
Drejearm uden forstærkning 
Maks. bæreevne 60 kg 

Drejearm med forstærkning 
Maks. bæreevne 150 kg 

 
Fig. 3 Sammenligning af drejearme 

Gribemidler (for GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S) 

- Lastekrog for stilladsdele 0,5 kg 
- Sejlstrop Ø 5mm, 35cm lang 0,1 kg 
- Løfteløkke (for stilladsrør) 0,4 kg 
- Krogholder for 5 lastekroge 2,3 kg 
- Spandeløfter for 2 spande 4,4 kg 
- Spandeløfter for 4 spande* 9,0 kg 
- Spandeophæng for 4 spande* 4,0 kg 
- Trillebør 65 liter * 16,0 kg 
- Mørtelsilo 65 liter * 23,0 kg 
- Stenkurv 62x32x50 cm med træpalette * 21,0 kg 
- Forsyningskurv 95x60x45 cm med træpalette* 37,6 kg 
- Kædeophæng for vogn * 4,0 kg 
- Pladegriber * 24,0 kg 
*kun for GEDA MAXI 120/150 S 
 

Tilbehør (for GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S) 

- Håndstyring med nødstop knap og 10 m kabel 2,6 kg 
- Håndstyring med nødstop knap og 30 m kabel 7,0 kg 
- Håndstyring med nødstop knap og 50 m kabel 13,0 kg 
- Sikkerheds-hængelås 1,1 kg 
- Byggepladstavle 8,0 kg 
- Kabeltromle 33 m, 3x2,5 mm2 8,0 kg 
- Drejearmsholder maks. 60 kg (for MINI 60 S) 8,0 kg 
- Drejearmsholder maks. 150 kg (for MAXI 120 S / 150 S) 12,9 kg 
- Adapter # (for stillads uden overragende tapper) 0,6  kg 
- Lastepladssikring „Simpel“ 29,0 kg 
# kun for GEDA MINI 60S 

1
2
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6 Beskrivelse 
 

GEDA-MINI 60 S og GEDA-MAXI 120/150 S 

 Ideelt transportapparat for anvendelse ved byggeri 
 Let stilladslift i robust aluminiumshus 
 Stort udvalg af løftemidler 
 

6.1 Komponenter og betjeningselementer 

6.1.1 Manuel styring 

Håndstyringen er ens for alle stilladslifte;  
den er forsynet med stik, ledningen er 10 m lang. 
For de to hastighedstrin har knapperne OP og NED hver to 
indstillinger. 

1. Indstilling = langsom hastighed 
2. Indstilling = hurtig hastighed 

 
 
1 = NØDSTOP-knap 
2 = OP-knap 
3 = NED-knap 
4 = ophængningsbøjle 
5 = Hængeknap komplet 

 Fig. 4 Håndstyring 
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6.1.2 GEDA-MINI 60 S – 60 kg Bæreevne 
 

  8 = Drejearm 
10 = Lastekrog 
11 = Vertikal ramme (Stillads) 
 
1 = Spil MINI 60 S 
2 = Kabeltromle med beskyttelse 
3 = Kabel 
4 = Vippeanordning (endekontakt) 
5 = Stikdåse for styring 
6 = Netkabel 
7 = Sikkerheds-hængelås 

 

 Fig. 5 Bestanddele GEDA-MINI 60 S 
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6.1.3 GEDA-MAXI 120 S med 120 kg bæreevne og 
 GEDA-MAXI 150 S med 150 kg bæreevne 

 
  8 = Drejearm 
  9 = Drejearmsholder MAXI 120 S 
10 = Lastekrog 
11 = Vertikal ramme (Stillads) 
 
1 = Spil MAXI 120 S / 150 S 
2 = Kabeltromle med beskyttelse 
3 = Kabel 
4 = Vippeanordning (endekontakt) 
5 = Stikdåse for styring 
6 = Netkabel 

 

 Fig. 6 Bestanddele GEDA-MAXI 120 S/150 S 
 

1

2

3

6

5

4

9 

8

10 

3

11 



  
 

7 Transport 
 Kontroller forsendelse for transportskader og fuldstændighed i henhold til bestilling. 
 Ved transportskader informer straks fragtfører og forhandler! 
 
Transport af maskinen 
Spillet har en vægt på min. 48 kg (afhængig af kabellængde og –vægt), derfor skal 
følgende observeres ved transport: 
 
 Hvis en kran er til rådighed kan maskinen løftes i hullerne til 

hængelåsen. 

 

 Fig. 7 Løft med kran 
 
 For montage på stillads løftes maskinen af to personer, der 

kan holdes i greb og i trekantsramme. Dette kan udføres af 
to personer med hensyntagen til ergonomiske forhold. 

 Fig. 8 Spil løftes på stillads 
 
 For transport på lager eller byggeplads anvendes en 

sækkevogn, hvorved maskinen kan transporteres sikkert. 

 
 Fig. 9 Transport af spil 

Monterings og driftsvejledning side 17 af 42 BL 068 DK – Udgave 01.2010 



  

Monterings og driftsvejledning side 18 af 42 BL 068 DK – Udgave 01.2010 

 

8 Krav til monteringsstedet 
 
Fastgørelsesmulighed 
Spillet fastgøres på nederste vertikale rør på stilladset (rørdiameter udvendigt Ø 48,3 mm). 
Drejearmen anbringes i ønsket højde, hhv. på øverste vertikale rør (GEDA MINI 60 S) 
over spillet (se afsnit 9.2.1 til 9.2.3). 
 

8.1 Elektrisk tilslutning 
 
 Der skal på byggepladsen være en bygge-strømfordeler med FI-beskyttelse med 230 V 

(110 V) 50 Hz og 16 A-sikring tilstede. 
 Som netkabel anvendes gummiarmeret kabel 3x2,5 mm2 direkte til byggepladstavle 

uden mellemforbindelse af andre strømforbrugere, for at undgå spændingstab og 
derved ydelse på motoren. 

 Tilslutning ved 110 V, 50 Hz: 3 x 4,0 mm2. - Overhold de nationale forskrifter for 110 V-
tilslutning. 

 
RÅD 
Ved dårlig strømforsyning fjern evt. andre strømforbrugere. 
 
 Håndstyring tilsluttes stikdåse på motor og netkabel tilsluttes byggepladstavle. 

- Stilladsliften er klar til anvendelse. 
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9 Opstilling 

 

Stilladsliften skal monteres i henhold til monterings- og 
driftsvejledningen af en af driftsherren autoriseret fagmand. 
Denne fagmand skal være fortrolig med monterings- og 
driftsvejledningen, har tilstrækkelig med erfaring og være informeret 
vedrørende de ekisterende farer ved håndtering med liften. 

9.1 Sikkerhedsinformationer 
 Inden hver opstilling kontrolleres kabel, netkabel og styring med kabel for fejlfri tilstand. 

Ved skader må liften ikke tages i drift! - beskadigede dele skal udskiftes straks. 
 Bliv fortrolig med driftsomgivelserne, f. eks. forhindringer i arbejds- og trafikområde, og 

den nødvendige sikring af byggepladsen mod offentlig trafik. 
 Maskinens kapacitet skal observeres. 
 De nationale myndigheders arbejdssikkerhedsforskrifter og alle lovregler og 

retningslinjer på området skal overholdes. 
 Bær personlig sikkerhedsudstyr ( f. eks. hjelm, sikkerhedssko). 
 Persontransport er forbudt. 
 Det er forbudt at betræde løfteren 
 

9.2 Fastgørelsesmuligheder 
Stilladsliftene GEDA MINI 60 S og GEDA MAXI 120 S og 
GEDA MAXI 150 S er specielt udviklet for 1½“ 
rørstilladser. Hvis der anvendes stilladser med andre mål 
bedes du kontakte din forhandler eller producenten for 
adapter eller specialudførelser. 
 
 Stilladslift (1) monteres på vertikal ramme på stillads 

ved hjælp af den påsvejsede stilladskobling. 

 
 Fig. 10 Montering af vippeanordning 
RÅD 
For stilladslifte GEDA MINI 60 S og GEDA MAXI 120 S/150 S kan der leveres en drejearm 
men forskellige holdere der skal vælges efter stilladset. 

1

2
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9.2.1 Drejearm for GEDA MINI 60 S 
Drejearmen er egnet for montering på øverste stilladsrør. 
 Drejearm (1)  monteres på øverste 

stilladsetages rør-ende på vertikal ramme 
(3) (over spillet). Ved stilladser uden 
udragende rør-ende på vertikale rør 
anvendes adapter Nr. 1409. Denne 
monteres i drejearmen og i stilladsrøret. 

 Drejearm (1) drejes indad og spændes på 
grebet (2). 

 Fig. 11 Drejearm MINI 60 S 
 
 Vertikal ramme (3) hvor derejearmen er fastgjort, skal forankres øverst og nederst til 

bygningen (træk- og trykfast forankring, min. 1,0 kN) og sikres med diagonalstræber.  
 Der udrulles tilstrækkeligt kabel fra spillet og det føres til drejearmen (1). Kabel føres 

over slids i kabelruller og lægges i riller på rullerne. 
 Drejearmslåsning løsnes, drejearm drejes udad og spændet (2) låses igen. 
 Last gribes og løftes (maks. 60 kg) Ved overbelastning og ved kørsel af last mod 

drejearm løftes spillet og afbryder opadgående bevægelse. 

9.2.2 Anvendelse med drejearmsholder 
Drejearmsholder anvendes til fastgørelse af drejearmen mellem stilladsetager. 
 Drejearmsholder for MINI 60 S (4) (med indstillelig 

fastgørelse foroven) fastgøres sådan på vertikalrør (3) 
at den peger udad fra stillads. 

 Drejearm (1) monteres og sikres ved fastspænding
af spændet (2). Øvre fastspænding på
drejearmsholderen er indstillelig så drejearm kan 
tilpasses til at dreje ind under etageadskillelsen. 

 

Det skal sikres at de to fastgørelser er 
anbragt tættest muligt på stilladsets 
knudepunkter. 

Drejearmsholder art. nr. 1407 (se også typeskilt på 
drejearmsholder) må kun anvendes for MINI 60 S. 

 Fig. 12 Drejearmsholder MINI 60 S 
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9.2.3 Universaldrejearm for GEDA MAXI 120/150 S 
Er drejearmen udført med forstærkning (se prægning på drejearm maks. belastning 150 kg) 
kan samme drejearm som anvendes for MINI 60 S også anvendes på MAXI 120 S/150 S. 
 

 

Drejearm med forstærkning må kun anvendes med drejearmsholder for 
MAXI 120 S/150 S (art. nr. 29497, se også typeskilt på drejearmsholder). 

 
Drejearmsholder anvendes til fastgørelse af drejearmen mellem stilladsetager. 
 
 Drejearmsholder (4) for MAXI 120 S/150 S (med 

indstillelig fastgørelse foroven) fastgøres sådan på 
vertikalrør (3) at den peger udad fra stillads. 

 Drejearm (1) monteres og sikres ved fastspænding
af spændet (2). Øvre fastspænding på
drejearmsholderen er indstillelig så drejearm kan 
tilpasses til at dreje ind under etageadskillelsen. 

 
 
 
 Vertikal ramme (3) hvor derejearmen er fastgjort, skal 

forankres øverst og nederst til bygningen (træk- og 
trykfast forankring, min. 1,5kN) og sikres med 
diagonalstræber. 

 Fig. 13 Universaldrejearm MAXI 120/150 S 
 

 

Det skal sikres at de to fastgørelser er anbragt tættest muligt på 
stilladsets knudepunkter. 

 
 Der udrulles tilstrækkeligt kabel fra spillet og det føres til drejearmen (1). 
 Drejearm (1) drejes indad og spændes på grebet (2). 
 Kabel føres over slids i kabelruller og lægges i riller på rullerne. 
 Drejearmslåsning løsnes, drejearm (1) drejes udad og spændet (2) låses igen. 
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 Last gribes og løftes. Ved overbelastning og ved kørsel af last mod drejearm løftes 

spillet og afbryder opadgående bevægelse. 
 

 

 
Hvis der er løst oprullet kabel skal dette rulles helt ud og oprulles 
stramt manuelt. 

 

9.3 Sikring af laste og lossesteder 
Ved alle laste og lossesteder med fare for nedstyrtning fra mere end 2 m højde skal der 
være anbragt nedstyrtningssikring der forhindrer styrt af personer. (Se nationale 
bestemmelser) 
 
RÅD 
Montering af den simple 
nedstyrtningssikring fra GEDA er 
beskrevet i separat leveret 
driftsvejledning (nr. BL085). 

Fig. 14 Sikring af laste og lossesteder 
 

 

Monterings og driftsvejledning side 22 af 42 BL 068 DK – Udgave 01.2010 



  
 

10 Løfteanordning 
 

 

 
Det er forbudt at betræde løfteanordningen og at anvende denne til 
persontransport. 

 
Bæreevnen på lasteanordningen er individuel og er indstanset. 
 
De følgende løfteanordninger kan anvendes med stilladslifte GEDA MINI 60 S og GEDA 
MAXI 120/150 S. 
 

10.1 Lastekrog 
For transport af stilladsdele. 
 
BEMÆRK 
Lastkrogen skal ophænges i kranens krog ved hjælp af fleksibel 
forbindelse, f.eks. wirestrop (afsnit 10.2). 
 
bæreevne: 30 kg 
Vægt: 0,5 kg 

 
 Fig. 15 Lastekrog 

10.2 Kabelstrop 
For anvendelse af flere lastekroge. 
 
bæreevne: 30 kg 
 = 5mm 
Længde: 0,35 m 
Vægt: 0,1 kg 

 
 Fig. 16 Kabelstrop 
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10.3 Krogholder 
For ophængning af 5 lastekroge 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 2,3 kg 

 
 Fig. 17 Krogholder 

10.4 Løftestrop 
For transport af stilladsdele. 
 
RÅD 
Der er forskellige muligheder for løft med transportstrop. Glatte dele, 
der kan glide ud, skal sikres (f.eks. spænder på stilladsrør). 
 
bæreevne: 500 kg 
Længde: 1,5 m 
Vægt: 0,5 kg 

 

 Fig. 18 Løftestrop 

10.5 Spandeløfter for 2 spande 
For 2 runde eller ovale spande, hhv. 1 stor oval 
spand. 
 
bæreevne: 75 kg 
Vægt: 4,4 kg 
Mål i cm 

 
 Fig. 19 Spandeholder for 2 spande 
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10.6 Spandeholder for 4 spande 
For 2 hhv. 4 runde og ovale spande. 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 9 kg 
Mål i cm 

 
 Fig. 20 Spandeholder for 4 spande 

10.7 Spandeophæng for 4 spande 

 Krog fastgøres i boringen. 
 For ophængning af 2 hhv 4 spande. - anvend kun 

egnede stabile spande. 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 4 kg 
Mål i cm 

 
 Fig. 21 Spandeholder for 4 spande 

10.8 Vippebeholder 65 liter  

 For vipning løsnes låsen (1) og beholderen vippes. 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 15,7 kg 
Mål i cm 

 
 Fig. 22 Vippebeholder 65 liter  
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10.9 Mørtelsilo 65 liter 

 For tømning åbnes klappen med grebet (1). 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 23,3 kg 
Mål i cm 

 Fig. 23 Mørtelsilo 65 liter  
 

10.10 Kædeophæng for trillebør 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 4 kg 
Mål i cm 

 
Sikkerheds-forholdsregler 
Kæden afkortes så trillebør hænger vandret! 
Sikringer og krog skal være låste! 

 
 Fig. 24 Kædeophæng for trillebør 
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10.11 Stenkurv med træpalette 
 
Lastning 
 Last stables på palette (1). 
 Sikring (2) aktiveres, greb (3) trækkes 

udad. 
 Stenkurv anbringes over lasten indtil den 

ligger på paletten (1). 
 Grebet (3) drejes til lodret og sikring (2) 

skydes nedad. 
 
Losning 
 Sikring (2) aktiveres, greb (3) trækkes 

udad. 
 Stenkurv løftes fra lasten. 
 Paletten (1) tømmes. 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 20,7 kg 
 

Fig. 25 Stenkurv med træpalette 
 
Indvendige mål (cm)  Udvendige mål (cm) 
 
l  = 64 Lsamlet = 70 
b  = 34 Bsamlet = 44 
h  = 50 Hsamlet = 67 

 

10.12 Transportkurv med træpalette 

 

 
Lastning 
 Last stables på palette (1). 
 Sikring (2) aktiveres, greb (3) trækkes 

udad. 
 Transportkurv anbringes over lasten indtil 

den ligger på paletten (1). 
 Grebet (3) drejes til lodret og sikring (2) 

skydes nedad. 
 
Losning 
 Sikring (2) aktiveres, greb (3) trækkes 

udad. 
 Transportkurv løftes fra lasten. 
 Paletten (1) tømmes. 
 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 37,6 kg 

Fig. 26 Transportkurv med træpalette 
 
Indvendige mål (cm)  Udvendige mål (cm) 
 
l = 95 Lsamlet  = 101 
b = 60 Bsamlet = 69 
h = 45 Hsamlet = 62 
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10.13 Pladegriber  
 Krog fastgøres i ring (1). - Ved løft holdes pladerne af grebet (2). 
 Ved losning slækkes kablet så grebet (2) kan 

svinges op, min. 90°. 
 Pladegrebet kan indstilles i højden efter 

pladebredde. Hertil løsnes skruer (3) og fjernes 
(overdelen fastgøres altid til underdelen med 4 
skruer). 

- Dybeste indstilling for pladebredde fra 100 til 83 
cm. 

- Mellemste indstilling for pladebredde fra 112 til 
95 cm. 

- Højeste indstilling for pladebredde fra 125 til 
108 cm. 

 
bæreevne: 150 kg 
Vægt: 24,2 kg 
Mål i cm 

 
 Fig. 27 Pladeløfter 
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11 Drift 

11.1 Sikkerhedsinformationer 

 

Liften må kun anvendes af en fagmand der er autoriseret af driftsherren. 
Denne fagmand skal være fortrolig med monterings- og driftsvejledningen, 
har tilstrækkelig med erfaring og være informeret vedrørende de 
ekisterende farer ved håndtering med liften. 

 
Betjeningspersonale(se kapitel 3) 
 Betjening af liftens kal foregår uden for fareområdet. 
 Bliv inden arbejdets start på driftsstedet fortrolig med driftsomgivelserne, f. eks. 

forhindringer i arbejds- og trafikområde, undergrundens bæreevne og den nødvendige 
sikring af byggepladsen mod offentlig trafik. 

 Mindst en gang per dag skal anlægget kontrollers mhp. ydre skader og fejl. - Meld 
fundne forandringer eller fejl straks til driftsherren eller dens stedfortræder. Stands og 
lås  i så fald straks maskinen! 

 Liften skal altid sikres mod uvedkommende brug. - Ved arbejdets afslutning/pauser 
m.m. må håndstyringen ikke ligge fremme. 

 - Stilladslift må aldrig forlades med hængende last. - Lastmiddel skal først losses eller 
henstilles. 

 OVerhodl nationale arbejdssikkrehedsforskrifter og arbejdspladsforskrifter. 
 Løftet last skal altid observeres fra betjeningsstedet! 

 

 
Ophold og arbejde under last er forbudt! 
 

 
 Bær personlig sikkerhedsudstyr 

( f. eks. hjelm, sikkerhedssko). 
 
 Løfteudstyret må ikke betrædes! 
 Persontransport er forbudt! 

   
 Sikkerhedshenvisninger i kap. 4 skal ligeledes overholdes. 

11.2 Ikke tilladt drift 
 Overskridelse af maksimal kapacitet 
 Ensidig belastning af løfteudstyret 
 Ladet eller løfteudstyet må efter arbejdsslut ikke være oppe. 
 Arbejde med defekt eller manglende krogsikring. 
 Driften af liften skal ndstilles ved: 
- Vindhastigheder over 72 km/h (=vindstyrke 7-8; storm). 
- Temperaturer under -20°C. 
- Skader eller andre driftsforstyrelser. 
- manglende regelmæssig kontrol (se afsnit 0). 
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11.3 Betjening af stilladslift 
Stilladslifte GEDA MINI 60 S og GEDA MAXI 120/150 S har to hastighedstrin, hvor den 
langsomme hastighed primært anvendes til blød start på løft eller sænkning. Maskinen 
benyttes overvejende med den hurtige hastighed. Samtidig kan der stoppes blødere ved 
brug af den langsomme hastighed. Styrekontakten har to trykpunkter. 
 
RÅD 
Hvis nedkørsel stoppes automatisk på grund af slaphed i kablet, frigives nedkørslen først 
når kablet er strammet op manuelt. 
 
 Nødstop knap (1) på håndstyringen låses op. 
 Last op 

tryk knap OP (2) 
 Last ned 

tryk knap NED (3) 
 Sluk eller stop 

Slip knap OP (2) eller knap NED (3). 
I nødtilfælde ved brug af NØDSTOP-knappen (1). 

 Fig. 28 Håndstyring 
 
RÅD 
Hvis drejearm betjenes oppefra kan dette ske ved brug af håndstyring med langt kabel 
med 28 m eller 53 m (eksytraudstyr). Det skal sikres at last kan ses fra betjeningsstedet. 
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12 Afmontering (adskillelse) 
 

 

Stilladsliften skal monteres i henhold til monterings- og 
driftsvejledningen af en af driftsherren autoriseret fagmand. 
Denne fagmand skal være fortrolig med monterings- og 
driftsvejledningen, har tilstrækkelig med erfaring og være informeret 
vedrørende de ekisterende farer ved håndtering med liften. 

 
For afmonteringen gælder de samme regler og sikkerhedshenvisninger som 
beskrevet i kapitel. 9 
Afmonteringen sker normalt i omvendt rækkefølge som monteringen. Desuden skal 
følgende udføres: 
 Afspær fareområde og anbring advarselsskilt. 
 Afmonteringen foretages i omvendt rækkefølge af monteringen. 
 

13 Fejl – årsag - afhjælpning 
 

 

Fejl må kun udbedres af fagfolk. 
 
Inden enhver fejlsøgning skal lasten sikres hhv. fjernes! 

 
OBS! 
Inden arbejdets begyndelse skal det elektriske anlæg skilles fra strømnettet. 
Ved fejl, der påvirker driftssikkerheden skal driften straks standses. 
 

Kontroller ved vejl: 

 Netledning forbundet? 
 Sikringer i byggestrømfordeler? (16 A, træg) 
 Korrekt forlængelseskabel? Lednintgsdiameter mindst 2x2,5 mm 
 Er NØDSTP-knapperne frigivet? 
 Er endestop fri, hhv. kontakt ikke aktiveret? 
 Løfteudstyr overbelastet? 
 Finsikring i drev afprøves. 
- Ved MINI 60 S udtages stik, motorafdækning fjjernes (3 skruer SW 10). Sikring 1 x 63 

mA træg og 1 x 250 mA træg. 
- Ved Maxi 120/150 S udtages stik og skruekappe på trekantsplade på vippemekanisme 

løsnes. Sikring 1A træg. 
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Motor leverer ikke fuld effekt: 

- Spændingstab på mere end 10% af netspædningen 
- Vælg ledning med større diameter. 
- Reducer lasten 
- Ved overbelastning af motoren slukker den indbyggede termokontakt drivmotoren og 

styringen Efter en vis nedkølingstid kan arbejdet fortsættes. 
 
OBS! 
Gentagen overophedning (overbelastning) hhv. drift ved for lav spænding, skal undlades. - 
Herved forkortes motorens levetid. 
 

Fejl på kabelopspoling 

 Kablet spoles kun ensidigt op 
- Hænger udligger lodret over spillet (ved lige stilladsrør)? 
- Står stillads som spillet hænger på lodret? 
- Eventuelt justeres maskinen. 
 Fra fabrikken er maskinen leveret med ca. 0,5° hældning. Hvis kablet stadig ikke 

oprulles korrekt, kontrolleres denne indstilling. 
- Er der anvendt korrekt kabellængde for stilladshøjden? 
 Slaphedskontakt (drejelig beskyttelse) afbryder ved kørsel nedad. 
- Er krogvægt afstemt efter kabellængde? (Ekstravægt påkrævet ved kabellængde på 80m) 
- Løber kablet opad lodret af tromlen? 



  
 

14 Vedligeholdelse 

 

 
Vedligeholdeslesarbejder må kun udføres af fagfolk. 
Sørg for en miljørigtig bortskaffelse af smøremidler og udskiftede dele. 

 Inden rengørings- og vedligeholdelsesarbejder kør først ladet ned og træk netstikket. 

14.1 Kontrollér før hver anvendelse 
 Elkabel kontrolleres for skader. 
 Kabel kontrolleres for skader og slitage. 
 NØDSTOP-knappens funktion. 
 Ved trykt NØDSTOP-knap må det ikke være muligt at køre ladet op eller ned. 
 Udfør prøvekørsel med tomt lad og kontrollér at 
- hele ladets kørevej er fri 
- stopkontakter foroven/forneden udløser. 
 

14.2 Ugentlig service/vedligeholdelse 
 Rengør liften for snavs 
 Hold arbejdsområdet rundt om liften frit og rent. 
 Kabel kontrolleres for skader og slitage (f.eks. trådbrud, kvæstelser) og rust 

(se DIN 15020 del 2), om nødvendigt udskiftes (kapitel 14.5). 
 Fastgørelse kontrolleres for fastspænding, eventuelt efterspændes. 
 

14.3 Kvartårlig service/vedligeholdelse 
Er henvisningsskiltene tilstedet og læselige? 
 

14.4 Hver 3000 driftstimer 
 Foretag olieskift på gearkassen i drivmotoren. 
- Fedtmængde = 160 g ved MINI 60 S 
- Fedtmængde = 500 g ved MAXI 120 S/150 S 
 Anbefaling: DIVINOL, ARAL-Lub FD 00, BP-Energrease HTO, ESSO-Fibrax 370 
 Gammelt smøremiddel bortskaffes miljørigtigt. 
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14.5 Udskiftning af kabel 

14.5.1 Udskiftning på kabeltromle 

 
 For at opnå bedre adgang skal valsen 

fjernes fra tromlen. 
 
 Udtagning 
 Kabel udrulles til sidste vinding. 
 Kabelklemme løsnes fra valsen ved 

løsning af centralskruen (4). 
 Kablet trækkes ud af klemen

(3) og tromlegennemføring (1)
(kablet presses bagud for løsning). 

 Fig. 29 Udskiftning på kabeltromle 
Fastklemning 
 Kablet trækkes gennem tangentiale boring (1) på tromle (se  Fig. 29 Udskiftning på 

kabeltromle 

 ) 
 Kablet trækkes ca. 1 m igennem så det kan lægges i de to yderste kabelriller (2). 
 Kablet føres nu i boringen på klemmen (3) indtil det er synligt i kontrolboringen 

(på siden af tromlebeskyttelsen). 
 Kablet fastspændes med skrue (4) . 
 De to løse kabelvindinger (2) spændes. 
 Valsen monteres igen. 
 Kablet rulles jævnt op på tromlen. 

 

 
Kabellængde afmåles efter at de sidste to vindinger skal forblive på 
tromlen. 

 

1 

2 

4

3
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14.5.2 Kabelskift på vægt 

 
 Kabelklemmeskrue (1) løsnes og kabel 

trækkes ud af sideboringen på vægten. 
 En skrue (2) på fangeren (3) tages ud og 

denne klappes til side. 
 Kilen (4) skydes tilbage. 
 Nyt kabel indføres fra oven gennem vægten 

(5), der dannes en løkke, kabelende føres 
vandret tilbage gennem boringen. 

 
RÅD 
Kabel må ikke føres ud over omfanget af 
kabelvægten (5). 
 
 Kabelende fastspændes med skrue (1) 

(indvendig sekskant gr 3). 
 

 
 Fig. 30 Kabelskift på vægt 
 
 Kabelkile (4) lægges i løkken og kablet strammes indtil kilen sidder fast. 
 Fangeren (3) klappes tilbage og fastgøres igen med skruen (2). 
 

1 2

3 4

5



  
 

15 Reparation 
 

 

Reparationsarbejder må kun udføres af uddannte fagfolk, da der her 
kræves særligt fagligt viden og særlige evner. Begge dele formidles 
ikke af drifsvejledningen. 

 
Ved bestilling af reservedele angives: 
- Type 
- Konstruktionsår 
- Fabrik-nr. 
- Driftsspænding: 
- Ønsket styktal 
Typeskilt er monteret på spillet 
 
RÅD 
Reservedele skal svare til producentens tekniske krav. Anvend kun GEDA-original-
reservedele. 
 
For service- eller reparationsarbejder bestil vores kundeservice: 
 
Salgs- og kundeserviceadresser 
 

 

  

Mertinger Straße 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim 
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0 
Telefax + 49 (0)9 06 / 98 09-50 
Email: info@geda.de 
WWW: http://www.geda.de 
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16 Bortskaffelse af stillads-byggelift 
Liften skal efter udløbet levetid afmonteres fagligt korrekt og bortskaffes i henhold til de 
nationale bestemmelser. 
 
Ved bortskafelse af de enkelte lift-komponenter vær opmærksom på: 
 tøm olie/fedt og bortskaf det miljørigtigt 
 viderefør metaldele til genbrug 
 viderefør plastdele til genbrug 
 viderfør ellektriske komponenter til miljøfarligt affald. 
 
Anbefaling: Tag kontakt til producenten eller  få en specialiseret virksomhed til at 
bortskaffe liften korrekt. 
 

17 Garanti 
Garantibetingelserne fremgår af de Generelle Forretningsbetingelser (se faktura eller 
følgeseddel). Garantien dække ikke skader eller mangler, der er opstået pga. ikke korrekt 
el-tislutning, ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af monterings- og 
driftsvejledning. Undtaget er desuden de elektriske ledninger og dele der er udsat for 
normal slitage. Vi forbeholder os at bestemme hvordan og af hvem manglerne udbedres. 



  
 

Kopi af EF-Konformitetserklæring 
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Appendiks til registrering af de periodiske 
kontroller. 
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