
 

1 BRUGERVEJLEDNING PÅ LØFTEÅG 

 

Nr. 7.01.02 

 

 Grundlæggende: 

 

Den løftede last skal bestå af en sammenhængende del.  
 
Løfteågets egenvægt reducerer kranens kapacitet.  
Eksempel: Krans kapacitet 4 tons. Løfteågets kapacitet 5 ton. Tilladeligt løft 
ved løfteågs egenvægt på 500 kg. Er derfor kun 3,5 ton. 

 

 Betjeningsanvisning: 

 

 Løfteåget må kunne placeres i krankrog uden problemer.  

 Anhugningsøje i løfteåget skal passe sammen med krankrog og må 
ikke anhugges således at der opstår et skævt Træk. Der kan eventuelt 
anvendes svirvelkrog for udligning af Træk. 

 Lasten fordels således at løfteåget hænger vandret. Dog kan kortvarigt 
løft med max. 10 % skævhed tillades. 

 Såfremt anhugningspunkter kan forskydes skal afstanden på hver side 
af løfteågets midte være den samme, således løftåget hænger 
vandret. 

 Såfremt der er variabel bredde- og længdejustering (eks. planåg), vær 
da opmærksom på toppunkt på tilhørende wire- eller kædesæt under 
krankrog. 

 

 Specielle farepunktet: 

 

 Lasten skal grundlæggende løftes i tyngdepunktet. Vær opmærksom 
på ensartet vandret lastfordeling. Løfteåget placeres direkte over 
lasten. Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning. 
Løft aldrig personer eller dyr med løfteåg. Det er forbudt at løfte over 
personer og dyr. Det er forbudt personer at befinde sig under lasten 
ved løft. Man skal altid opholde sig udenfor lastens risiko zone. 

 Træk eller slæb aldrig lasten skævt. 

 Lasten afsættes på fri plan flade og frigøres først når den ligger helt 
sikkert. Hold fingrene væk fra lasten under frigørelsen. 

 Overskrid aldrig løfteåget max. bæreevne, hvortil løfteågets 
egenvægt også skal medregnes. 

 Arbejd ved god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med 
andre personer i arbejdsområdet. 

 



 

2  Afprøvning: 

 

 Løfteåg skal min. en gang årligt kontrolleres af sagkyndig person. Ved 
forøget hårdt brug skal kontrollen foretages oftere. 

 Sagkyndig person: Er personer der på baggrund af deres faglige 
uddannelse og erfaring er i besiddelse af godt kendskab til 
løftebranchen og er fortrolig med de retningslinjer og love, der findes 
på området. 

 Ved tab af typeskilt eller ulæselighed må åget ikke anvendes, før det 
er identificeret og kendetegnet igen. 

 

 Vedligeholdelse: 

 

 Åg vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale. 

 Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves 
materialekendskab og godkendte svejsere. Vi anbefaler at reparation 
foretages af leverandøren. 

 Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt. 
 Fremstilling af løfteåg i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC 

 

 

 

 


