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Læs hele vejledningen før INSTALLATION, for at sikre en korrekt 
drift- og lang levetid
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Udfyld nedenstående information, som findes på typeskiltet. 

Varenr. ________________________________

Serie Nr.________________________________

Produktions dato _________________________ 

De personer der står herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter  
installationen. 

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udført af en kvalificeret tekniker. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………….....

2. ………………………………………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………………………………………...

4.  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Det anbefales at maskinen monteres af en  
autoriseret montør.

BRUGERENS DATA
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Model nr. ____________________________________ 

Serie nr. _____________________________________

Kunde _______________________________________ 

Installations dato ______________________________ 

Vi erklærer hermed at ovennævnte maskine er installeret korrekt. 

Alle funktioner er blevet afprøvet. 

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt I alle henseender.

Installations dato   Den autoriserede tekniker 

…………………………………………….  ……………………………………………………

                                             Kunden

                                                  
    ………………..…………………………………..

Ved handelskøb bortfalder garantien, såfremt  
maskinen IKKE er opsat, af en autoriseret montør!

INSTALLATIONS DATA
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Oplysningerne i denne håndbog, er tænkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke tænkt 
som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder. 
Der er gjort mange bestræbelser for, at sikre nøjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at 
kontrollere hver eneste oplysning om produktet. Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det 
leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysningerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar 
at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaverne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.

BEGRÆNSET GARANTI
AJ Engros A/S gør alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til høje kvalitets og holdbarheds 
standarder og garanterer overfor forbrugerne/køberne af vores produkter, at de er fri for materielle 
defekter og forarbejdningsdefekter. På varerne er der 2 års reklamationsret, i henhold til den danske 
købelov. Den givne garanti, gælder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug, 
forsømmelse, uheld, normalt slid og ælde, reparation, ændringer uden vores tilladelse og vejledning 
eller mangel på vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejen-
dom eller følgeskader, som følge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik  
på undersøgelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfølge et købsbevis og en beskrivelse 
af klagen. Hvis vores undersøgelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi 
ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en 
tilbagebetaling, vil vi refundere købsprisen. Vi returnerer produkter på forbrugerens regning, hvis det 
viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er dækket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at ændre specifikationer, da de til enhver tid stræber 
efter, at opnå en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og må ikke gengives eller 
kopieres uden forudgående tilladelse fra AJ Engros A/S.

NOTE
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SIKKERHED

ADVARSEL!

Læs og forstå hele brugsanvisningen, inden du 
betjener denne maskine!!

Brug en kvalificeret person til at opretholde liften i god stand. Hold det rent for den bedste og 
sikreste ydeevne.

Den maksimale belastning er 680 kg. Overskrid IKKE denne nominelle kapacitet.

Brug kun denne lift til løfteformål. Brug den IKKE til andre formål, som den ikke er beregnet til 
at udføre.

Hold børn og uautoriserede personer væk fra arbejdsområdet.

Fjern dårligt monteret tøj. Fjern bånd, ure, ringe og andre løse smykker, og hold langt hår.

Brug ANSI-godkendte beskyttelsesbriller, når du betjener liften.

Hold ordentlig balance og fod, må ikke nå for meget og bære skridsikre fodtøj.

Brug kun denne lift på en stabil overflade. niveau, tørt og ikke glat og i stand til at opretholde 
de dårlige. Hold overfladen ren, pæn og fri for ikke-relaterede materialer, og sørg for, at der er 
tilstrækkelig belysning.

Kontroller inden brug, at alle bolte og møtrikker er strammet ordentligt.

Stabiliser liften inden brug ved at dreje justeringsskruerne ned, så hjulene løftes fra jorden.

Sørg for, at motorcyklen er tilstrækkeligt fastgjort til piatformen med passende stropper inden 
brug.

Når platformen er hævet til arbejdshøjde, skal du sikre dig, at låsestangen er i indgreb for at 
forhindre utilsigtet sænkning,

Sørg for, at der ikke er forhindringer under, før liften sænkes ned, og at alle personer står fri.

Hold altid hænder og fødder væk fra bevægelige dele.

Forsøg IKKE at transportere en last på liften. Elevatoren må kun bruges i en statisk position til 
løft og sænkning af last. Sørg for, at lasten altid er stabil.

Brug IKKE liften, hvis den er beskadiget, hvis der er mistanke om dele, eller hvis den har været 
udsat for stødbelastning.

Brug IKKE liften, når du er træt eller under indflydelse af alkohol, stoffer eller anden berusende 
medicin.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

AJ EN
GROS A/S
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Tillad IKKE utrænede personer at betjene liften.

Foretag IKKE nogen ændringer af liften.

Udsæt IKKE liften for regn eller anden form for dårligt vejr.

Hvis liften skal repareres, og / eller der er dele, der skal udskiftes, skal den repareres af autori-
serede teknikere og kun bruge de reservedele, der leveres af producenten.

ADVARSEL: Advarslerne, forsigtighed og instruktionerne, der diskuteres i denne brugsanvisning, 
dækker ikke alle mulige forhold og situationer, der kan opstå. Det skal forstås af operatøren, at 
sund fornuft og forsigtighed er faktorer, der ikke kan indbygges i dette produkt, men som skal 
leveres af operatøren.

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

SPECIFIKATIONER
Kapacitet: 1500 LB / 680 KG

Min højde: 7-5/32" (180 mm)

Max højde: 32-9/32" (850 mm)

Bredde: 47-¼" (1200 mm)

Længde: 78-¾" (2000 mm)

Luftindgangsmontering: ¼" NPT

Lufttryk: 0,75 - 0,85 Mpa

AJ EN
GROS A/S
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MONTAGE

Pak liften ud og kontroller indholdet med nedenstående liste.  
Hvis der er beskadigede eller manglende dele, skal du straks kontakte din leverandør.

Anbring lufthydraulikpumpen (31) ved siden af løftestationen.  
Tilslut olieslangekoblingen (30) til hullet i lufthydraulikpumpen (31).

Fastgør forpladen (03) til enden af platformen (01).

• Hovedløfteanordning • Ledeplade Luft / manuel • Hydraulikpumpeenhed 

INDEN FØRSTE BRUG

3.1 
 

3.2

Hæld en teskefuld luftværktøjssmøremiddel i første anvendelse af dette produkt i lufttilførselsind-
gangen til liftkontrolventilen, tilslut den til lufttilførslen, og kør i 3 sekunder for at fordele smøre-
midlet jævnt.

Lad pumpen stå i en time, så olien kan bundfældes, før systemet renses. 
BEMÆRK: Hvis olien ikke har tilstrækkelig tid til at bundfælde sig, kan det medføre, at der forbli-
ver luft i olien. I dette tilfælde renses pumpen ikke første gang, og der kræves en anden rensning.

Fjern luft fra det hydrauliske system: 
Manuelt operativsystem: Rens det hydrauliske kredsløb for at fjerne luft i systemet ved helt at 
trykke på frigørelsesfodpedalen (34) og pumpe løftfodpedalen (32) 15 til 20 gange. 
Luftoperativsystem: Tilslut hurtigkobling-han (40) til lufttilførselsslangens hurtigkobling-hun og 
tryk helt ud på frigørelsesfodpedalen (34), og tænd derefter luftventilen (39), så pumpen fungerer 
i 30 sekunder for at fjerne luft i det hydrauliske system.

Test løftet, aflæst: Flyt sikkerhedshåndtaget (41) til din højre side, løft liften til fuld højde, og flyt 
derefter sikkerhedshåndtaget til din venstre side i bulken, og sænk liften. Træd langsomt ud af 
fodpedalen (34) for at kontrollere nedstigningshastigheden.

4.1

4.2
    

 
4.3 
 
 
 
 

4.4

Indhold:
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BETJENINGSVEJLEDNING

Placer liften i et passende område, og drej justeringsskruen (25) ned for at sikre, at liften er stabil 
og jævn på overfladen, og kontroller, at overfladen, som liften står på, er solid og flad (helst be-
ton).

Kør ATV'en eller motorcyklen op ad den forreste plade og på platformen. 
 
ADVARSEL! Motorcyklen skal være fuldt understøttet af løfteplatformen (01) inden løft. Sæt IKKE 
baghjulet på motorcyklen på den forreste plade (03), og BRUG IKKE den forreste plade (03) til at 
understøtte vægten af   motorcyklen, når du løfter. 
 
ADVARSEL! Forpladen (03) bruges kun til at hjælpe dig med at køre motorcyklen på platformen, 
når liften er i den laveste position.

Sæt ATV'en eller motorcyklen fast på platformen. 
 
BEMÆRK: Før du løfter liften, skal du flytte sikkerhedshåndtaget (41) til din højre side. 
 
Tilslut hurtigkobling-hanen (40) i lufttilførselsslangens hurtigkobling-hun, og tænd derefter luft-
ventilstøtten (39) for at hæve liften. Når luftkilde ikke er tilgængelig, skal du løfte fodpedalen (32) 
for at hæve 
løfte op. 
 
Når platformen er hævet til arbejdshøjde, skal du slukke for luftventilen eller stoppe pumpen. 
 
BEMÆRK: I dette øjeblik skal du sikre dig, at sikkerhedshåndtaget (41) er på din højre side, og at 
låsepladen (09) er låst i det tilsvarende par sikkerhedsspærre (14) for at forhindre utilsigtet sænk-
ning. 
 
Når arbejdet er udført, skal du fjerne alt værktøjet under liften, før du sænker det. Løft løft ved at 
pumpe løftfodpedalen (32) flere gange eller med luft for at lade låsepladen (09) fri fra sin låsepo-
sition, og flyt derefter sikkerhedshåndtaget (41) til din venstre side og fastgør det i bulken, Tryk 
langsomt på udløsningsfodpedalen (34) for at sænke liften forsigtigt. 
 
BEMÆRK: Sænk ATV eller motorcykler langsomt kontrolleret. Lad aldrig ATV'en eller motorcyklen 
falde hurtigt. 
 
Når liften er helt sænket, skal du løsne ATV'en eller motorcyklen, åbne skruekæberne og fjerne 
ATV'en eller motorcyklen fra liften.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

ADVARSEL:  Du skal læse, forstå og anvende sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne inden brug.

ADVARSEL:  Forsøg ikke at overbelaste liften.
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VEDLIGEHOLDELSE

Når den ikke er i brug, skal liften opbevares i den laveste position på et tørt sted for at minimere 
korrosion af stemplet og stempelet. 
 
Hold liften ren og tør olie eller fedt af. Smør alle bevægelige dele. 
 
Kontroller regelmæssigt stemplet og stemplet for tegn på korrosion. Rengør udsatte områder med 
en ren olieret klud. 
 
Kontroller alle dele inden hver brug. Hvis en del af liften er beskadiget eller mistænkt, skal du tage 
liften ud af drift og tage de nødvendige skridt til at reparere den. 
 
Rens det hydrauliske system for at fjerne luft i systemet, hvis løfteeffektiviteten falder som beskre-
vet i afsnit

Kontroller hydraulikolieniveauet. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, skal du fjerne gummiproppen på 
pumpen og tilsætte hydraulikolie efter behov. Brug IKKE bremsevæske eller anden forkert væske. 
Kun en hydraulisk donkraftolie af god kvalitet kan bruges.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

DELELISTE OVER HYDRAULIKPUMPE

01 Platform

02 Glideplade

03 Ledende plade

04 Stålhjul

05 Udenfor løftearm

06 Grundlag

07 Bolt

08 Skive

09 Låseplade

10 Møtrik

11 Låseskive

12 Skive

13 Bolt

14 Sikkerhedslås

15 Møtrik

16 Skrue

17 Låsepladesokkel

18 Sikkerhedstråd

19 Bolt

20 Skive

21 Låsemøtrik

22 Bolt

23 Låseskive

24 Møtrik

25 Justeringsskrue

26 Roterbar fod

27 Inde i løftearmen

28 Ram

29 Olieslange

30 Olieslangekobling

31 Lufthydraulikpumpe

32 Løft fodpedalen

33 Gummipude

34 Slip fodpedalen

35 Låsemøtrik

36 Bolt

37 Bolt

38 Luftslange

39 Luftventil

40 hurtigkobling-han

41 Sikkerhedshåndtag

42 Møtrik

43 Bolt

44 Låsemøtrik

45 Låseskive
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CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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Sønderbrogade 89

7160 Tørring, DK

Tlf.: 75802276

Mail: aj@ajengros.dk


