
BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG 
KOMPONENTER 

 
I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 ”Bruk av arbeidsutstyr”, er det bestemt at personell som skal bruke 
løfteredskap skal ha ”nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken 
kan medføre”. Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig 
spesialopplæring. 
 
Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis 
forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets ”Forskrift om 
maskiner nr.522.” 
All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser. 
 

 
Båtåk av aluminium 

 

Kontroll før bruk: 
 Åket skal være merket med CE, WLL, 

fabrikant og sporbarhetsmerking 
 Produktet skal ikke være deformert, eller ha 

skjevheter eller andre skader eller korrosjon 
som kan forringe egenskapene. 

 Sjekk at rammen ikke har vridningsskader. 
 Sjekk at skruene som sikrer hjørner og rør 

sammen er tilstede. 
 Se at krokleppe er på plass. 
 Toppløftet må være intakt, og må være sikret 

i sjaklene i hvert hjørne   
  

Sikker bruk: 
 Stå aldri under hengende last ! 
 Maksimum tillatt belastning må aldri 

overskrides. 
 De to runde delene på hjørnebeslagene må 

monteres inn i rørene og sikres med 
settskruene 

 Lasten må fordeles noenlunde likt på hvert 
hjørne av åket, slik at det ikke heller noen 
vei.  

 Kontroller at løftestroppene som skal under 
båten er ordentlig på plass i krokene, og at 
sperreleppene er lukket. 

 De fire stroppene i toppløftet må være sikret i 
sjakkelen i hvert hjørne. 

  Unngå rykk og brå bevegelser i alle faser av 
løftet ! 

 Hvis det vises under løftet at en av rørene 
tydelig får mer belastning enn de andre, må 
lasten settes forsiktig ned, selv om vekten er 
under tillatt arbeidslast. 

 Det er normalt ikke å anbefale å bruke 
hammer ved montering/demontering, men 
hvis det må brukes, så skal det brukes 
gummihammer. 

Vedlikehold og kontroll etter bruk: 
 Etter bruk bør åket kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.  
 Hvis dette avdekkes, skal det merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det 

vurderes om det skal /kan repareres eller kasseres/destrueres. 
 Åk som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å 

anbefale.  
 


