
Manual „UP Lift 5 – 120-150” 

 

DK udgave 0-2019 
     Side1 

 

 
Operatør's Manual 

UP Lift 5 – 120-150 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LIFT NR:____________________ 

 
 
 



Manual „UP Lift 5 – 120-150” 

 

DK udgave 0-2019 
     Side2 

 

Indhold 

1. GENEREL INFORMATION ................................................................................................ 6 

1.1 Producent ................................................................................................................................. 6 

1.2  Maskindata " UP Lift 5 -120-150”. ........................................................................................ 6 

1.3   Beskrivelse .............................................................................................................................. 6 

1.5   Nationale krav ........................................................................................................................ 7 

1.6   Skema overensstemmelseserklæring .................................................................................... 8 

2. TEKNISKE DATA ................................................................................................................. 9 

2.1. Anvendelse af UP Lift 5 -120-150 til sit formål .................................................................... 9 

3. Betegnelse UP Lift 5 -120-150 komponenter ...................................................................... 10 

4. BESKRIVELSE -KONSTRUKTION - VIRKEMÅDE OG JUSTERING ..................... 11 

4.1 Driv system ............................................................................................................................ 11 

4.2 Service bremse....................................................................................................................... 11 

4.3  Nødbremse – nødstop ............................................................................................................ 11 

4.4  Nødbetjening .......................................................................................................................... 11 

4.5 Kontrolpanel.......................................................................................................................... 11 

4.6  Hjulbremse ............................................................................................................................ 12 

4.7  Sikkerhedssystem mod overbelastning af platform ........................................................... 12 

4.8  Batterilader ............................................................................................................................ 12 

5.MONTERING – OPSTILLING – DEMONTERING ........................................................... 12 

5 1.  MONTAGE OPSTILLING ................................................................................................. 13 

5.1. KONTRAVÆGTE ................................................................................................................ 14 

5.2.ELBOX .................................................................................................................................... 15 

5.3. Batteri demontering .............................................................................................................. 15 

5. BRUGER MANUAL ............................................................................................................ 15 

6.2 Styrepanel – liftfunktion ...................................................................................................... 16 

6.3 Operatør betjening arbejdsplatform .................................................................................... 16 

6.5. Transport – flytning af UP Lift 5 -120 ................................................................................ 17 

6.5. 1Transport – flytning af UP Lift 5 -120-150 med125mm hjul med manuel låsning ....... 18 

6.6. Fejlfinding .............................................................................................................................. 18 

6.8  QUICK - MANUAL UP LIFT 5 - 120 ................................................................................. 20 

7. FARE SITUATIONER OG OPLYSNING OM SKADESRISIKO .................................. 23 

8. SIKKERHEDSREGLER ..................................................................................................... 25 

8.1. Belysning ................................................................................................................................ 25 

9.    VEDLIGEHOLDELSE ........................................................................................................ 26 

9.1.Servicemedarbejder ............................................................................................................... 26 

9.2. Tidsplan for vedligeholdelse og inspektion ......................................................................... 26 

9.3.  Lift kontrol før opstilling .................................................................................................... 26 



Manual „UP Lift 5 – 120-150” 

 

DK udgave 0-2019 
     Side3 

 

9.4.    Vedligeholdelse ................................................................................................................... 26 

9.5. Ad hoc Service. ...................................................................................................................... 27 

10  KRITERIER FOR KOMPONENT UDSKIFTNING ........................................................ 27 

11  OPBEVARING OG TRANSPORT ...................................................................................... 27 

12  INFORMATIONSTAVLE I BRUG AF LIFTEN ............................................................... 27 

13  GARANTI BESTEMMELSER ............................................................................................ 29 

14 TILLÆG NR. 1 ..................................................................................................................... 30 

TILLÆG Nr. 2 ............................................................................................................................. 31 

15.1 Funktion ................................................................................................................................ 31 

15.2 Opladning ............................................................................................................................. 31 

16   SIKKERHEDSANVISNINGER .......................................................................................... 31 

17  SPECIFIKATIONER: ........................................................................................................... 32 

18  LOGBOG ................................................................................................................................ 32 

18.1 Journal .................................................................................................................................. 32 

18.2 Data UP Lift 5 -120-150 ....................................................................................................... 33 

18.3 Logbog ................................................................................................................................... 33 

 

 
Forhandler: 
Alulock ApS 

Jættevej 20 

4100 Ringsted 

Tlf. +(45) 7022 1600 

WWW.alulock.com 

alulock@alulock.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alulock.com/


Manual „UP Lift 5 – 120-150” 

 

DK udgave 0-2019 
     Side4 

 

 



Manual „UP Lift 5 – 120-150” 

 

DK udgave 0-2019 
     Side5 

 

Forord 
Det glæder os at De har valgt vores mobile personløfter med arbejdsplatform benævnt 
(MEWP) type UP Lift 5 der  med suses og detaljerede kontrolprocedurer, udført af 
certificeringsorgan bekræfter dets overensstemmelse med den europæiske standard 
EN280:2013+A1:2015 
Bekræftelsen af det positive resultat af de kontrolprocedurer, der udføres af er 
Overensstemmelseserklæring af enheden med den europæiske standard EN 280: 
2013+A1:2015. 
Lockhard Sp. Zoo. PL.er den eneste producent af MEWP  UP Lift 5 -120-150 
Denne brugsanvisning anses for at være en grundlæggende del af den Mobile personløfter 
med arbejdsplatform betegnet MEWP UP Lift 5. Den indeholder alle de nødvendige 
oplysninger om opstilling, nedtagning og drift af enheden samt brugernes arbejdssikkerhed 
og oplysninger om, hvordan man som ejer/ bruger opretholder en effektiv fungerende 
arbejdsplatformen. 
En fuldstændig og læselig brugervejledning skal være let tilgængelige som internet fil - 
eller som trykudgave i nærheden eller på liften.  
"Mobil arbejdsplatform (MEWP) UP UP Lift 5 -120-150 bliver i det følgende forkortet som  
"UP Lift 5 -120-150”. 
 

For at undgå unødvendige skader og risici, er det bruger / operatørens ansvar, at 
læse, forstå og bruge alle råd og anvisninger i denne brugsanvisning. 

 
Foruden denne brugsanvisning, skal generelle danske lovbestemmelser og bestemmelser 
vedrørende forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse, der gælder i Danmark altid følges. 

Her er det vigtigt at følger henvisning til nationale og lokale love og bestemmelser for 
driften af "UP Lift 5 -120-150”. 

For at undgå unødvendige skader og risici, er det operatørens ansvar at læse forstå og 
følge alle anvisninger i denne brugsanvisning. 

 

 

 

Firma LOCKHARD - ALULOCK   Danmark kan ikke drages til ansvar 

for manglende overholdelse af BRUGSANVISNINGEN eller for direkte 

eller indirekte tab som følge af  levering, opsætning eller brugen af  

"UP Lift 5”. 
 

 

 

LOCKHART  -  ALULOCK Danmark kan ikke drages til ansvar vedrørende erstatning til 

skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelse og anvisningerne i denne 

brugsanvisning. 
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1. GENEREL INFORMATION 

1.1  Producent 
LOCKHARD Sp. z o.o. 

Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a 

63.410 Ostrów Wielkopolski 

Tel. +48 627347129 

e-mail: office@lockhard.eu 

www.lockhard.eu 

1.2  Maskindata " UP Lift 5 -120-150”. 
 

Lockhard Sp. z o.o. 

Gorzyce Wielkie ul.Ostrowska 74a 

Pl-63-410 Ostrów Wielkopolski 

POLAND 

Produkt: 

Mobile arbejdsplatform type " UP Lift 5 -120-150 ”. 

Personløfter type:  UP Lift 5 -120-150 

Dimension: b x l x h 68 x110 x 190 cm 

Vægt: 80 kg netto (transport) 

Med. Kontravægte: 154 kg 

Maksimum kapacitet: 120 kg Spænding:  12V DC 

Platform dimension: 480/690mm Platform løfte. Højde m/min.:10 m 

Lift platform løftehøjde: 2.94 m 

Arbejdshøjde: 5,0 m 

Serie nummer:   

Produktions år: 2019  

 

1.3   Beskrivelse 

Mobil arbejdsplatform type " UP Lift 5 -120-150” - en mobil lift beregnet til at flytte personer til 

arbejdspositioner, hvor de kan udfører arbejde fra arbejdsplatformen, personen skal stige på 

platformen  og forlade platformen i sin nedre adgangs position, denne består af arbejdsplat - formen 

til lodret løft, med funktionskontrol, den bærende konstruktionsramme og en hjul-konstruktion. 

Arbejdsplatformen - en del af den mobile lift, en platform med sikkerhedsgelænder og selvlukkende 

indgangslåge, der kan flyttes med platform i nederste position til en ønsket arbejdsstilling, og 

hvorfra du kan udføre installationer, reparationer, inspektioner eller lignende arbejdsopgaver. 

Mobil arbejdsplatform UP Lift 5 -120-150 - er en mobil lift beregnet til at flytte personer til at 

arbejds-positioner, hvorfra de kan udfører arbejde fra arbejdsplatformen, arbejdsproceduren 

forudsætter, at disse personer stiger ind på platformen og forlade platformen i sin nedre 

udgangsposition, og som består af arbejdsplatformen med kontrolpanel, den bærende konstruktion 

og  sideskinneprofiler med rullestyrekonstruktion. 

Operatør – brugeren er en person, passende uddannet til at arbejde og betjene Mobil 

arbejdsplatform UP Lift 5 -120-150 - denne type lift er omfattet af love og bestemmelser, der 

gælder for maskiner til løft af personer og materiale i højden. i et bestemt land. (servicetekniker kan 

også virke som en operatør).  
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Servicetekniker er en person, der er blevet tilstrækkeligt uddannet af producenten Lockhart Sp. Zoo i 

anvendelsen af liften  Mobil arbejdsplatform UP Lift 5 -120-150 . Hvor periodisk udskiftning af 

dele eller ad hoc-reparationer af udstyret, kan udføres af producentens serviceteknikere eller 

serviceenheder samt af godkendte servicemedarbejder godkendt af producenten. 

Sikker arbejdsbelastning - den maksimale vægtbelastning på a-bejdsplatformen. Data i henhold til 

producentens design / specifikationer af enheden. Sikker arbejdsbelastning er den samlede vægt af 

personer, værktøjer og materialer der er placeret på platformen. 

1.4 Sikkerhedssymboler, anvendt i denne håndbog 
     For at gøre opmærksom på de dele af denne håndbog, som indeholder vigtige oplysninger 

eller angiver fare, anvendes nedenstående symboler. Særlig opmærksomhed bør rettes 
mod de dele af håndbogen, mærket med disse symboler, mens du studerer 
brugsanvisningen. 

 

 Fare  
Dette symbol betegner direkte fare for liv og helbred. 
Brud på regler betyder fare for liv eller risiko for alvorlige skader og store 
materielle skader. 
Advarsel  
Betegner advarsel for mulige skader på liften eller andre ting i tilfælde af 
forkert udførelse af funktionen. 

 

 
 
 
 
1.5   Nationale krav 
 
Tilføjelse til denne brugsanvisning skal man gøre sig bekendt med gældende nationale og 

lokale lovregler, arbejdstilsynets anvisninger og regler. Andre bindende regler som gælder 
ved arbejde i højden, overholde landets miljøregler. 

Mobil arbejdsplatform UP Lift 5-120-150 er en maskine til at flytte personer og last i højden, 
denne maskine er kvalificeret til nærtransport og underlagt teknisk tilsyn. Det er 
bruger/ejer’s pligt at anmelde maskinen Up Lift 5 til behørige myndigheder. 

Lovgrundlag: 
Arbejdstilsynet vejledning. 
Anmeldelse af løfteredskaber indrettet til personløft jr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelse af tekniske 
hjælpemidler. 

Anmeldelsen skal foretages på særlig blanket (form. Nr. B 83.93), kan rekvirer og hentes via 
Arbejdstilsynets internet hjemmeside: http://arbejdstilsynet.dk 

Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling og brugen af redskabet. 
Ved ejerskifte påhviler pligten den nye ejer. 
Anmeldelse sendes til den arbejdstilsynskreds, hvor løfteredskabet skal benyttes. 
Løfte redskabet må ikke tages i brug før udfyldt anmeldelse er indsendt. 
 
 

http://arbejdstilsynet.dk/
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1.6   Skema overensstemmelseserklæring 
       
 
 
 
 
 
 

Dokumentdata bekræfter enheden overholder Standard EN 280:2013 + A1:2015 
 

 
Producent: LOCKHARD Sp. z o.o.       

Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a 
63-410 Ostrów Wielkopolski 

 
Produkt: " Mobil arbejdsplatform type UP Lift 5 -120-150” 

 
Serie nummer: ............................... 
 
 
Vi erklærer herved på eget ansvar, at de ovenfor nævnte produkt opfylder de væsentlige 
sikkerheds- og sundhedskrav, og er i overensstemmelse med den harmoniserede  
standard PN EN 280: 2013+A1:2015. 
 
Kontrolprocedurer bekræfter dets overensstemmelse med den europæiske standard 
EN 280: 2013 + A1:2015 blev udført af det bemyndigede organ JOAiCW Test Sp. z o. o., 
nummer NB2057, PL-41-103 Siemianowice S’L. ul. Wyzwolenia 14. 
 

Produktet er mærket med logo tegn:   
 
Opbevaring af teknisk dokumentation:  

LOCKHARD Sp. z o.o. 
Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 74a 
PL-63-410 Ostrów Wielkopolski  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gorzyce Wielkie, dateret : 01-04-2016   
 
 
 

    

Technical Manager:  
        Łukasz 
Leonhard 

 
……………………………

……………………... 
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2. TEKNISKE DATA  

 UP Lift 5 -120-150 

Max. belastning i kurv 120 kg (1 person, værktøj & matriale) 
Udvendig dimensioner UP Lift 5 (BxLxH) 

Arbejdsplatform dimensioner (BxL) 

680/1100/1900mm 

480x690 mm 

Maximum platform løft/sænke hastighed 10 m/min. (ved fuld batterikapacitet) 
Maximum platform højde  2.94 m 

Maximum UP Lift 5  vægt 140 kg 
Driftspænding 12 VDC 

Motorkraft 200 W 

Batteri kapacitet 33 Ah 

Batteri volt 12 V 

Driftstemperatur -15° C op til +40  ° C 

      Overbelastning justeres individuelt 

Støjniveau Max. 70 dB 

  

2.1.  Anvendelse af UP Lift 5 -120-150 til sit formål 

      Mobil arbejdsplatform type "UP Lift 5" er en person/materiale lift beregnet til at flytte personer 

til at arbejds-positioner, hvorfra de kan udfører arbejde fra arbejdsplatformen, arbejdsproceduren 

forudsætter, at disse personer stiger ind på platformen og forlade platformen i sin nedre 

udgangsposition, og som består af arbejdsplatformen med kontrolpanel, den bærende 

konstruktion og  sideskinneprofiler med rullestyrekonstruktion. Udgave: mekanisk hjulbremse, 4 

sæt låsbar dobbelthjul 360º drejelig, låser/bremses når platform er løftet ca. 25 cm. Udgave: 

Industrielle hjul med fodbetjent bremse.       

Liften er kun beregnet til indendørs brug, på plan og bærerdygtigt underlag. Libelle indikerer 

liftens vandrette position. 

2.2. Brug af UP Lift 5 -120-150 – hvad man ikke må gøre 

▪ Ikke bruge UP Lift 5 -120 som kran.  
▪ Det er forbudt at anvende en punktbelastning - belastningen skal fordeles ligeligt på 

tværs af platformen. Anvendelse af en høj belastning på et lille område (et punkt 
belastning) kan beskadige platformen. 

▪ Ikke bruge UP Lift 5 -120-150 udendørs. 
▪ Ikke flytte UP Lift 5 -120-150 ved at trække, slæbe liften efter motorkøretøj f.eks. bil, 

gaffeltruck, traktor osv. 
▪ Det er forbudt at anvende løfteudstyr (hånd eller mekaniske wirespil på 

 UP Lift 5 -120-150 

▪ Det er forbudt at stå på gelænder for at komme op I højden. 
▪ Det er forbudt at forbinde med stænger plader etc. imellem UP Lift 5 og en anden 

struktur (bygninger, anden stilladser, etc.). 
▪ Det er forbudt at læne – stille alle former af materiale op ad UP Lift 5 -120-150 under 

drift. 
▪ Kun 1 person må befinde sig på arbejdsplatformen under driften af  UP Lift 5 -120-

150. 
▪ Det er forbudt at anvende UP Lift 5 -120-150 hvis den ikke er vedligeholdt og har 

godkendt udført kontroltjek.  
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▪ Det er strengt forbudt at bruge UP Lift 5 -120 uden kontravægt monteret på 
chassisrammen.  

▪ Det er forbudt at bruge UP Lift 5 -120 i områder med eksplosiv atmosfære. 

3. Betegnelse UP Lift 5 -120-150 komponenter 

Table 1  

Fig. 

Nr. 
komponent 

mærking 
Komponent foto komponent 

beskivelse  
 

Vægt  kg 

1.  UP Lift 5 -120-

150 

 

Lift platform kpl. 
med chassi 
liftkurv, hjul. 
Batteri og 
elmotor driv 
system 
 

80 

2.  RC  
 

 

Betjenings- panel 
Version 2 
Ab. 2016 
 

 

0,3 

 

3.  Bat 33 

 

Gel batteri 12V 
33Ah 

10 

4.  OB 
 

 

 

4 x Kontavægt  
a. 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

15 

5.  CBC-4  

 
Med kabel&elstik 230V 

Batterilader  
Type  
110V -240V AC 
Udg. 14,4/14,7 V 
DC 3,8A max. 
Elkabel & stik 
230V 

0.6 

6.  WLT125  

 

Ekstraudstyr: 
Transporthjul 

2,3 

 
              
VIGTIGT!  Kontravægte stabiliserer UP Lift 5 -120 - skal altid være monteret ved brug af 
platform.  
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4.  BESKRIVELSE -KONSTRUKTION - VIRKEMÅDE OG JUSTERING 

4.1  Driv system 
Løft af platform UP Lift 5 -120 udføres af det elektriske aktuatorsystem LINAK 
36EA85S10A20A20, 1700 N, der permanent fastgjort til UP Lift 5 -120-50 bærende 
bundramme på den ene side og til den bevægelige bom med platform i UP Lift 5 -120-150 
på anden side. Den elektriske lineære aktuator LA36 er understøttet ved hjælp af en 
gasfjeder 1500 N. Drivsystemet udøver en kraft på 3200N. To bånd er fastgjort til det 
andet segment af udlæggeren med platformen (et bånd løfter platformen og den anden er 
påkrævet på grund af sikkerhedsmæssige årsager). Båndene er fastgjort til 
chassisrammen på UP Lift 5 -120-150 på den ene side og til arbejdsplatformen på den 
anden side. Når det elektriske aktuatorsystem aktiveres, løftes både første og andet 
bomsegment, det andet afsnit af bommen med platform af UP Lift 5 -120-150 begynder at 
bevæge og ved hjælp af bæltestropperne, vil arbejdsplatformen også blive sat i bevægelse. 
 

4.2 Service bremse  
En trapezgevind spindel og en højre-og-venstre møtrik tjener som driftsbremse. En 
nominel løftekraft af 10,000N er tilstrækkelig til at holde en arbejdsplatform med sikker 
arbejdsbelastning på 120 kg. Brug af elektrisk aktuator sikrer, at enheden vil stoppe ved 
afbrydelse af kontrolsystemet eller strømforsyningen. 
Platformen vil bevæge sig igen, når den elektriske aktuator er tilsluttet sin 
spændingsforsyning. 

4.3  Nødbremse – nødstop 

Den fri bevægelige arbejdsplatform på Mobile lift UP Lift 5 -120-150 er udstyret med to 
uafhængige nødbremsesystemer: 
a) Drivsystemet har bremsestop i skrue – spindel. Systemet overholder den europæiske 
standard EN 280: 2013 der anvendes på UP Lift 5 -120-150 
b) Yderligere anvendes ekstra båndstropper, som ved svigt er i stand til at optage alle 
kraftpåvirkning fra arbejdsplatformen på mere end (45000N). 

4.4  Nødbetjening 
Ved totalt strømsvigt kan manuel nedsænkning af platform udføres på følgende måde: 
Lukkeprop i bunden af motorhuset over manuel nødbetjening fjernes, hvorefter der er 
adgang til unbrako sekskant størrelse 6 mm med unbrakonøgle drejes indtil 65 rpm. Pr.  
drejning af spindlen for sænkning af platform. 
 

4.5  Kontrolpanel 
Den Mobile personliftplatform UP Lift 5 -120-150 er i stand til at bevæge sig lodret op og 
ned. For at starte lift funktionen, se kontrolpanel figur A. Drej nøglekontakt 09 med uret 
for tilslutning af løfte – sænke og nødstop funktion. Kontrolpanelet er fast monteret på 
platformen. Der er tre knapper på kontrolpanelet. Den røde nødstopknap 10, er kontakten 
der betjenes for stop af alle funktionerne. De to andre knapper 08 placeret på 
kontrolpanelet, bruges til funktionerne henholdsvis løfte og sænke platformen. Disse 
trykkontakter er markeret med pile der viser løft og sænkefunktion. 

 

 



Manual „UP Lift 5 – 120-150” 

 

DK udgave 0-2019 
     Side12 

 

    
Figur A. Kontrolpanel - betjening       Plastcover 10.1 for kontakt ”op – ned”  
 

4.6  Hjulbremse 
Hjulbremser er designet til bremsning af UP Lift 5 -120-150  så ukontrolleret bevægelse 
af liften undgås og sikret og fastlåser liftens position. Den mekaniske fastlåsning sker 
automatisk efter at platformen er løftet op ca. 25 cm. Eller via fodpedal på udgave, med 
store industrielle hjul med fodbetjent bremse.      
 

4.7  Sikkerhedssystem mod overbelastning af platform 
       Den Mobile personlift UP Lift 5 -120-150 er udstyret med sikkerhedsanordninger, til at 

beskytte drivsystemet mod overbelastning hvis vægtbelastningen på platformen 
overskrider tilladte vægt eller der sker blokering under opadgående bevægelse. 
Overbelastningsbeskyttelsen beskytter den elektriske aktuator i opadgående bevægelse, 
og el systemets kredsløbet hvis ampere forbruget overstiger det tilladte strøm i den 
elektriske aktuator. I tilfælde at platform af sikkerhedssystemet aktiveres for at forhindre 
overbelastning, kan platform bevæge sig nedad, og med reduceret platformlast vil system 
atter gøre det muligt, at bevæge sig opad. 

4.8  Batterilader 
  Den Mobile personlift UP Lift 5 -120-150 er drevet af et 12V batteri.  

En oplader 110-240VAC / 12VDC  4A er monteret i UP Lift 5 -120-150 batterirum til brug 
for opladning af UP Lift 5 gel batteri. For opladning tilslut elkablet til elstik til 230VAC 
fastnet elstik kontakt. Brug kun godkendte forlængerledninger. 

  

5.MONTERING – OPSTILLING – DEMONTERING       
         Nedenfor er en beskrivelse af proceduren for montering, opstilling og demontering af Mobil 

personlift UP Lift 5 -120-150 produceret af Lockhard Sp. Zoo. 

Montering, demontering, drift og vedligeholdelse af UP Lift 5 -120, skal udføres af uddannet 

personale, der har læst denne manual, forstået og følger procedurer og beskrivelser i den 

efterfølgende beskrivelse. Kun én person er påkrævet for montering og demontering, i det 

område hvor UP Lift 5 -120-150 opstilles for montage og drift skal beskyttes mod uautoriseret 

adgang fra tredjemand. 
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Tilrettelæggelse før opstart! 
    

Før du begynder opstilling af UP Lift 5 -120-150, find alle de elementer og     
 komponenter, der er anført i tabel 1, (side 10) som er nødvendige for dens funktion. 

  Til montering, brug kun ubeskadigede og originale producents reservedele. 
 

  
Før påbegyndelse af UP Lift 5 -120-150 opstilling, tjek det omkringliggende område for 
sikkerhed, f.eks. er der elektriske installationer, ruiner, murbrokker, udgravninger, 
mobilkraner, gående trafik, bevægelse af køretøj eller maskiner - trafik mv i området. 
Hvis der er en risiko for, at UP Lift 5 -120-150 kan komme i kontakt med 
stærkstrømsluftledninger bør disse strømledninger afbrydes. 

 Ved enhver op-/nedkørsel skal føreren før start sikre sig, at der ikke forekommer åbne 
vinduer e.l., som kan berøre arbejdsstandpladsen under kørslen. 
Når arbejdsplatformen forlades ved arbejdstids ophør, skal arbejdsstandpladsen placeres i 
nederste position, og energitilførslen skal være aflåst. 

 

5 1.  MONTAGE OPSTILLING  
Strukturen af  UP Lift 5 -120-150 giver mulighed for hurtig montering uden brug af 

værktøj. 
Fase 1 – montering af kontravægte 
Lift 5 -120-150 platform skal placeres på arbejdspladsen hvor liften skal bruges. 
Først skal du installere de nødvendige kontravægte se figur 1-2og 3. 
på bundramme af UP Lift 5 -120-150.  

 

   

Svigt af kontakter i kurven. 

Nødsænk af kurven kan udføres af hjælperen på gulvet, ved svigt af kontakter i kurven eller 

ildebefindende hos brugeren. 

Batterilågen åbnes, nu kan kontakt fig.nr. 8/2 betjenes, ved tryk på kontakten på 

elektronikboksen bliver kurven nedsænket. Kontakt service leverandør for udbedring af fejlen. 

Fig.nr.10.1 plasthætte virker som støvbeskytter for kontakter op-ned.  
Vigtigt! Bør straks udskiftes ved revner i materialet. 
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5.1. KONTRAVÆGTE 

 
Figur 3 

   Vigtigt! De 4 kontravægte a.15 kg skal altid være installeret i bundrammen, før 
liften type UP Lift 5 -120-150 - se figur 3 – anvendes til person løft.  

 

Trin 2 batteri montering 
For at åbne batteridækslet, skal platform manuelt løftes op ca. 30 cm. Er der tale om 
udskiftning af batteri, hvor liften fungerer, kan løft af platform udføres via betjening af 
kontrolpanelet. Figur 4 fastspænd batteri med strop, tilslut elstik XT60 figur 5. 
 

  
Figur 4         Figur 5 
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5.2.ELBOX 
 

 
  

Figur 6            Figur 6A 

1.Elektronikbox 2. Kontakt nødsænk 3. Hovedafbryder  3. Hovedafbryder 8. Nødstop 
4. Summer batteri afladet 5. Batteri       
7. El stik - elkabel 230V AC   
9. Batterilader 230 V AC/12V DC 4Amp. 

5.3. Batteri demontering 
 

Sikrer dig at platformen er i position, så batteridæksel kan åbnes, at ingen 
personer eller materiale befinder sig på platformen. 

 
▪ Start med at åbne batteridækslet.  (Platform løftes ca. 30cm op). 
▪ Adskil batteristik XT60, figur 5 ved at trække dem fra hinanden. 
▪ Fjern batteristrop og frigør batteri.  
▪ Løft batterie ud. 
▪ Luk batteridækslet.  
▪ Sikrer dig at låseclips er korrekt lukket. 
▪ UP Lift 5 transport på køretøj til arbejdsplads, lift I vandret position, skal kontravægte 

altid afmonteres.  

5. BRUGER MANUAL 

Bruger er ansvarlig for sikkerheden ved brug af UP lift 5, og anvisninger, 
etablering, opstilling og funktion for sikker udførelse af arbejdet. 
Dette kapitel indeholder oplysninger som er nødvendige, for at bruge UP Lift 5 

produceret af firmaet Lockhard SP. Zp. o.o. korrekt. 
Før anvendelse af UP Lift 5 -120-150 er bruger forpligtiget til at tjekke om konstruktionen er 
komplet og rigtigt monteret. 
▪ Man kan gå på og af - fra platformen, men kun når den er i nedre position. 
▪ Indgang til platformen skal man bruge adgang via gelænderindgang, der er udstyret med 

selvlukkende gelænder. 
▪ Før arbejdet med UP Lift 5 -120-150 påbegyndes udføres en grundig inspektion af 

området/arbejdsstedet, Brug ikke liften på underlag der hælder mere end 3 grader vær 
opmærksom og identificere evt. potentielle farer, der hvor arbejdet udføres. 
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 Når platformen er i bevægelse, er det vigtigt at personer, materiale holdes 
inden for gelænders afgrænsning. 
 

6.1. Hovedafbryder  
For at tilslutte strøm skal hovedafbryder sættes i ON position. Figur 6A/3 nu er der lys i 
kontakten. Ved afbrydelse hyler summerrelæ kortvarig, ved konstant summe lyd - advarsel 
lavt batteri spænding, batteri er afladet der er ingen strøm på batteriet – oplad batteriet. 
Når liften efter brug stilles til opladning skal hovedafbryder forblive I ON indtil opladning 
afbrydes på stikkontakt 230V AC  -  Afbryd liftens hovedafbryder  OFF. 
OBS.  

UP lift 5 årgang 2018 er udstyret med oplader  
SONEIL Fuldautomatisk batterioplader Figur 6/9  

 

6.2   Styrepanel – liftfunktion  
▪ Styrepanel er placeret i platformens frontbakke i praktisk højde, hvorfra operatør af 

UP Lift 5 -120-150. kan betjene UP Lift 5 -120-150 via dens elektriske styresystem. 
▪ Betjening af platformens bevægelse ved hjælp af ”OP / NED” kontakterne Figur 7/10 

markeret med pile.  
▪ Hovedkontakt med nøgle 11 og nødstop kontakt rød 12. 

▪ I tilfælde af en nødsituation, stoppes platformens bevægelse med nødstoppet - når du 
trykker på den røde knap, stopper liftens bevægelse – genindkobling af det elektriske 
kredsløb sker ved at dreje nødstop mod uret.   
 

     
Figur 7         Figur 8                Figur 9 
           Låst hjul 125mm         Oplåsning af hjul 

6.3 Operatør betjening arbejdsplatform 
 

▪ Operatøren betjener fra platformen liftens løfte – sænke funktionen fra sin plads på 
platformen. Vigtigt! inden arbejdsplatformen er i bevægelse, skal operatøren sikrer, at 
intet værktøj, materiale eller personer har legemsdele uden for kurvens gelænder. 

 
6.4  Operatørens kvalifikationer 

 
▪ For at sikre korrekt drift af UP Lift 5 -120-150, er det vigtigt at operatøren har de 

nødvendige kvalifikationer til at anvende, betjene og vedligeholde UP Lift 5 (de 
nødvendige kvalifikationer er underlagt juridiske bestemmelser som er gælder i det 
land hvor liften anvendes). 
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6.5. Transport – flytning af UP Lift 5 -120 
▪ Flytning under arbejde/anvendelse af UP Lift 5 -120 kan liften kun flyttes, når 

platform sænkes fra sin nederste arbejdsposition på følgende måde: Til op-låsning af 
de automatisk låste 4 transporthjul, kræves platform sænket yderligere ca. 20 cm.  

▪ Sænkning af platform til transportstilling udføres på følgende måde: Med foden trykkes 
rød kontakt ned og samtidig betjenes panelkontakt figur 10/10 i sænkeposition, 
platform sænkes nu til transport position og alle 4 hjul låses op.  

▪ System med mekanisk manuel hjullås vippes pedal op med foden, figur 9/pil og hjul er 
nu ulåst. 

▪ Transport af liften er kun tilladt på vandret og jævne overflader, som har tilstrækkelig 
bæreevne. 

 
 Figur 10 

▪ Når du flytter UP Lift 5 -120, er det forbudt at lade personer, materialer eller 
redskaber forblive på platformen. 

▪ UP Lift 5 -120 må kun flyttes med håndkraft, i længde og sideretningen på 
plane/jævne overfladen fri for forhindringer. 

▪  Når du flytter liften, skal udvises omhu og langsomt tempo opretholdes ikke over 
fodgænger tempo. 

▪ Efter flytning af UP Lift 5 -120 kan hjulene låses. Hvilket sker automatisk når 
liftplatform løftes op ca. 20 cm ved betjening op-kontakt figur 10/10 (ingen behov for 
yderligere foranstaltninger, idet hjulene låses automatisk, når platformen er løftet ca. 
20 cm opad). 

▪ For at låse hjulene, når operatøren forlader platformen, trykkes på knappen figur 

10 /10 OP  - Platform løftes ca. 20 cm, nu er hjulene låst.  
▪ Mekanisk hjullås UP lift med industrihjul ø125 mm tryk låsepedal figur 8 pilen ned med 

foden. 
Efter arbejde er afsluttet, bør UP Lift 5 -120-150 sikres mod uautoriseret brug 
af tredjemand, Hjul låses, strøm afbrydes hovednøgle Figur 7/11 fjernes. 
Hovedafbryder afbrydes figur 6/3 off. Diodelys slukker. 
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6.5. 1Transport – flytning af UP Lift 5 -120-150 med125mm hjul med manuel låsning 
 

                              
       Med foden trykkes fodpedalen (pilen) ned,           Oplåsning vip fodpedalen op, nu er hjulene ulåst. 
       nu er alle 4 hjul låst.  

6.6. Fejlfinding  
I tilfælde af en nødsituation, hvor arbejdsplatformen blive blokeret, f. eks i tilfælde af fejl 
på et drev, skal du ikke foretage dig noget for at genstarte platformen. 
Tilsynsmedarbejder bør bestemme, hvordan medarbejder tilbage på platformen trygt 
bør forlade arbejdsplat-formen, afhængigt af situationen og betingelserne.  
Vejledning skal træffes af tilsynsmedarbejder eller operatøren for løsning i nødsituation. 

6.6.1 Brud på strop  
▪ I tilfælde af brud på platform løftestrop, skal operatøren stoppe platformens 

bevægelse med den røde nødstop, 12 der afbryder strømforsyningen - stopper 
liften. 

▪ Kontakt hjælper der er på gulvet og informerer tilsynsmedarbejder, at der er svigt - 
fejl på liften. 

6.6.2 El systemnedbrud 
               Kontrolsystemfejl kan omfatte: 

▪ Batteri afladet (er batteriet i afladet er ikke en katastrofe, hvis batteriet er afladet, 
kan du altid bevæge platformen nedad, når din vægt er placeret på platformen). 

▪ El system svigt af kontrol enheder. 
▪ Kortslutning i ledningerne. 
▪ Afbrydelse strømforsyning sikring gået (den mest almindelige årsag til at en sikring 

går skyldes ofte er overskridelse af tilladte totalvægt. 
▪ Andre situationer, som gør det umuligt at genstarte platformen. 

I tilfælde af en situation som ovenfor specificerede sker, kan bruges nødkontakt til at 
sænke platformen. 
 
6.6.3 Emergency – Nødsænkning 

 
▪ Nødsænkning af kurven kan udføres af hjælperen på gulvet, ved svigt af kontakter i 

kurven, eller ildebefindende hos brugeren. Et system til at sænke platformen til en 
position, der gør det muligt for operatøren at forlade platformen sikkert.  

▪ Det er forbudt at bruge nødsænkning enheden til begivenhederne:   

▪ Mekaniske fejl. Bruge det på samme tid, når der anvendes primære styresystem. 
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UP Lift 5 er udstyret med to Nød sænkesystemer. 
 

a) Elektrisk drevne sænke systemet - det kan bruges, når kontrolpanel ikke fungerer og 
hvis operatøren i kurven er skadet eller har fået et ildebefindende. 
Med nødkontakt Figur 11/02, der er placeret under batteridækslet se foto, gør det muligt 
for hjælpe operatøren at nedsænke platformen – betjen tryk på trykkontakten 02. 
 

     
Figur 11     Aktuator/servomotor 
b) Mekanisk manuel sænke systemet - kan bruges i tilfælde af totalt svigt af 
strømforsyning. 

▪ Der er 5 mm skrue i den nederste del aktuator/servomotor (ved pilen) for anvendelse 
af manuel nødsystem, skru skruen ud, fjernt dæksel. En sekskantnøgle Unbrako 
størrelse 6 mm skal anvendes for at dreje spindlen rundt. 1 omdrejning = 4,0 mm.  

 

6.7. Hovednøglekontakt  
▪ Efter afsluttet arbejde drejes nøglekontakt Figur 11  I OFF-stilling nøgle fjernes. 
▪ Hovedafbryder monteret udvendig bag på batteribox figur 6A/3. afbrydes off.   
            Kontrollampe slukker, summer i batteribox summer kortvarigt. 

                  
Figur 6A 3 hovedafbryder med kontrollys.  Kontrolpanel i kurv nøglekontakt 11.                
8 Nødstop stopper kurvens bevægelse. 
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6.8  QUICK - MANUAL UP LIFT 5 - 120 
 

VIGTIGT! Følg denne opstillingsanvisning, for din UP LIFT, undlader du at følge disse 

anvisninger, udsætter du dig selv og dine omgivelser for nedstyrtning og alle de hermed 

forbudne personskader og materielle omkostninger. 

UP Lift 5 -120 er hurtig og enkelt at betjene med denne Quick manual. 

Placere liften på pladsen hvor du skal arbejde i højden. 

Monterer kontravægte 4 x15 kg. 

     

 

Kontrollerer de 4 kontravægte er               UP LIFT må kun anvendes når den står vandret. 

 placeret korrekt og låst!                                              Tjek at indikator er i center.     

Funktion af liften. 

Batterihovedafbryder med rød kontrollampe 3 monteret på side af batterikassen tilslutter 

strøm og med nøglekontakt 11 på betjeningspanel i kurv liftfunktionen. Summerrelæ 4 sum-

mer kortvarigt, når batterihovedafbryder vippes til OF - rød kontrollampe lyser når liften er i 

ON position. Ved Konstant summen - oplad straks batteri. Trykkontakt 2 sænker liftkurv ned 

når den påvirkes (nødfunktion anvendes ved svigt af kontakter i kurven eller ildebefindende 

hos brugeren. Batteri 5. Fastmonteret stikdåse 230VAC 6 for tilslutning af  ladekabel 7 til fast-

net installation 110/230VAC. 8 nødstop - liftkurven op - ned bevægelse stoppes. 
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Batteri Box type ab. 01/2019                                           Betjeningspanel kurv 
 

UP LIFT 5 – 125 mm hjul manuel låsning     

                         

Med foden trykkes fodpedalen (pilen) ned,           Oplåsning vip fodpedalen op, nu er hjulene ulåst. 
nu er alle 4 hjul låst.  
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UP Lift 5 -120 med elektrisk låsning af hjul. Sådan oplåses hjulene, tryk med foden på røde 

kontakt, samtidig med du sænker liftkurven ned, - hav din personlige vægt placeret i kurven. 

 

                          

Betjening af liften 

Batterihovedafbryder med rød kontrollampe 7/3 er ON. Gå op i kurven luk lågerne, drej 

nøglekontakt 6/11 med uret til ON. Kontakter 6/10a betjenes for kurvens bevægelse op - ned. 

Nødstop af kurvens bevægelse, tryk ind nødstop 6/12 kurvens bevægelse stoppes. 
Genindkobling af liftfunktionen drej rød kontakt mod uret - kontakt springer ud og genetabler 
liftfunktionen. 
Svigt af kontakter i kurven 

Nødsænk af kurven kan udføres af hjælper på gulvet, ved svigt af kontakter i kurven eller 

ildebefindende hos brugeren. Batterilågen åbnes, nu kan kontakt 7/2 betjenes, ved tryk på 

kontakten på elektronikboksen bliver kurven nedsænket. Kontakt service leverandør for 

udbedring sf fejlen. Plasthætte 6/10b for op – ned kontakt virker som støvbeskyttelse for el 

kontakt. Vigtigt! bør straks udskiftes ved revner i materialet. 

Afslutning efter udført opgave. 

Opladning bør altid udføres efter afsluttet opgave, ved arbejdsophør og efter dagens arbejde er 
slut.  
Opladning af batterier 

Batterier oplades via den monteret 110/230VAC/12VDC volt lader, som tilsluttes med 

elkablet., til 110/230volt AC, 50Hz fastnetinstallation.  

Under opladningen skal hovedafbryder foto 7/3 være tændt ON kontrollampe - lyser rød. 

På lader, kan nu kontrolleres på kontrollampe 8/1 batterispænding rød kontrollampe lyser 

skal batteri oplades. 
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Kontrollampe 8/2 lyser grøn er batteri er opladet. 

 

 

 
Sikkerhedsregler 

De fleste ulykker sker når betjening ikke følger grundlæggende sikkerhedsregler.  

Den bedste beskyttelse mod ulykker er varsom og ansvarlig operatør. 

Følg altid Sikkerhedsregler i denne manual under afsnit 8. 
 
7. FARE SITUATIONER OG OPLYSNING OM SKADESRISIKO 
Tabel 2 

Fare! Skades risiko 

Klemfare på grund af 
pladsmangel  

Det er en klemrisiko hvis personer befinder sig under 
platform når den går ned. Risiko opstår hvis man bryder 
forbud mod ophold under platform og indenfor 
arbejdsområdet.  

Klemfare Risiko for skader hvis legemsdele befinder sig uden 

for platformgelænder og læne sig ud i løbet af 

vertikal bevægelse af platformen. 

Fare for hudafskrabninger Risiko opstår når maskinbruger har alt for 

løsthængende tøj. 

Manglende brug af personligt 

sikkerhedsudstyr 

Når personligt sikkerhedsudstyr ikke bruges kan 

man skade sig (snitsår - legemsbeskadigelse). 

Menneskelige fejl Menneskelige fejl kan opstå hvis man ikke følger 

brugsanvisning, medføre skade på liv og helbred, 

maskinskade og forkert funktion. 

Monteringsfejl Menneskelige fejl kan opstå hvis man ikke følger 

brugsanvisning, medføre skade på liv og helbred, 

maskinskade og forkert funktion. 

Kaste eller tabe ting Medarbejder der arbejder på platformen må 

beskytte og sikrer materiale som ligger på denne. 

Vigtigt! Efter afmontering af 
110/230volt net tilslutning 
skal hovedafbryder 7/3 
afbrydes, kontrollampe er 
slukket (stopper afladning). 
Ved længere tids stilstand af 
liften, skal batteriet oplades 
en gang per måned, når 
opladning afbrydes skal 7/3 
hovedafbryder efterfølgende 
placeres i OFF position. 
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Tab af stabilitet/ 

liften vælter 

Hvis man ikke følge brugsanvisning for liften kan 

der opstå et tab af stabilitet og væltningen som kan 

medføre skade på liv og helbred og maskinskade. 

At glide- snuble eller falde Fare kan opstå i tilfælde af manglende 

vedligeholdelse af arbejdsplatformen, platform 

bliver glat p.g.a. manglende rengøring - glat 

overflade. Snublefare kan opstå i tilfælde af forkert 

placering af materiale på platformen. 

Forkert placering af 

betjeningspanel typen trådløs 

fjernbetjening 

I tilfælde af forkert placering af styrepanelet kan der 

opstå en fejl i betjeningsfunktion (modsat 

platformsbevægelse). 

Betjening udføres af 

uautoriseret person 

Risiko for skader kan opstå, hvis person som ikke er 

autoriseret og oplært til at betjene eller være på 

platform eller i dens nærmeste omgivelse. 

Overbelastning kan forårsage 

væltning 

I tilfælde af overbelastning af platformen opstår der 

en risiko for tab af stabilitet. 

Sikker adgang til platform Risiko opstår hvis tilgangsvej til platformen ikke 

beskyttes, f.eks. materialer hindrer adgang til 

platformen. 

Fremkaldt af abnorme 

omstændigheder 

montering/brug/ 

vedligeholdelse. Brug af 

forkerte dele 

I tilfælde af vanskelige omstændigheder ved 
montering, demontering, brug og vedligeholdelse 
kan der opstå menneskelige fejl, f.eks. fejl montering, 
forkerte dele, dårlig vedligeholdelse, forceret 
arbejdstempo. 

 
Vejledninger ved driftstop, identifikation, placering, fejlrettelse og genstart. 

Tabel 3 
Fejl   Mulig årsag  Løsninger 

Platformstop 

under bevægelse 

Overbelastet platform 
(sikringsstop – elsikring off)  

Kontrol af platformsbelastning, reduktion 

af vægtbelastning. 

 Udskift elsikring 

Platformstop 

under bevægelse 

Afladet batteri Sænk ned platformen udskift eller oplad 

batteri. 

Platformstop 

under bevægelse 

Støv I kontakter “op -ned “ 

Beskadiget elkabel til  

servomotor - fejl I printplade 

Udskift – trykkontakter husk ny 

platsafdækning. 

Reparer elkabel. 

Udskift Printplade. 

Platformstop 

under bevægelse 

Nødstop indkoblet ved en fejl 

eller I en faresituation 

Nødstop genindkobles -drej knop mod 

uret. 

Platformstop 

under bevægelse 

Servomotor overbelastet   Tjek platform for overvægt – reducer 

vægt på platform. 
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8. SIKKERHEDSREGLER  
 

De fleste ulykker sker når operatøren ikke følger grundlæggende sikkerhedsregler. Den bedste 

beskyttelse mod ulykker er forsigtig og ansvarlig operatør. 

 

 

 

 

 

DET ER FORBUDT AT ANVENDE UP LIFT I EKSPLOSIONSFARLIGE OMGIVELSER 

 
 

▪ Anvendelse af UP Lift 5 -120-150 bør personlig sikkerhedsudstyr bruges. Man må 
beskytte syn, hørelse, hænder, føder og kroppen. 

▪ Svejsning ved brug af UP Lift 5 kan udføres, når der overholdes specielle 
forsigtighedsregler. 

▪ Hvis UP Lift 5 -120-150 forlades uden opsyn skal man blokere nødstopknap og fjerne 
nøgle.  

▪ Mens man bruger UP Lift 5 -120-150 må man ikke have på sig; løse klæder, halstørklæde, 
smykker ect. 

▪ Påvirk aldrig med sidekræfter UP Lift 5 -120-150 (f.eks. afskærm aldrig med plast, 
presenning og lign. mod vind).  

▪ Pas på højdeforhindringer og andre farer i omgivelse af mobil platform i løbet af dens 
bevægelse. 

▪ Løftefunktion ikke tilladt når UP Lift 5 -120-150 platform er lastet på lastbil, gaffeltruck 
eller andre motorkøretøjer.  

▪ Man bør være opmærksom på klemfare. Alle kropsdele må holdes inden for platforms 
gelænder i løbet af dens bevægelse. 

▪ Sænk ikke platform ned, hvis der er u-autoriseret personer eller nogen form for 
hindringer under den. 

▪ Man bør forsikre sig om, der ikke er personer på kørevejen. Man må tage hensyn til alle 
blinde vinkler og punkter. 

▪ Farlig kørsel og leg er strengt forbudt. 
▪ Afskærmninger eller andre sikkerhedsudstyr må ikke ændres eller skiftes. 
▪ Brug ikke UP Lift 5 -120-150 uden gelænder er lukket - gelænder med selvlukkende 

adgang. 
▪ Prøv ikke at frigøre spærret platform ved hjælp af nedre styreudstyr før operatør er bragt 

ned fra platform. 
▪ Før UP Lift 5 -120-150 tages i brug, må grundig inspektion af arbejdssted gennemføres, 

for at identificere potentielle farer, hvor arbejdet skal udføres. 
▪ Arbejde på platform UP Lift 5-120-150 er kun tilladt når alle sikkerhedsregler er 

overholdt. 
▪ Det er forbudt at bruge UP Lift 5 -120-150 platform af personer i en stand som indikerer 

alkohol/rusmiddelforbrug. 
▪ Det er forbudt at anvende styrepanel og nød - sænkesystem kontakt figur 11/02 samtidig. 

8.1. Belysning  
UP Lift 5 -120-150 er ikke udstyret med sin egen belysning, så bruger bør sikre arbejdssted 
med belysning fra ekstern strømkilde 
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9.    VEDLIGEHOLDELSE 
9.1.Servicemedarbejder 

UP Lift 5 Servicemand er den person, der har det daglige opsyn med UP Lift 5 - som har passende 

kvalifikationer, kendskab til anvendelse i henhold til landets lovregler. 

Tekniker er en person som har passende oplæring fra Lockhard BA selskabet som er producent af 

type UP Lift 5 -120-150. Tekniker kan udføre periodisk serviceeftersyn af liften. Reparationer af 

maskinen kan udføres af producents servicecenter eller servicecenter autoriseret af producent. 

 

9.2. Tidsplan for vedligeholdelse og inspektion  
Komponenter omhandlet af periodisk vedligeholdelse eller inspektion og tidsinterval se i tabel 4. 

Det faktiske driftsmiljø af UP Lift 5 -120-150 kan påvirke tidsplan for vedligeholdelse. 

  
Tabel 4 Data for vedligeholdelse 

Komponenter Før hver opstilling Hver 3 måned) 

Mekanisk skade på konstruktionen 1 1 grundtjek 

Hjulbremse alle 4 hjul 2 2 

Hjul 1,2 1,2,4 

Løfte stropper - platform 1 1,3,7 

Gelænder og svingdør aut. lukning 1,2 1,2,3 

Bolte og forbindelsesled  3 

Batteriholder, lader og elbox, lukkelåg-lås 1,3 1,3 

Nødstop funktion  2 
El system ledninger    1,8 
Batteri   9 10 
Etiketter Manual årskontrol  1,5,6 

1. Visuel kontrol 

2. Tjek funktion 

3. Tjek skruer bolte er korrekt spændt 

4. Rengøres, tjek for skader, smør mekaniske led 

5. Udskift – ulæselige etiketter opdater etiketter og Manual 

6. Brugsanvisning “Manual” skal forefindes ved platform  

7. Tjek af slitage 

8. Tjek el system. Kabel kontaktforbindelser og isolering 

9. Tjek stik og batteriforbindelser  

10. Tjek batteri lade tilstand - oplad batteri 

 
9.3.  Lift kontrol før opstilling 
▪ Lift kontrol, skal udføres af personer, der opstiller UP Lift 5. Kontrollen bør bestå i at 

tjekke for skader eller deformation opstået under transporten, navnlig kontrol af 
komponenter, der er anført i tabel 1, side 10. 

9.4.    Vedligeholdelse 
Vedligeholdelse tilstand skal kontrol udføres for hver 90 dage (af en autoriseret 
operatør). Formålet med revisionen er at kontrollere:  

▪ Tilstand af drivmekanismer, bremsesystemer og bærende konstruktion, især svejsede 
tilslutninger. 
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Funktion af sikkerhedskomponenter og afprøve nødstop. 
Funktion af alle kontaktfunktioner for rigtig virkning. 

▪ Vedligeholdelsen er operatør forpligtet til: 
▪ Registrere vedligeholdelseseftersyn af UP Lift 5 -120-150 i LOGBOG med angivelse af 

dato og underskrive bekræftelse af resultaterne og de operationer, der udføres 
Opstår der uregelmæssigheder med UP Lift 5 -120 er operatør som den ansvarlige 
person for UP Lift 5 beslutter nødvendigheden af nedlukning af UP Lift 5 -120. 
 

9.5. Ad hoc Service.  

▪ Ad hoc- kontrol bør altid udføres efter en pause i UP Lift 5 -120-150 drift i mere end 2 
uger (når enheden er blevet samlet, men ikke anvendes). 
Ad hoc-kontrollen foretages af UP Lift 5 -120-150 operatør. 
En autoriseret brugers medarbejder er ansvarlig for at udføre ad hoc-anmeldelser. 
Resultaterne af ad hoc-anmeldelser skal registreres i UP Lift 5 -120-150 
vedligeholdelse - Logbog af den ansvarlige operatør.  

 
 

 

 

 

 

Eventuelle konstateret defekter skal fjernes/udbedres umiddelbart efter hver 

gennemgang, før du begynder at anvende liften 

 

Den årlige Liftkontrol skal udføres af en serviceenhed autoriseret af producenten, alle data indføres 

i liftens Logbog, synligt mærkat for kontroleftersyn skal forefindes på liften. 

10  KRITERIER FOR KOMPONENT UDSKIFTNING  
 
Når den forventet driftstid er opnået, bør følgende dele udskiftes. 
Tabel 5 Komponent udskiftning  
Komponent  Drift timer   

LA36 electric actuator 10.000 drift timer 

Bærerstropper 2 år 

Hjul 5 år 

Styreruller i skinner 3 år eller efter 200 drift timer 

11  OPBEVARING OG TRANSPORT                                           
UP Lift 5 -120-150 skal opbevares inden døre i lukkede rum med fast grund. En sådan 
opbevaring er bedst til at beskytte LIFTEN mod regn og sne. Undgå snavs, støv eller 
anden forurening. Batterier skal opbevares ved positiv temperatur, ifølge DTR [engelsk: 
OMD - Drift og vedligeholdelse Dokumentation]. 

12  INFORMATIONSTAVLE I BRUG AF LIFTEN 
 

Læs altid Manual/Brugsanvisning før du anvender liften 
Liften må kun anvendes af skolet personel 

Liften må kun anvendes på plan og bærefast underlag 
Max. Værktøj - materiel 40 kg 
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Max. platform last person + materiel 120 kg      
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13  GARANTI BESTEMMELSER  
Der ydes 1 års fabriksgaranti på Mobile arbejdsplatform UP Lift 5 -120 hvis ejer registrerer sig på 

producents hjemmeside (www.aluloch.com eller www.lockhard.eu ) 

”Generelle vilkår for salg og levering i LOCKHARD selskab” er gyldige.   

Man kan ikke kræve garantirettigheder hvis materiale og personlige skader er sket på grund 

af: 

▪ Brug af Mobile arbejdsplatform UP Lift 5 -120 -150 som ikke følger 
brugsanvisning/manual. 

▪ Urigtig montering, opstart, brug, mangelfuld udførelse af service på Mobile arbejdsplatform 
UP Lift 5 -120-150 

▪ Brug af Mobile arbejdsplatform UP Lift 5 med skadet, fejlbehæftet eller fejl monteret 
sikkerheds indretninger. 

▪ Fejlagtig opfølgning af brugsanvisning som gælder transport, montering, opstart, brug, 
service, udstyr og opbevaring af Mobile arbejdsplatform UP Lift 5 -120-150.  

▪ Udskiftning af konstruktion komponenter på Mobile arbejdsplatform UP Lift 5 -120-150 
på egen hånd, uden tilladelse fra producent. 

▪ Fejlreparationer udført af personer med mangelfuld uddannelse. 
▪ Skader fremkaldt af vejrforhold.  
▪ Skader fremkaldt af drift forårsaget af store ydre kræfter 

 

 
Garantikort nr………................................................. 

 

Produktnavn: ___________________________________________________ 

 

Type:______________________________________________________________ 

Fabribrikations nr.: ____________________________________________ 

Produktions dato.:______________________________________________ 

Salgsdato.:________________________________________________________ 

 

Producent:  Lockhard 

”Generelle vilkår for salg og levering i LOCKHARD selskab” er gyldige.   

 

 

Stempel leverandør: 

 

 

Signatur: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aluloch.com/
http://www.lockhard.eu/
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Reklamation Skema 

Firma. :______________________________________________________________________ 

Adresse.:____________________________________________________________________ 

Garantikortsnummer.:____________________________________________________ 

Produkts type og fabriks nr.:____________________________________________ 

Anskaffelsesdato.:_________________________________________________________ 

Fejl dato / timetæller.:___________________________________________________  

Kort fejlbeskrivelse.:______________________________________________________ 

 

Dato og sted.:___________________ Signatur.:________________________________________ 

14 TILLÆG NR. 1 
 

Tips ved inspektion 

For at udføre inspektion må man tjekke: 

➢ Følgende udstyr 
• Platform 
• Vertikale siderammer/styreskinner 
• Støtteben ikke alle typer 
• Gelænderlåger og gelænder 
• Fodlister 
• Hjul- hjullåsesystem 
• Styrerulle for platform 
• Nylonstropper for platform 

➢ Teknisk stand af enkelte dele, man bør være opmærksom på: 
• Revner 
• Deformeringer 
• Brud  

➢ Styrepanelet: 
• Nødstop kontakt 
• Betjening: funktion kontakter op - ned 
• Nøglekontakt (blokering der gør funktion af op – ned umulig) 

➢ Drivsystemet med driftsbrems – beskrivelse af kontrol Statisk test: 
 
➢ Statisk test: 

• Placer arbejdsbelastning på platformen - 120 kg 
• Løft platformen op til højden af ca.1m 
• Mål afstanden mellem jorden og underkant af platform kant. 
• Platformen skal i denne position stå i ca.15 minutter 
• Efter den ønskede tid er gået kontrolmåles af afstanden. 
• Platformen - tilladte sænkning - 5 mm. 
 

➢ Dynamisk test: der skal udføres en gang om året: 
• Platform belastes med vægte til - 120 kg. 
• Platformen: Betjen kontakt løfte op - ned virker bremsesystem korrekt bør platform 
   bevægelsen stopper inden for 5 cm. 

➢ Løftestropper - for stort slid på remmene er uacceptabel (øjeblikkelig udskiftning påkrævet). 
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➢ Mærkater beskadiget, kræver udskiftning. 

   TILLÆG Nr. 2 

BRUGERMANUAL OPLADER Version Soneil 12V 4 Amp. 115VAC or 230 VAC 
1207RS automatiseret bly-syre batteri oplader. 
Til UP -Lift 5 er monteret 12V Batteri typen GEL. 

   

15.1 Funktion 
Opladning anbefales udført efter hver anvendelse af UP Lift 5 -120-150 og når kontrollampe 
1) lyser rødt, afbryd opladning, når batteri er fuldt opladet grønt diodelys 2) lyser. 

15.2 Opladning 
1. Tilslut 230V netledning til stikkontakt - fastnet installation. Lader er fast installeret i elbox og 
forbundet direkte til batteriet 12 V.                                                    
Bemærkning:. 
• Når batteriet er tilsluttet strømforsyning 230V AC lyser LED indikator.   
• Nominel ladestrøm 4A til 12V batterier; 
• LED-indikatorer viser batteriniveauet. 
2. Tag netledningen ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet.  
Bemærkning: 
• ALTID frakoble strømkablet ud af stikkontakten, før du tilslutter (eller frakobler) opladeren til 
(eller fra) batteriet. 

 

16   SIKKERHEDSANVISNINGER 
Denne instruktionsvejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, som bør følges 
ved anvendelse af oplader type ET4-0227 multifunktions lader. 

• Er kun beregnet til at oplade 12 V bly, AGM og GEL batterier. Forsøg ikke at oplade 
batterier af andre typer. 

• Hvis oplader bliver afbrudt eller beskadiget på grund af kraftige stød, skal 
forbindelse til batteriet oplader straks afbrydes. 

• Skil ikke oplader ad. Hvis reparation er nødvendig, skal dette udføres af en 
kvalificeret tekniker. Forkert montering kan resultere i brand og / eller elektrisk 
stød. 

Afbryd altid oplader fra alle tilsluttet batterier og fra ledningsnettet før rengøring 
af kabinettet. 

• Følg producentens anvisninger angående batteriopladning. 
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• Under opladning, afgiver batterier brint og ilt. Denne sammensætning kan skabe en 
højeksplosiv blanding. Sørg derfor for tilstrækkelig ventilation og undgå gnister, 
rygning osv. … 

• Under arbejde - batterivedligeholdelsen sikres, at tilstrækkelig vand er til rådighed 
i tilfælde af eventuelt syre udslip. Væsken indeni batterierne er stærkt ætsende. I 
tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skyl området med rent vand og søg straks 
læge. 

• Bly-batterier lagrer en stor mængde energi. Kortslutning af batteriet vil få batteriet 
til at forsøge at frigive denne energi umiddelbart, som kan resultere i brand eller 
personskade. Undgå at metalgenstande (eller andet ledende materiale) rører ved + 
og – pol samme tid. 

17  SPECIFIKATIONER: 
 

Oplader type: Soneil 12v DC 4 Amp nr. 1207RS 
Indgang volt: 115-260VAC, 50Hz 

Udgang volt: 12V  

Kapacitet: >75% 

Ladespænding:  14.4V+-0.25V or 13.6V+-0.25V  

Ladestrøm Amp.: 40A+-10% or 4.0A+-10% or 3.0A+-10% or 2.5A+10% 
or 1.5A+10% 

Returstrøm:  <5mA 

Svingning:  Max. 150mV, 0.3A 

Omgivende luft 
temperatur: 

-20degC to +40degC/-4degF to 104degF, Reduceret 
udgangseffekt ved en højre temperatur   

Batteri TYPER: 12V  lead-acid batterier (WET, MF, AGM and GEL) 

Kabinet beskyttelse: IP65 (Støv og stænktæt) 
 

18  LOGBOG 
Der skal for personlift føres en LOGBOG for at opfylde gældende lovgivning. Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr.1109 af 15 december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. 

18.1 Journal 

På eller i nærheden af enhver personløfter skal der findes en journal.  
Det skal af journalen fremgå, præcis hvilken personløfter den hører til. 
 
Journalen skal bl.a. indeholde:  

1. Dokumentation for undersøgelse af personløfterens stabilitet.  

2. Dokumentation for belastningsprøver  

3. Dokumentation for anmeldelser  

4. Certifikat for bæremidler  

5. Oplysning om eftersyn og evt. konstaterede fejl og mangler, samt hvilke forholdsregler 
der er taget, herunder det næste eftersyn  

6. Oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, samt 
hvilke forholdsregler der er taget, før personløfteren igen tages i brug  

7. Oplysninger om udskiftning af bæremidler  
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8. Oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedrørende personløfteren 

Det skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte oplysninger, der indføres i 
journalen. 

18.2 Data UP Lift 5 -120-150 
 

DATA: 
Type: …………………..…………………………………………………………………… 

Serie nr. ..................................................................................................................... 
Fabrikations data år/mdr/dag:....................................................................... 
Løfte kapacitet:……………………………… ……………………………………....... 
Elsystem Volt   ………………………………………………………............................ 
Elmotor ydelse: ………………………………………………………………………….. 
 
Ejer firma og adresse: 

Name:……………………………………………………………………………………… 

Address……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
Operatør bruger (Servicemand - vedligeholder): 
......................................................................................................................................... 

18.3 Logbog 
 

 

Tjek formular Lift Type:     Nr.     

Tjek nr.   Timer:    Dato:  

Udført af:     adr.     tlf.:   

Udført arbejde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for næste kontrol: 
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Tjek formular Lift Type:     Nr.     

Tjek nr.   Timer:    Dato:  

Udført af:     adr.     tlf.:   

Udført arbejde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for næste kontrol: 

 

 

 

 

Tjek formular Lift Type:     Nr.     

Tjek nr.   Timer:    Dato:  

Udført af:     adr.     tlf.:   

Udført arbejde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for næste kontrol: 
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Forhandler: 
Alulock ApS 

Jættevej 20 

4100 Ringsted 

Tlf. +(45) 7022 1600 

WWW.alulock.com 

alulock@alulock.com 
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