
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. 
 

 
PALLEGAFFEL  TYPE 8818  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroll før bruk: 
 Redskapet  skal være merket med 

CE, WLL, fabrikant og kodemerking. 
 Sjekk at gaffelbeina, løfteøyet og 

andre deler av redskapet er hele og 
uten sprekker og deformiteter. Hvis 
dette avdekkes, kan det ha tydet på 
overbelastning eller feil bruk.I så 
tilfelle må den tas ut av bruk 
umiddelbart. 

 Er gaffelen, løfteøyet, fjærer eller 
andre komponenter som skal brukes 
i løftet preget av kraftig 
rustangrep,kan dette forringe 
kapasiteten. 

 Se etter at det ikke er 
varme/sveiseskader. 

 

Sikker bruk: 
 Stå aldri under hengende last ! 
 Før løftet skal påbegynnes, må 

gaflene skyves helt inn under pallen, 
til den stopper mot de vertikale 
beina. Bruk håndtakene ! 

 Tyngdepunktet bør være midt 
mellom gaffelbeina. 

 Last skal sikres med egnet surring til 
pallegaffelen under løft. 

 Hvis det er is og/eller snø på gaffel 
eller under lasten, kan dette føre til 
at pallen glir av gaffelen !  

 Løft aldri på spissen av gaflene ! 
 Pallegafler skal kun brukes til last, 

IKKE personer ! 
 Løfteøyet er selvjusterende. 
 Løfteøyet skal kunne beveges i 

lengedretningen på toppbjelken uten 
å kile seg fast noe sted. 

 Avstanden mellom gaflene kan 
justeres ved å åpne øyemutrene på 
tverrbjelken nederst og skyve 
gaflene til ønsket avstand.. 

 Høydejustering kan utføres ved å 
fjerne splinten i bolten på den 
vertikale stemmen, og deretter 
justere til ønsket høyde. 

 Være OBS på at pallegaflene MÅ ha 
en minimumsbelastning for å 
fungere, sjekk sertifikatet. 

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

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

anbefale.   


