
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BRUGSANVISNING 

DK8 JR 10 HSB 
DK8 JR 12 

04101049 



Kære kunde. 
 
 
 

DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. 
Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig 

glæde under brug af liften. 
 

Liften er fremstillet efter, og overholder, alle gældende forskrifter 
på produktionstidspunktet. Under almindelige brugsbetingelser er 

det ikke muligt at betjene liften "forkert". 
 

Har De spørgsmål eller ønsker angående Deres DENKA LIFT er De 
meget velkommen til at kontakte Deres lokale forhandler. 

 
Tak for at De valgte en DENKA LIFT som Deres nye lift. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

DENKA LIFT A/S 
Højvang 5 

4300 Holbæk. 
Tlf.  +45 59 45 55 00 
Fax  +45 59 44 21 55 
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1. Forord 
 

DENKA LIFT type DK8JR10/12 er en lille og handy lift, DK8JR10/12 
kaldes ofte for "Junior", liften er designet til arbejdsopgaver under 
trange pladsforhold. 
Nøgleordene for DK8JR10/12 er smidighed, enkel betjening, 
gennemført kvalitet og stor alsidighed. Dette er baggrunden for 
liftens store succes. 
 
Denne brugsvejledning indeholder anvisninger for, alle varianter og 
alle typer af ekstra udstyr. Er de i tvivl om, hvilket udstyr deres lift er 
forsynet med, kontroller da Liftens identifikationspapirer, som er 
leveret med liften. 
HSB type betegnelsen dækker over en lift med hydrauliske 
støtteben. 
De skal altid sikre dem, at liften anvendes i overensstemmelse med 
de forskrifter, der er i denne brugsvejledning, samt de instruktioner 
der er påklæbet på liften. 
 
 
Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med denne 
brugsanvisning, skal først godkendes skriftligt af DENKA LIFT 
A/S. 
 
 
Enhver DENKA LIFT opfylder de strengeste sikkerhedsnormer,  
og er bygget ifølge maskindirektivet. Samt deraf følgende normer. 
 

 
 
 
 
 
 

!
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1.1 Beskrivelse af liften  
På denne sider forklares en del funktioner og begreber, som anvendes i den efterfølgende 
brugsvejledning, hvis der ønskes yderligere oplysninger se da afsnit 10. 
 
 

UD 

IND 

OP 

NED 

Betjening fra kurv
Horisonterings cylinder

Bomrør 2 

Bomrør 1 

Bom cylinder 

Tipcylinder 

Løftestang, lang 

Løftestang, kort 

Støttehjul 

Støttebenscylinder 
Støtteben 

Støttebensfod 
Fodplade 

Krøjebom 
Betjening fra Krøjebom 

Betjening af støtteben 

Kørsels retning højre Krøjning

moduret (Højre)

Venstre
Krøjning

meduret (venstre)
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2 Sikkerhedsregler 
 

Liftens konstruktion og styresystem sikrer brugeren mod uheld under 
normale driftsbetingelser. Dette betyder dog ikke at De skal være 
uopmærksom i Deres brug af liften. Endvidere er det vigtigt, at De 
overholder forskrifterne i denne brugsanvisning. Det er ikke tilladt at 
omgå liftens sikkerhedsfunktioner. 
 
 
Fejlbetjening eller forkert anvendelse af liften kan medføre 
havari, personskade og livsfare. 
 

 
 
 
Sikkerhedsregler 
 

1. Læs og  forstå brugsanvisningen samt de instruktioner der er påklæbet  liften.  

2. Liften må kun bruges af personer, der har fået instruktion i brug af liften. 

3. Liften må aldrig anvendes af personer under 18 år. 

4. Liften må aldrig anvendes af personer, der er påvirket af alkohol eller medicin. 

5. For at forhindre uautoriseret brug må liften aldrig efterlades uaflåst. 

6. Der skal være en instrueret person til at foretage en eventuel nødsænkning fra jorden.   

7. Anvend aldrig en defekt lift. 

8. Før brug skal der foretages en kontrol af liftens sikkerhedsudstyr. 

9. Vægten i kurven må aldrig overstige 120 kg. (eller 1 mand + 40 Kg) 

10. Sidekræfter i kurven må ikke overstige 200N. 

11. Liften skal altid opstilles korrekt i vatter. og på bæredygtigt underlag. 

12. Liften må aldrig opstilles på en skråning der overstiger  5º = 8,75% hældning. 

13. Ved parkering på skrånende terræn skal der anvendes stopklodser under hjulene. 

14. Ophold og færdsel under kurven skal forhindres, da der kan være fare for nedfaldne genstande. 

15. Liften skal kontrolleres for korrekt opstilling, inden brug genoptages. 

16. Ved opstilling på offentlige steder skal der etableres tydelig afmærkning eller afspærring af 
arbejdsområdet. 

17. Operatøren skal ved brug af liften sikre at tredje mand ikke kan komme i klemningsfare. 

18. Under brug skal det sikres at lågen i kurven er sikkert lukket og stigen oppe. 

19. Liften må ikke anvendes som kran. 

20. Belastningen i kurven må aldrig forøges, når bommen er ude af transportstilling. 

21. Forlad aldrig kurven medens den er i hævet position.  

22. Sid eller stå aldrig på kurvens gelænder.  

23. Forøg aldrig arbejdshøjden med stiger, planker eller lign. 

24. Monter aldrig plader eller andet som kan forøge vindarealet på kurven eller bommen. 

25. Materialer og værktøj skal anbringes sikkert i kurven.  

!
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26. Undgå kontakt eller kollision med faste opstandere/bygninger. 

27. Ved arbejde nær strømførende luftledninger skal sikkerhedsafstande overholdes. 

28. Liften må ikke anvendes i eksplosionsfarligt miljø. 

29. Liften må aldrig anvendes hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/sek.                                          
(vindstyrke 6 efter Beauforts skala ). 

30. Liften må aldrig anvendes i tordenvejr. 

31. Liften må ikke udsættes for sandblæsning eller ekstrem vand påvirkning. Ved højtryksrensning     
skal det undgås at der sprøjtes direkte på de elektriske dele. 

32. Under opladning udvikler batterierne eksplosiv gas og må derfor aldrig oplades nær gnister eller 
åben ild. 

33. Overhold altid tidspunktet for årligt sikkerhedseftersyn. 
 
 
 
 

 
Ved arbejde i nærheden af spændingsførende El-forsyningsanlæg 
må hverken personer eller personløftere, efter gældende 
"Stærkstrømsreglement" komme nærmere end de viste afstande.  
Kræver arbejdet mindre afstande, skal den, der forestår arbejdet, i 
forvejen træffe aftale med El-leverandøren om, hvorledes arbejdet 
skal udføres. 
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3. Brug af liften 

3.1 Før brug 
 
 

Al brug af liften skal ske i overensstemmelse med denne 
brugsanvisning, samt de instruktioner der er påklæbet liften. 
 
For at kunne anvende liften sikkert, er det vigtigt, at følge de 
instruktioner der er i denne brugsanvisning. Og de instruktioner der 
er påklæbet liften. 
I afsnit 8 findes en oversigt der gør det muligt at kontrollere om alle 
instruktioner forefindes på maskinen. 
Alle brugere skal derfor som minimum have gennemlæst denne 
brugsanvisning eller have modtaget oplæring af en rutineret bruger. 

 
 
Kontroller altid inden ibrugtagning at: 
 
 
- tidsfrist for sikkerhedseftersyn ikke er overskredet.  
- alle betjeningsgreb er intakte.  
- alle påklæbede instruktioner er læselige.  
- der ikke er lækager fra det hydrauliske system. 
- der ikke er synlige skader på hydraulikslanger og rør.  
- der ikke er synlige skader på træktøj, hjul, chassis, krøjebom, bom eller  kurv. 
- lyspanel virker. 
 

!
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3.2 Betjeningspaneler 

 
Betjeningssteder 

Pos. Funktion. 

1. Betjeningspanel i kurv. (Nødstop afbryder al styring) 

2. Styrekasse på Krøjebom. (Nødstop afbryder al styring). 

3. Libelle 

4. Nødbetjening af lift. (krøjning) 

5. Nødbetjening af lift. (bom) 

6. Betjeningsgreb for støtteben. 
 
 

Inden brug af liften skal den være opstillet korrekt, se afsnit 3.3 
 
Ved opstilling i længere tid på samme sted skal det kontrolleres, om liften stadig 
står i vatter, og at alle støtteben har kontakt med jorden inden arbejdet genoptages. 
 
Anvend aldrig en defekt lift. Hvis der opstår mistanke om, eller der opdages fejl 
eller skader, skal kurven straks bringes ned. Alle fejl og skader skal udbedres inden 
liften genanvendes. 
 
 
 
 
 

!
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3.3 Opstilling 
 
Før opstilling 

 
Kontroller altid at underlaget er 
bæredygtigt, og har en hældning på 
mindre end 5º = 8,75% 
 
 

Ved opstilling på andet end befæstet areal skal der for at fordele 
belastningen anvendes underlagsplader under støttebenene.  
 

Understøtning 
Belastningen på et enkelt støtteben kan komme op på 750 kg (7,5 kN) under brug. Derfor skal 
følgende anbefalinger følges. 

Underlag af: Minimum areal af understøtning. Fladetryk: 
Asfalt, beton eller fliser: Ingen særlig understøtning.   21 N/cm2 

Solopvarmet asfalt: 28 mm plade på min. 40 x 40 cm.   4,6 N/cm2 

Tør fast græsplæne eller 
fastkørt grus: 

28 mm plade på min. 40 x 40 cm.   4,6 N/cm2 

Løs jord, våd græsplæne 
eller andet ikke fast 
underlag: 

Opstil aldrig liften på dette underlag, da 
selv en mindre sætning af  underlaget 
kan være farligt. 

 

Is: Opstil aldrig liften på ren is.  

 
Hvis det bliver nødvendig at udligne 
niveauforskelle med opklodsning, skal 
det sikres, at denne ikke kan skride.  
Da belastningen på et støtteben kan 
variere fra 750 kg under brug af liften, er 
der fare for, at en opklodsning kan 

arbejde sig løs. 
Kontroller at krøjebommen ved krøjning ikke kan kollidere med faste 
genstande, såsom mur eller lign, samt bevægelige ting som kraner, 
skibe, biler osv. Som minimum skal støttebenskvadratet være frit. Se 
målskitse afsnit 10.5. 
 
 
Ved opstilling på offentlige steder, skal arbejdsområdet 
afmærkes tydeligt, og evt. afspærres. 
 

 
 

!
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3.4 Styrekasse på krøjebom 
 

Liftens styrekasse er placeret under afdækningen forest på krøjebommen. 
Betjeningen af liften foregår via et flytbart betjeningspanel der kan tilsluttes 
multistikket på styrekassen eller i et tilsvarende stik ved kurven. Når liften ikke 
anvendes bør betjeningspanelet opbevares under skærmen på venstre side af 
krøjebommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Nøgleafbryder. 

B Nødstop: Tryk for at aktivere. Drej med uret for at inaktivere.  

C Stik til betjeningspanel, (et tilsvarende findes ved kurven.) 

D Kontrollamper 

  Gul: 230V tilsluttet. 

  Grøn: Center stilling. 

  Grøn: Støtteben O.K. 
 
 

 

A B C D
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3.5 Opstilling af liften 
 

Opstilling af liften 
 1 Træk håndbremsen. Stilles liften på skrånende areal skal der 

altid anvendes stopklodser. 

 2. Flyt lyspanelet fra kurven. 

 3. Tilslut Netkabel. 

 4. Åben til styrekassen på krøjebommen og drej nøgleafbryderen  
mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position "ST. BEN". 

 Hydraulikpumpen starter.  

 5. Med reguleringshåndtagene som er placeret ved bageste 
venstre støtteben sænkes først de forreste støtteben ned for at 
beskytte støttehjulet mod overlast. 

Alle 4 støtteben skal sænkes, til hjulene er fri af jorden og den 
grønne lampe i styrekassen mærket " STØTTEBEN OK" lyser. 

 Den nemmeste og hurtigste måde at opnå korrekt opstilling på er 
ved altid at betjene støttebenene parvis. 

 6. Fortsæt med at justere støttebenene til liften er i vatter, ved 
brug af den indbyggede libelle. Kontroller at alle støtteben har 
kontakt med jorden. 

Det er en god ide at afslutte opstillingen ved kortvarigt at 
påvirke alle fire betjeninger samtidigt  med et tryk nedad. 
Derved udlignes trykforskelle imellem de forskellige ben. 

 Ved opstilling i længere tid på samme sted vil der altid være fare for 
en vis sætning af underlaget og/eller støttebenene, og derfor skal 
det kontrolleres, om liften stadig står i vatter og alle støtteben har 
kontakt med jorden inden arbejdet genoptages. 

 7. Stil nøgleafbryderen mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position 
"LIFT" eller " 0 " alt efter hvor liften skal betjenes fra.  

Pumpen stopper. 

 8. Flyt betjeningspanelet til det sted hvor liften skal betjenes fra. 

 Liften er nu klar til brug. 
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3.6 Betjening af hydrauliske støtteben 
 

Liften opstilles  ved betjening af manøvrepulten , der er  
placeret  ved forreste støtteben i venstre side. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Funktion af håndtag på manøvrepult. 

 A Libelle 

 B Forreste støtteben til højre. 

 C Forreste støtteben til venstre. 

 D Bagerste støtteben til højre. 

 E Bagerste støtteben til venstre. 

   

   

 
 
 
 
 
 
 

A B C D E
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3.7 Betjening fra betjeningspanelet 
 

Liften er forsynet med et løst betjeningspanel som kan tilsluttes på 
styrekassen eller i kurven, inden liften startes flyttes betjenings 
panelet til det sted hor betjeningen ønske udført fra. 
Betjening fra krøjebommen bør kun bruges når kurven er 
ubemandet, eller i en nødsituation, da det kan være svært at 
overskue kurvens bevægelser. 
Kontroller at lågen i kurven er sikkert lukket , og at stigen er oppe 
inden brug af liften. 

Funktion af trykknapper på betjeningspanel 

 A Horntryk 

 B Bommen OP. 

 C Bommen NED. 

 D Bommen UD. 

 E Bommen IND. 

 F Liften krøjer med uret. 

 G Liften krøjer mod uret. 

 H NØDSTOP: Tryk for at aktivere. Drej med uret for at deaktivere. 
 
 
Liften er udstyret med høj og lav hastighed. Lav hastighed opnås ved 
at trykke knapperne på betjeningspanelet halvt ned og høj hastighed 
ved at trykke knapperne helt ned. Bevægelsen af bommen er 
automatisk reduceret til lav hastighed i liftens øverste 
arbejdsområde.  
For at få en så rolig bevægelse af kurven som muligt bør der kun 
bruges en funktion af gangen. Anvend op før ud og ind før ned. 
Når cylindrene når deres endeposition, slip da trykknapperne. 
Inden og under brug af liften skal det kontrolleres, at der ikke er 
personer der er i fare for at blive klemt mod krøjebom, bom eller 
kurv. 
Hold altid god afstand til bevægelige ting som lastbiler, kraner, skibe 
osv. da et sammenstød med disse kan medføre livsfare. 
 

 

A B C D E F G H
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3.8 Nedtagning af liften 
 
Før støttebenene kan løftes skal bommen være i transportstilling.  
 

Forsøg aldrig at løfte støttebenene før bommen er i 
transportstilling. 

 
 
For at få bommen i transportstilling, skal følgende gøres 

 1. Bommen køres helt ind. og ned. 
 2. Der krøjes til midterpositionen. Dette indikeres af de 2 gule 

markeringer. 

   

Klargøring til transport 
 1. Træk håndbremsen. Står liften på skrånende areal anvendes 

stopklodser. 
 2. Kontroller at der ikke er noget under trailerliften der kan 

komme i klemme. 
 3. Løft de bagerste støtteben først for at undgå overlast på 

støttehjulet. 
 4. Stil kontakten mærket " 0 / LIFT / ST. BEN" til position " 0 " 
 5. Tag altid nøglen ud af nøgleafbryderen. 
 6. Monter lyspanel. 
 7. Fjern løst værktøj og lign. fra kurven. Luk alle kasser og 

kontroller at de ikke kan åbnes under transport. 
 Liften er nu klar til transport se afsnit 4. for instruktion for tilkobling 

af bil. 
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3.9 Reduceret transport brede 
 

Hvis liften skal skubbes igennem smalle passager kan hjulakslerne 
skubbes ind og derved reducere liftens bredde. Bredden kan 
reduceres på to måder til henholdsvis 1050mm og 750mm bredde. 

Skærme 
Det er ofte en fordel at fjerne hjulskærmene ved transport igennem smalle 
passager. Skærmene fjernes ved at løsne gummi stroppen der er placeret på 
bagsiden af hjulet/skærmen. Skærmen kan herefter løftes af. 

 

 
1050mm 

Løft hjulene fri af underlaget ved hjælp af støttebenene, (se evt. 
afsnit om opstilling). 
Fjern låseboltene på begge hjulaksler. 
Drej låsepalene 1/2 omgang. 
Skub hjulene ind indtil låsepalen kan låse i næste hak. 

750mm 
Løft hjulene fri af underlaget ved hjælp af støttebenene (se evt. afsnit 
om opstilling). 
Afmonter hjulskærmene. 
Fjern låsebolten på højre hjulaksel. 
Drej låsepalen 1/2 omgang. Skub hjulakslen ind indtil låsepalen kan 
låse i sidste hul. 
Fjern låsebolten på venstre hjulaksel. 
Drej låsepalen 1/2 omgang. Træk hjulakslen helt ud, drej den en 1/2 
omgang og monter det i det bagerste konsol. 
løft hårnålen af og skub hjulakslen helt ind. monter hårnålen igen. 
 
Liften er i transport stilling når hjulene er i yderste stilling. 
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3.10 Selvkøring 
 

Liften kan være udstyret med hydrauliske 
drivruller, som gør det let at flytte liften 
rundt. Selvkøringen betjenes fra 
selvkøringsstanderen. 
Ved kørsel på skråninger skal støttehjul 
være i laveste position, og liften skal 
orienteres med næsehjulet nederst på 
bakken. Den maximale stigning liften kan 
forcere, er ~8 %. 
 
Pas på! Ved brug af selvkøring med 
akslerne i helt smal position, skal der 
udvises stor agtpågivenhed, da 
stabiliteten er formindsket.  
 

Brug af selvkøringen 

 
1. Ved hjælp af nødbetjeningshåndtaget  (A), presses kørerullerne 

(B) mod dækkene, indtil låsene (C) går i indgreb (med et »klik«). 
2. Vip selvkøringsstanderen (D) frem. 
3. Husk at fjerne nødbetjeningshåndtaget fra 

selvkøringsrullerne, før brug af liften. 
4. Drej nøgleafbryderen  i styrekassen mærket "0 / LIFT / ST. BEN" 

til position "ST. BEN" (afsnit 3.4).   
5. Slæk håndbremsen. 
6. Liften manøvreres vha. de to betjeningshåndtag (E). Påvirk 

håndtagene i den retning bevægelsen ønskes. De to håndtag 
bevæger hver sin side af liften. 

7. Det er ikke nødvendigt at frigøre kørerullerne fra hjulene før 
opstilling af liften. 

8. Under kørsel holdes øje med ledningen, så den ikke køres over. 
     
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Selvkøringsstanderen er ikke dimensioneret til at man kan 
flytte/holde liften ved egen kraft i den. 

A B C D E E

!
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Efter brug af selvkøringen 

 
1. Drej nøgleafbryderen  i styrekassen mærket "0 / LIFT / ST. BEN" 

til position "0". 
2. Træk håndbremsen. 
3. Vip selvkøringsstanderen tilbage. 
4. Ved hjælp af nødbetjeningshåndtaget, presses kørerullerne mod 

dækkene indtil låsene kan frigøres. 
5. Løft op i låsene. 
6. Lad kørerullerne glide fri af hjulene.  
 
Der er ingen låsemekanisme til at holde kørerullerne fri af hjulene. 
Dette varetages af en fjeder inde i konstruktionen.  
Husk at ligge nødbtjeningshåndtaget tilbage i styrekassen efter 
frakobling af kørerullerne. 
 
 
Kontroller altid at kørerullerne er fri af hjulene, inden liften 
transporteres efter en bil. 

  
 

!
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4  Transport af liften 
 

I forbindelse med transport af liften skal man være opmærksom på 
at tyngdepunktet ligger højere på en lift end på en almindelig trailer. 
udvis derfor særlig forsigtighed ved høj fart. og nedsæt hastigheden i 
sving, på ujævn kørebane og over kantstene.      
Ved Transport skal nationale regler efterleves. 
Inden man kører med trailerliften, skal det kontrolleres, at den er 
klargjort til transport. Se afsnit 3.8 for instruktioner om klargøring til 
transport. 
Efter evt. trafikskader bør liften efterses for strukturskader af særlig 
sagkyndig montør. 
Vedrørende liftens transportmål og vægte se Afsnit 10.1 
 

Tilkobling 
Liften tilkobles det trækkende køretøjs trækanordning. Efter tilkobling 
løftes støttehjul og el-stik til kørelys samt sikkerhedswire monteres. 
Kontroller at håndbremsen er slækket. 
 

Afkobling 
Demonter el-stik og sikkerhedswire.  
Træk håndbremsen. 
Støttehjulet sænkes og ved samtidigt træk i koblingshåndtag og 
nedskruning af støttehjul frigøres kuglekoblingen. 
Stilles liften på skrånende areal, skal der altid anvendes stopklodser.  
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5  Løft og surring af liften ved alternativ transport 
 
 

 
 
Liften må løftes med stropper placeret på de angivne steder. 
Der skal anvendes 2 stk. stropper af en længde på min.  
2 meter og en bæreevne på min. 500 Kg pr. stk. 
 
 

 
Liften skal under transporten være surret på de angivne steder. 
Der må ikke surres omkring bommen. 

 
 
Hvis der ønskes en kort transport længde kan krøjebommen drejes 
180o henover trækstangen, Kan låses med en surring imellem 
støtteben og bom. 
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6  Nødbetjening af lift 
 
 

Hvis der sker fejl på det elektriske system kan kurven bringes ned 
ved hjælp af nødsænkningen. Da nødsænkningen kun kan betjenes 
fra krøjebommen, skal der altid være en person tilstede, som kan 
udføre denne opgave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nødsænkning 

 Strømmen til liften skal Afbrydes inden der nødbetjenes.

 1. Krøjning : Sæt håndsvinget på snekkegearets ekstra 

akseltap og drej mod højre ell. venstre. 

 2. Bommen ned: Håndbetjening på tipcylinderen, mærket 

"NØDSÆNK" skrues med uret og nødsænkning starter 

Efter nødsænkning skrues håndbetjeningen mod 

uret til stop.  

  Bemærk. Kurven horisonterer ikke under ovenstående 

procedure.  
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7  Fejlfinding 
 

Fejl Årsag Afhjælpning 

Nøglen i nøgleafbryder fjernet 

eller står i pos. 0.  

Nøglen stilles i pos. 1. 

 

Nødstop kurv/chassis trykket ind. Udløs nødstop. 

Nettilslutning er ikke isat Tilslut netkabel 

Liften inaktiv 

(ingen funktion 

overhoved) 

El-fejl / hydraulikfejl Tilkald sagkyndig service 

montør. 

Chassis inaktivt. 

(motor kører ikke) 

Prioteringsknap på betjenings-

panel er ikke i pos. chassis. 

Prioteringsknap i pos. chassis 

Liften inaktiv. Prioteringsknap 

"KURV/CHASSIS/ST.BEN" på 

betjeningspanel står forkert. 

Prioteringsknappens stilling 

ændres. 

Liftens støtteben har ikke alle fuld 

kontakt med underlaget. 

Løft liften ved samtidigt tryk på 

alle 4 betjenings greb, til de 

hydrauliske støtteben. 

Bom er inaktiv. 

Fejl på endestop E20 ,E21,E22     

eller E23 på støttebenene. 

Tilkald sagkyndig 

servicemontør. 

Kurv horisonterer 

ikke. 

Fejl i kurvehorisontering. Tilkald sagkyndig 

servicemontør. 
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8  Vedligeholdelse 
 

Med en lift som er en personløfter, er det vigtigt altid at være 
opmærksom på ændringer i liftens kondition det uanset, at man 
følger den foreskrevne vedligeholdelse.  
Gennemgå daglig liften for at kontrollere at den er forsvarlig i brug og 
vedligehold den regelmæssigt for at opnå den længste levetid. 
 
Ved udskiftning af dele på liften skal der bruges originale 
reservedele. 
Liften er fremstillet så den kræver mindst mulig vedligeholdelse. 

 

8.1 Hydraulisk system 
 

Justering af sikkerheds- og overtryksventiler må ikke ændres, 
med mindre det er ifølge skriftlig aftale med DENKA LIFT A/S. 
 
Alle sikkerheds og overtryksventiler er fra fabrikken forseglet. Brydes 
denne forsegling bortfalder garantien. 
 
Kontroller inden brug hydraulik slanger og rør for skader og lækager 
fra samlinger. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages skader. 
 
Kontroller hver 14. dag oliestanden i krøjebommen. Der skal være 
olie i oliestandsglasset, når liften er i transportstilling med løftede 
støtteben. Hvis der mangler olie skal der efterfyldes med den 
anbefalede olietype (se afsnit 10.1).  
 
Efterfyld og kontroller kun når liften er i transportstilling med 
løftede støtteben. 
 
Kontroller hver 2. måned at hydrauliksystemet fungerer. Tryk på 
"IND" kontakten i styrekassen på krøjebommen,  og aflæs samtidig 
trykket på manometret . Trykket skal være omkring 130 - 135 bar. 
Hvis trykket er lavere kan det skyldes at pumpen eller batterierne er 
slidt: Et højere tryk indikere problemer med ventilerne. 
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8.2 Elektrisk system 
 
Sikkerhedsfunktioner må ikke justeres eller ændres, med 
mindre det er ifølge skriftlig aftale med  DENKA LIFT A/S. 
 
Kontroller jævnligt ledninger og elektrisk udstyr for skader. Tilkald 
autoriseret montør hvis der opdages skader. 
Kontroller lyspanelet for funktion, samt at stik og kabel er 
ubeskadiget. Skift evt. pære hvis nødvendigt. 
Liften bør oplades helt efter brug.  
 
Kontroller jævnligt batterierne for korrekt væskestand. Hvis det er 
nødvendigt efterfyldes med destilleret vand. Har batterierne stort 
vandforbrug så kontakt DENKA LIFT´s serviceafdeling. 

 
 

8.3 Elektrisk sikkerhedssystem 
 

Kontroller hver 2. måned at det elektriske sikkerhedssystem fungere. 
Følgende procedure vil på en hurtig måde kontrollere de væsentlige 
sikkerhedssystemer. 

 
Støtteben 

Kontroller Støttebenskontakterne ved at prøve at betjene liftens funktioner 
uden at et eller flere støtteben er slået ned. Det må ikke være muligt at 
betjene nogen af liftens funktioner. 
   

 
Støttebens- 
overvågning 

Kontroller Støttebensovervågningen ved at køre alle 4 støtteben ned indtil 
de er 10-15 cm over jorden, derved må lampen "støtteben" ikke lyse. Kør 
støtteben 1 ned indtil det løfter liften, og trykker med min. 40 Kg (Kontroller 
evt. med vægt) derved må lampen ikke lyse. Gentag for støtteben 2-4.  
Kør alle støtteben ned og løft hele liften så hjulene går fri af jorden, påvirk 
alle 4 betjeningshåndtag kortvarigt nedad så trykket udlignes, derefter skal 
lampen "støtteben" lyse. 
 

Horisontering 
  Kontroller Kurvehorisonteringen ved fra krøjebommen og med 

ubemandet kurv at køre bommen op til ca. 45O, bemærk at kurven 
horisonterer korrekt. 
 
Afbryd derefter strømmen til horisonteringensanlægget ved at fjerne 
sikringen F3 fra styrekassen, Der er 230V på klemmerne inde i 
styrekassen derfor skal tilslutning til lysnettet afbrydes inden 
styrekassen åbnes.  
 
Kør bommen op. Bommen skal stoppe når kurven er mere end 10O 
ude af niveau, kør derefter bommen ned, bommen skal stoppe når 
kurven er mere end 10O ude af niveau.  
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Genplacer sikringen i styrekassen og kontroller derefter at 
horisonteringssystemet fungerer korrekt. 

Nødstop  
Monter styrepanelet i multistikket på vinkelarmen. Aktiver nødstop og 
prøv herefter at betjene liftfunktionerne Funktionerne må da ikke 
være aktive. 
Monter herefter styrepanelet i multistikket på styrekassen og aktiver 
igen nødstop. Prøv herefter at betjene liftfunktionerne Funktionerne 
må da ikke være aktive. 
Det må ikke være muligt at betjene liften med et nødstop trykket ind. 
 
Tilkald autoriseret montør hvis liften ikke opfører sig som 
beskrevet. 
   
 

8.4 Mekanisk 
Bærende dele må ikke udskiftes eller ændres, med mindre det 
er ifølge skriftlig aftale med  DENKA LIFT A/S. 
 
Rengør liften efter brug, særlig bommen og kurven, for at undgå 
unødvendigt slid. Kontroller at drænhuller i kurvebunden er åbne. 
Ved brug af højtryksrenser må der ikke sprøjtes direkte på de 
elektriske dele. 
Kontroller liften inden brug, for revner og skader på chassis, 
krøjebom, bom og kurv. Tilkald autoriseret montør hvis der opdages 
skader. 
Smøring i henhold til smøreskema (afsnit 8.5) 
Krøjekrans smøres årligt med fedt. Der skal smøres med forsigtighed 
da der ellers vil kunne komme fedt i krøje bremsen. For at fordele 
fedet skal der skiftevis smøres og krøjes. Efter smøring bør 
overskydende fedt indvendigt i krøjekransen aftørres. 
Glideflader på bomrør rengøres og påføres et tyndt lag molykote 
fedt. 
Det årlige hovedeftersyn (sikkerhedseftersyn), som skal foretages på 
liften jf. Arbejdstilsynet, skal udføres af sagkyndigt personale. 

Årligt  
sikkerheds- 
eftersyn 

liften skal hvert år til et årligt sikkerhedseftersyn jf. Arbejdstilsynet. Er tiden 
for det årlige sikkerhedseftersyn overskredet må liften ikke anvendes. 
Liften skal være forsynet med et mærke der fortæller hvornår det er tid for 
det årlige sikkerhedseftersyn. 
 

 
Rengøring  
af liften 

Liften rengøres på samme måde som var det en bil og de samme 
rengøringsmidler kan også anvendes. 
Er det nødvendigt, at bruge rensevæsker for at rengøre liften skal man 
være opmærksom på at den ikke skader lak, gummi og tekst på de 
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påklæbede instruktioner. 
Der må gerne bruges højtryksrenser forudsat at der ikke sprøjtes direkte 
på de elektriske dele. 
Husk at smøre liften efterfølgende. se afsnit 8.5. 
 

Klargøring til  
opbevaring 

Liften smøres, Batterier efterfyldes om nødvendigt, batterier oplades helt 
(isæt nettilslutning), dæk aflastes, alle cylindre skal være kørt helt ind, og 
liften tildækkes hvis den opbevares udendørs.  
Det er en god idé at konservere lakken med et egnet lakkonserverings 
middel. 
 

Opbevaring  
af liften 

Generelt bør liften opbevares så køligt som muligt dog frost frit. 
Batterier bør kontrolleres og efterfyldes, om nødvendigt, hver anden 
måned. 
Ved længere tids opbevaring er det en god idé med jævne mellemrum at 
aktivere alle liftfunktionerne så der sker, en motionering af alle bevægelige 
dele, samt en kraftig afladning af batterierne, hvorefter batterierne bør 
genoplades. 
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8.5 Smøreskema 
 

 
 
 
 

Nr. Antal smøresteder Bemærkning 
Smøres hver 14. dag eller efter behov, samt inden evt. opbevaring. 

1 4 Støtteben Fedtsmøres 

2 8 Støttebenscylinder Fedtsmøres 

3 4 Løftestænger ved krøjebom Fedtsmøres 

4 2 Tipcylinder Fedtsmøres 

5 4 Løftestænger ved bom Fedtsmøres 

6 1 Bomcylinder Fedtsmøres 

7 1 Bomrør Fedtsmøres 

8 2 Horisonteringscylinder Fedtsmøres 

9 1 Kurveophæng Fedtsmøres 

14 2 Påløbsbremse Fedtsmøres 

Smøres årligt 

15 4 Krøjekrans Fedtsmøres 

Se instruktion afsnit 

8.4 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 14 14 

5 5 4 3 3

4 15 87 9 

6 6 8 
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9  Labels 

1 16 159

9

3

2 8517

1110 14

21

12

19
6

36

31

32

38

35

3

DK8 JR 10 HSB / JR 12

7

4

21

21 2120

20

2218

6 13

33

23

15

37

34

 
 Pos  Varenr Antal Beskrivelse 

 1 Unik (DK) 1 Typeskilt (DA 03500210)  
 2 Unik (EL) 1 Identifikationslabel  
 3 03008401 2 NØDSTOP  
 4 03008408 1 Tekst for lamper  
 5 03000305 2 Forskudt hjulaksel - sikring  
 6 03003203 1 Sikkerhedsforskrifter  
 7 03008402 1 Tekst for betjeningsknapper  
 8 03000212 1 Pil for bomstøttestilling  
 9 03000390 2 90 Nm  
 10 03003003 2 Denka Lift logo m. junior  
 11 03003026 1 Ved nødsænk drej  
 12 03003028 1 Nødbetjening  
 13 03003040 1 Instruktionsbog- Læs instruktionsbogen igennem. 
 14 03009602-B 1 Bio-olie /Bio-oil/ Bio-Öl Biohyd SE-S 22 BP  
 14 03009601-A 1 Olie/ Oil/ Öl Bartran HV 22  
 17 03003005 1 Sikkerhedseftersyn  
 18 03002802 1 Ved transport skal hjulene være i yderste pos  
 19 03000335 2 Løftekrog  
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 20 03000377 1 Dæktryk - 40 psi/ 2,75 bar  
 21 03000351 4 støttebenstryk - 600 Kp  
 24 03000303 4 Låsestang/støtteben  
 31 03003221 1 Max last 120 Kg  
 32 03003210 1 Sidekræfter i kurv max. 200N  
 33 03003211 1 OBS! Før drift kontroller at aftagelig kurv  
 35 03003209 1 OBS! Liften må kun benyttes med sikkerhedsbælte 
 36 03003213 1 Vigtig! / Løft ikke her/ kun til fastgørelse  
 37 03000002 1 Arbejdsdiagram DK8JR10  
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10  Beskrivelse af Liften 

10.1 Teknisk data 
 

Alment 
 Chassis/krøjebom: Fremstillet i kvalitets stål, sandblæst og malet. 

 Maling Pulver eller vådlak. Farve (standard) Ral 3002 

 Bom: 2- rørs Stål bom.  

 Støtteben: 4 stk. hydrauliske støtteben. 

 Fælg: 4"J x 13H" 

 Dæktype: Radial 155 R13 

 Dæktryk: 40 psi - 2,75 bar 

 Aksel: AL-KO Kober  B 1200 

 Træk: ø50 trækkugle, AL-KO Kober AK 160 

 Koblings tryk: JR10= 60 Kg,  JR10= 65 Kg 

 Påløbsbremse: AL-KO 90 s/3 

 Støttehjul: Caravelle, tryk:  40 psi - 2,75 bar     

 Transportmål: Længde    5,0 m 

  Højde        2,1 m ( 1,82 m uden kurv og støttebens fødder ) 

  Bredde      1,4 m 

  Øvrige mål se målskitse afsnit 9.4 og arbejdsdiagram afsnit 9.5 

 Vægt JR10 HSB = 910 Kg 

JR12= 985 Kg 

  For nøjagtig vægtangivelse se liftens typeskilt, idet vægten varierer 

alt efter udstyr. 

Hydraulisk udrustning 
Drivenhed:  

 Hydraulikolie til 

driftssystemet 

BP Bartran HV22 eller tilsvarende hydraulik olie, som opfylder DIN 

51524 del 3 eller ISO 6743/4 kategori HV-normerne. Hydraulikoliens 

viskositet skal opfylde ISO-VG 22 

 Tankkapacitet ca. 20 l. 

 Driftssystemets 

kapacitet 

ca. 25 l. 

 Temperaturer. liften kan anvendes ved temperaturer mellem -20 til +50 C dog bør 

der skiftes olie ved ekstrem høje eller ekstrem lave temperaturer. 
 
 

Elektrisk udrustning 
Styrespænding: 24 V 

 Nettilslutning 230 V 10 A 

 Strømudtag i kurv: 230 V, 1200 W , fungerer når liften er tilsluttet nettet. 
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Sikringer 
Placering Størrelse Funktion Benævnelse 

 Styrekasse:    4 A   Automatsikring netspænding F1 

     4 A   Styrekredsløb. F2 
 
 

Lyspanel 
lyspanelet opfylder lovmæssige krav til kørelyset 

 
 
Støj 

Støjniveauet overstiger på intet tidspunkt 70 db (A). 
Typisk vil niveauet ligge på 65 db (A) målt ved chassiet.  
Det maksimale niveau vil forekomme i kurven, når bommen løftes, 
samtidig med at kurven horisonterer. I dette tilfælde vil niveauet ligge 
på 68-69 db (A). 

 
Temperatur 

Liften kan anvendes ved temperaturer mellem -20 til +50 C dog bør 
der skiftes olie ved ekstrem høje eller ekstrem lave temperaturer. 
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1

2

3

4

10.2 Hydraulisk system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liftens hydrauliske system, bliver forsynet af en el-drevet pumpe. 
Tipcylinder, bomcylinder, horisonteringscylinder og krøje-
bevægelsen aktiveres via hoved ventilblokken. 
Hydrauliksystemet er overalt dobbeltsikret, cylindrene har 
slangebrudsventiler og alle bevægelser er sikret med 
overtryksventiler. 
Krøjebevægelsen kan foretages kontinuerligt hele vejen rundt, 
 
Kurvens horisonteringscylinder styres vha. en elektronisk styre og 
sikkerhedsenhed. 
 

 
 
 
 

1 Hovedventilblok 
2 Pumpe 
3 Håndpumpe 
4 Tank 
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10.3 Beskrivelse af elsystemet 

 
 

Liftens elektriske styresystem er placeret i en styrekasse på 
krøjebommen og et løst betjeningspanelet kan styre liftens funktioner 
fra krøjebommen eller fra kurven.  
Al forbindelse imellem styrekasse og kurv foregår igennem 
fladkablet, som er monteret i bommen. 
 

Liftens sikkerhedssystem 
Støttebenskontakterne sikrer, at liften ikke kan benyttes, hvis 
støttebenene ikke er slået ned. 
På lifte med støttebensovervågning kan liften ligeledes ikke benyttes, 
hvis alle støtteben ikke har kontakt med jorden. 
Liftens styresystem sikrer at det ikke er muligt at betjene liftens 
støtteben, før teleskopbommen er kørt ned. Dette er for at sikre 
operatøren i kurven mod at nogen på jorden fjerner støttebenene.  
Styringen til horisonteringsanlægget er baseret på optisk aftastning 
med penduler som regulerer kurven indenfor 1,5º.  
Ved systemfejl sikrer styringen, at bommens OP/NED bevægelse 
stoppes når kurven når en skævhed på mere end 10º. 
Det er fortsat muligt at anvende den modsatte funktion samt ud/ind 
og krøjning. 

 
Timetæller (ekstra udstyr) 

Liften kan som ekstraudstyr være udstyret med en timetæller der 
som standart tæller tiden som liften er opstillet på støttebene. 

 
 
 
 
 

 

El - styrekasse
Hydraulik
ventil

Betjening 
fra krøjebom

Bom nede

Trafo230 V

24 V
Motor Pumpe

Betjening 
fra kurv

Støtteben

Center

Bom top
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10.4 Endestop 
 
 

 
 

Position Benævnelse Funktion 

1. E1, E2, E3, E4 Støttebens endestop som sikrer, støttebenene er slået ned. 

2. E5 Halv hastighed når bom er ved topstilling. 

4. E6 Bom nede 

5. E7 Center position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
2

5

1

1

1

1
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10.5 Målskitser 

10.5.1 Målskitse DK8 JR 10 HSB 
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10.5.2 Målskitse DK8 JR 12 
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10.6 Arbejdsdiagrammer 

10.6.1 Arbejdsdiagram DK 8 JR10 HSB 
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10.6.2  Arbejdsdiagram DK8 JR12 

 


