
KONTROLLKORT
Lyftanordning - kran, travers

ÅT
GÄ

RD
SL

IS
TA

Månad:                År:               Kran:
Max lyftkapacitet:

Kontroller före arbetets början:

Brist Felanm. dat Åtgärd Åtg. datum Timmätare

AD Maskin 2015 - Utbildningar som de borde vara
www.admaskin.se  •  info@admaskin.se

Sign

Ex.

0

0

2

0

1

1

0

0

1

0

0

DH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Linor ligger rätt på lintrummor och brytskivor

Synliga skador på linor

Samtliga reglage och manöverfunktioner

Krokens urhakningsskydd

Bromsar

Nödstopp

Signal

Kollisionsskydd

Gränslägen

Onormala ljud, rörelder, lösa delar

Anslutningar, kablar, batterier

Använd följande koder: 0 = Utan anmärkning    1 = Gör felanmälan   2 = Åtgärdat

Signatur

Tänk på att kontrollpunkterna här är generella. I manualen för just din kran finns
information om vart delarna sitter och om det finns fler saker du skall ta hänsyn till.



SKÖTSEL - UNDERHÅLL
Lyftanordning - kran, travers, lyftredskap

Daglig tillsyn
Titta igenom de lyftredskap som 
skall användas
• Finns några synliga skador,
 sprickor eller deformationer?
• Är någon part förlängd?
• Är någon krok eller ögla
 deformerad?
• Ser du öppna sömmar eller
 hål i fiberredskapen?
• Saknas märkning?
Är svaret JA på någon punkt 
skall lyftredskapet kasseras!

 Före varje lyft - se till
• Att ingen befinner sig uppe på kranen eller t ex på en rest stege i
 kranens rörelseområde.
• Att göra en riskanalys. Tänk ett varv till om du aldrig gjort lyftet tidigare:
 - Vad kan gå fel i just detta lyft? - Hur stort är riskområdet?
 - Behöver det spärras av? - Behöver du hjälp av en signalman?
• Att ta reda på vad lasten väger.
• Att koppla lasten på lämpligt sätt.
• Att fundera ut enklaste och säkraste lastvägen - det är inte alltid den
 kortaste -  och vart du skall placera lasten.
• Att det inte finns någon i riskområdet, och ställ dig själv där du har bäst uppsikt över
 hela lyftet. Ställ dig så att du har reträttvägen fri.
• Att förbereda platsen där lasten skall placeras med lämpliga underlägg.
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 Några tips för att få användaren att hålla längre:
• Tänk på hur du lyfter - rak rygg, böjda knän. Flytta saker i sidled - rör på fötterna istället
 för att vrida kroppen. Använd de lyfthjälpmedel som finns.
• Större maskin- klättra ur. Hoppa inte!  Rygg och knän håller MYCKET längre om du undviker stötar.

• När du kliver ur maskinen- stretcha gärna för att undvika problem med nacke och axlar.
• Använd alltid skyddsskor - undvik klämskador.
• Har du rätt utbildning för den travers du skall köra? 

• Har du ett påskrivet körtillstånd? Chefen skall skriva på det.
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