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1 Säkerhet 
 
 

1.1 Inledning 
 

Läs noggrant denna bruksanvisning innan utrustningen används, och följ 
instruktionerna. Förvara manualen synligt och lättillgängligt.  
Sak- och personskador som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktioner inte 
efterlevts omfattas inte av reglerna om produktansvar. 

 

1.2 Symboler 
 

 
Viktiga säkerhetsinstruktioner. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda 
till sak- eller personskador. 

 
 
 

Viktig information. 
 
 
 
 

1.3 Avsedd användning 
 Saxlyften får endast användas för säker lyftning av motorfordon. Observera 

angiven lastkapacitet. 
 

 Saxlyften får inte modifieras utan uttryckligt skriftligt samtycke från tillverkaren. 
Vid bristande efterlevnad blir försäkran om överensstämmelse ogiltig. 

 Saxlyften kan justeras på plats i enlighet med gällande lokala 
miljöförhållanden. 

1.4 Avrådd användning 
Varje annan användning än den beskrivna avråds från, som till exempel: 

 Klättring på lyften. 

 Transportering av personer på lyftplattformen. 

 Användning som mobil arbetsplattform eller för andra lyftoperationer. 
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1.5 Säkerhetsinstruktioner för färdigställande 
 

 Lyften får endast installeras och färdigställas av auktoriserad servicepersonal. 

   Kontrollpanelen får inte installeras innanför lyftens riskområde 

 Lyftens standardversion får inte installeras och färdigställas på farliga platser, 
utomhus eller i fuktiga rum (så som i en biltvätthall). 

 

1.6 Säkerhetsinstruktioner för användning 
 

 Observera de detaljerade användningsinstruktionerna. 

 Lyften får endast användas av utbildad personal över 18 år. 

 Vid första användningen, kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerar.  

 Kontrollpanelen måste placeras med fri sikt över hela arbetsområdet och så att 
nödstoppet kan nås vid alla tillfällen. 

 Alla utrustningens bärande delar måste kontrolleras visuellt med regelbundna 
mellanrum. 

 Det är ägarens/användarens ansvar att tillse erforderlig belysning. 

 Låt inte någon uppehålla sig i riskområdet vid körning av eller på lyften. 

 Om operatören inte kan se alla delar av riskområdet så måste en utbildad 
person övervaka de osedda områdena. 

 Centrera fordonet på lyften när den helt nedsänkt. 

 Efter att fordonet positionerats på lyften skall det säkras från avrullning. 

 Gränser för lastkapaciteten som anges på identifikationsplåten får inte 
överstigas. 

 Håll rörelsevägar fria från hinder. 

 Använd endast de av fordonstillverkaren rekommenderade lyftpunkterna. 

 Använd inte lyften för att transportera personer. 

 Efter att ett fordon lyfts något, stoppa lyften och kontrollera att lyftstöden har 
korrekt ansättning. 

 Säkerställ att fordonsdörrarna är stängda under lyftning och nedsänkning. 

 Säkerställ att parkeringsbromsen är i under lyftning och nedsänkning. 

 Håll uppsikt över lyft och fordon under lyftning och nedsänkning. 

 Låt inte någon att uppehålla sig i lyftområdet under lyftning och nedsänkning. 

 Axeldomkraft (om sådan finns): Följ installationsinstruktionerna. Använd båda 
händerna vid förflyttning av axeldomkraft. Axeldomkraften måste vara i 
parkeringsläge under lyftning och nedsänkning. 

 Låt inte någon klättra på lyften eller i ett upplyft fordon. 
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 Följ alla gällande säkerhetsregleringar. 

 Håll lyft och fordon fria från verktyg och delar. 

 Håll lyften och lyftområdet rent. 

 Huvudbrytaren fungerar som nödstopp. Vid nödläge, vrid den till "0". 

 Skydda lyften från oauktoriserad användning genom att låsa huvudbrytaren med 
hänglås. 

 Skydda alla delar av den elektroniska utrustningen från fukt. 

 Var försiktig vid bruk av fordonsmotorer. Fara för förgiftning! 

 När tunga fordonsdelar avlägsnas så kan tyngdpunkten förskjutas. Under 
sådana omständigheter måste nödvändiga åtgärder vidtas. 

 Övrig risk: Att snubbla på gång/körbanor vid ytmonterade lyftar, att snubbla på 
verktyg. 

1.7 Säkerhetsinstruktioner för service 

 Underhållsarbete måste utföras av auktoriserade servicetekniker. 

 Stäng av och lås huvudbrytaren med hänglås innan du utför reparation, 
underhålls- eller installationsarbete. 

 Systemet får inte vara trycksatt under underhållsarbete. 

 Arbete på pulsgeneratorer eller på beröringsfria lägesgivare måste utföras av 
auktoriserade servicetekniker. 

 Arbete på den elektroniska utrustningen måste utföras av servicetekniker eller 
kvalificerade elektriker. 

 Säkerställ att miljöskadliga ämnen hanteras och omhändertas i enlighet med 
gällande regler. 

 Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för rengöring. Använd inte frätande 
rengöringsmedel. 

 Lyftens säkerhetsanordningar måste ställas in av auktoriserad servicetekniker. 

 Ersätt inte säkerhetsanordningarna. Kringgå inte säkerhetsanordningarna. 
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1.8 Säkerhetsinstruktioner för hantering av hydraulolja 
 Neutralisera spill av hydraulolja med lämpligt bindemedel. 

 Avlägsna förorenade kläder omedelbart. 

 Inandning: Uppsök läkare om symptomen kvarstår. 

 Hudkontakt: Tvätta genast huden med tvål och vatten. Om hudirritation 
kvarstår, kontakta läkare omgående. 

 Ögonkontakt: Tvätta noggrant med vatten och uppsök läkare. 

 Förtäring: Framkalla inte kräkning. Sök läkarvård omedelbart 

1.9 Vad som ska göras vid fel eller funktionsstörning 
   I händelse av fel eller funktionsstörningar såsom okontrollerade 

lyftrörelser eller deformering av strukturen, stöd eller sänk lyften 
omedelbart. 

 Stäng av huvudbrytaren och säkra den mot obehörig användning. Kontakta 
service. 

 
 

1.10 Vad som ska göras vid olycka 
 

   Den skadade personen ska tas bort från riskområdet. Ta reda på var 
förband och bandage förvaras. Sök första hjälpen. 

 Ge första hjälpen (stoppa blödning,stabilisera skadade lemmar), 
rapportera olyckan och stäng av olycksplatsen.  

 Rapportera omedelbart olyckan till överordnad. Se till att ett register förs 
över varje tillfälle första hjälpen ges, t.ex. i en olycksjournal.  

   Behåll lugnet och svara på eventuella frågor som kan uppstå 
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2 Beskrivning 
 
 

2.1 Generell information 
Denna lyftmodell är utrustad med lyftplattformar monterade på en 
saxkonstruktion. Drivsystemet består av fyra hydraulcylindrar med en hydraulisk 
kraftenhet. Lyften manövreras via ett elektriskt dödmansgrepp med tryckknappar, 
synkronisering uppnås genom ett kabelstyrsystem 

2.2 Specifikationer 
 

Lastkapacitet CE 3000 kg 3500 kg

Driftstryck 240 bar 260 bar

Lyftplattform bredd 605 mm 

Lyftplattform längd 1550…2100 mm  

Total bredd 1955 mm  

Max. lyfthöjd 1900 mm  

Min. lyfthöjd 105 ±5 mm 

Nätspänning 3~ 400 V 

Leveransvikt ca 900 kg 

Motor 3,6 kW 

Säkring (trög) 16 A  

Höjnings- /sänkningstid ca 35 s 

Tankkapacitet 8.4 l 

Buller < 70 dB(A) 
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2.3 Exempel på identifikationsplåt 
 

Lyftar i denna modellserie är försedda med en identifikationsplåt på 
kontrollpanelen och en på undersidan av vardera lyftplattform. Vid 
kundklagomål, frågor till telefonsupport eller beställning av reservdelar ska 
lyftens serienummer och tillverkningsår alltid anges.  

  

 
SCISSORS LIFT 
Ser. No. / Date of Production: *** 
Project: *** 
Model and Version: *** 
Supply Voltage: *** 
Frequency: *** 
Rated Current: *** 
Fuse Protection: *** 
Load Capacity: *** 

 

 
 
 

3 Transport och förvaring 
Kontrollera förpackningen för att försäkra dig om att den är komplett och i 
överensstämmelse med orderbekräftelsen. Rapportera alla eventuella 
transportskador till leverantören omedelbart. 

Under lastning, lossning och transport använd alltid lämplig lyftutrustning, 
materialhanteringsutrustning (t.ex. kranar, truckar, etc.) rätt lastupptagningsdon 
och lyftselar används. Se alltid till att de delar som skall transporteras är 
upphängda eller lastade på rätt sätt, med hänsyn till storlek, vikt och tyngdpunkt, 
så att de inte kan falla ner. 

Förvara förpackningarna i ett täckt område, skyddade från direkt solljus på en 
plats med låg luftfuktighet och en temperatur mellan 0 - 40°C. Stapla inte paket.  

Vid uppackning, se till att undvika varje risk för olyckor eller skador. Håll dig på 
säkert avstånd när du öppnar paketremmarna, låt inte några delar falla ut. 

4 Installation och första användning 
Installation och första användning av utrustningen får endast utföras av 
specialutbildad personal, som är auktoriserade att utföra uppgiften. 
Specialistpersonal inkluderar auktoriserad, utbildad personal från tillverkaren, 
återförsäljaren och relevanta servicepartners. 
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5 Användning 
 
 

5.1 Krav på operatören 
 

Var och en som är inblandad i bruk, underhåll, installation, avlägsnande och 
bortskaffande av enheten måste  

 vara minst 18 år gammal, 

 vara skrivkunnig, 

 ha läst och förstått denna manual, och registrerats som instruerad i 
säkerhetsriktlinjerna. 

 
 

 
 

5.2 Kontroller och indikatorer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  LED-display: Driftsstatus 
Driftsstatus visas av röda, gula och 
gröna LED-lampor. Se även avsnittet 
”Felsökning”. 

 

B  Knapp: Höj 
När knappen nedtrycks höjs lyften tills 
knappen släpps eller tills den övre 
gränsen nås. 

C  Knapp: Sänk 
När knappen nedtrycks sänks 
lyften tills knappen släpps eller 
tills den nedre gränsen nås. 

 

D  Knapp utan funktion 
 
E  Huvudbrytare

E 

A 

B 

C 

D 
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Huvudbrytaren används som nödstopp. Vid nödsituation, vrid den till läge 0. 



   Huvudbrytare i läge 0: Strömförsörjningen bryts 

   Huvudbrytare i läge 1: Lyften klar för användning 

   När brytaren är i läge 0 kan den skyddas från 
obehörigt bruk med ett hänglås. 

 

5.3 Displaykoder 
 

LED-kod  

RÖD GUL GRÖN 

--- --- Lyser Klar för användning 

Lyser Blinkar 4x --- Under spänning 

Lyser Blinkar --- För stor höjdskillnad 

Lyser Blinkar 6x --- Intern knappsats defekt 
 

Lyser Blinkar 8x till 
30x 

--- Kontakta service 

 
 
 

5.4 Köra upp på lyft 
 

 
 
 

1  Se till att ramperna är låsta 
innan du kör upp på lyften. 

 
 

3  Var noga med körvinkeln när du kör                                                                                    
   på lyften! 

Placera inte fordonet på tvärs 
mot lyften! 

2  Kör av och på lyften väldigt sakta! 
Underredet på låga fordon kan ta i 
lyften. 
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5.5 Höjning och sänkning 
 

1  Sätt huvudbrytaren i läge1. 

► Lyften är klar för användning. 

2  Tryck och håll inne HÖJ-knappen tills lyften når önskad höjd. 

► Lyften stannar när knappen släpps eller då lyften nått den övre stoppgränsen. 

3  Tryck och håll inne SÄNK-knappen tills lyften når önskad höjd. 

► Lyften stannar när knappen släpps eller då lyften nått CE-stopp. 

4  För att sänka lyften helt, släpp SÄNK-knappen och tryck in den igen. 

► Den kvarvarande sänkningen till den nedre stoppgränsen följs av en 
ljudsignal. 

 

Skaderisk! 
Innan lyften sänks helt, kontrollera att det inte finns några personer eller 
hinder i riskområdet. 

 
 
 
 

5.6 Justera rampen 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1  Höj spaken för att låsa upp. 2  Sänk rampen. 

 

5.7 Luftning av hydraulsystemet 
 
Luftning av hydraulsystemet ska utföras av auktoriserad servicetekniker. 
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5.8 Manuell sänkning 
 
 

Endast auktoriserad personal! Starta inte lyften igen förrän felet åtgärdats! 
 

 
 
 

1  Inaktivera mekaniskt +C-M2. 

2  Tryck och håll +C-M1.A och +C-M1.B samtidigt. Försiktigt: Bägge 
sidorna sänks. 

3  Under sänkning, kontrollera bägge sidorna för synkroniserad sänkning. Om 
höjdskillnaden är för stor, stanna lyften och justera genom att sänka den 
högsta sidan. Fortsätt därefter sänkningen. 

4  När lyften är i bottenläge återaktivera +C-M2. 
 

 

6 Underhåll 
 

Fara! Risk för elektrisk stöt! 

Innan något underhållsarbete utförs, stäng av huvudbrytaren och skydda 
den mot oönskad aktivering. 

 

 

6.1 Underhållsplan 
 

Intervall Underhållsobjekt Åtgärd: 
 
 
 
 
 
 
3 månader 

 
 
 
Hydraulsystem 

Kontrollera vätskenivå, fyll på vid 
behov.

Kontrollera hydraulsystemet för 
läckage. 

Lyssna efter ovanliga ljud från 
aggregat under användning, 
kontrollera att fästskruvarna sitter 
åt. 

Glidspår och glidytor på 
förlängningar 

Lättare smörjning. 

 
6 månader Hydraulolja 

Kolla vätskan för nedsmutsning 
och åldrande, byt ut vid behov. 

12 månader Generell inspektion Kontrollera alla komponenter för 
skador. 

6 år Tryckslangar Byt ut tryckslangarna. 
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6.2 Årlig inspektion 
 

   Den av tillverkaren föreskrivna underhållsintervallen är 12 (tolv) månader. 
Denna underhållsintervall gäller vid normal verkstadsanvändning. Om 
utrustningen används mer frekvent eller under svåra driftsförhållanden (så 
som utomhus, i en biltvätt el. dyl.), måste intervallet minskas i motsvarande 
grad. 

 Underhållsarbetet ska utföras endast av auktoriserade och utbildade 
servicetekniker som tillhandahålls av tillverkaren, licensierade återförsäljare 
eller servicepartners. 

 Vid överträdelser av dessa bestämmelser upphör tillverkarens garanti att 
gälla. 

 
 

6.3 Kontroll av oljenivåer 
1  Kontrollera oljenivån kvartalsvis, med lyften i helt nedsänkt läge. 

2  Vid behov, öppna påfyllningsröret och fyll på tanken. Använd hydraulolja 
som uppfyller specifikation HLPD 32. 

 

 Byt ut hydrauloljan periodvis, beroende på ålder, nedsmutsning och 
vattenabsorption. 

 Vid påfyllning, använd endast vätska med samma specifikation.  

 Om lyften används permanent vid en omgivningstemperatur på <15°C, 
använd hydraulolja med en lägre viskositet.  

  Tryckslangarna ska bytas ut vid behov, men senast efter sex år.
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6.4 Skötselinstruktioner 
 

 Rengör utrustningen regelbundet och behandla med vårdande medel. 

 Åtgärda lackskador omedelbart för att förebygga korrosion. 

 Användning av frätande rengöringsmedel, högtrycks- eller ångtvätt kan leda till 
skador på utrustningen. 

 

 
Regelbunden vård och underhåll är nyckeln till funktionsduglighet och lång 
livslängd på utrustningen! 

 
 
 
 

6.5 Reservdelar 
 

För att säkerställa säkert och pålitligt bruk, använd endast originalreservdelar 
som levereras av tillverkaren av utrustningen. 
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6.6 Felsökning 
 

Fel Diagnos Åtgärd 
 
 
 
 
Lyften startar inte. 

Huvudbrytaren avslagen. Slå på huvudbrytaren. 

Strömavbrott. Felsök. 

Skada på strömkabel Byt ut defekt kabel. 

Defekta säkringar Byt ut säkringarna. 
 
 
 
 
 
 
Lyften höjs inte. 

 
Motorns rotation omvänd.

Skifta  två faser på 
huvudbrytaren. 

Låg vätskenivå Fyll på vätsketanken. 

Defekt HÖJ-knapp Kontakta service. 

Pumpens luftfilter 
smutsigt. 

Kontrollera och rengör 
filter. 

Ventil +C-M2 inaktiv 
efter manuell sänkning 

Aktivera ventilen 

 
 
Otillräcklig lyftkapacitet 

Felinställda 
tryckventiler 

 
Kontakta service. 

Defekt pump 
 
 
Lyften sänks inte. 

Defekt magnetventil för 
SÄNKNING 

 
Kontakta service 

Defekt SÄNK-knapp 
 
 
 
Lyften sänks utan att 
kontrollknappen är 
nedtryckt. 

Sänkningsmagnetventil 
inte helt stängd 

Kontakta service 

 
Läckage i minst två 
hydraulledningar 

Kontrollera att 
kopplingarna sitter tätt 
och slangarna inte är 
skadade, byt ut vid 
behov. 

Lyften gör 
ryckiga rörelser 

 
Luft i hydraulsystemet 

 
Kontakta service 
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7 Förväntad livslängd 
 

I standardutförande är denna produkt designad för 22 000 lyftcykler, i enlighet 
med EN 1493. Den maximala tiden för normal användning i relation till den 
möjliga förväntade produktlivslängden ska utvärderas och schemaläggas av en 
kvalificerad person under den årliga säkerhetsinspektionen. 

 
 
 
 

8 Demontering 
Avveckling och demontering av utrustningen får endast utföras av särskilt 
auktoriserad och utbildad personal som tillhandahålls av tillverkaren, licensierade 
återförsäljare eller servicepartners. 

 
 
 
 

9 Kassering 
 

Var uppmärksam på produkt- och säkerhetsdatablad för smörjmedlet som 
används. Undvik skador på miljön. Om enheten måste kasseras ska det ske i 
enlighet med lokalt gällande juridiska föreskrifter om miljöskydd. Avlägsna allt 
material som på rätt sätt sorterats ut och ta det till en lämplig 
återvinningscentral. Samla driftmaterial såsom smörjmedel, oljor, kylvätskor, 
lösningsmedelsbaserade rengöringsvätskor m.m. i lämpliga behållare och 
kassera dem på ett miljömässigt sätt. 

 
 
 

10 Innehåll i försäkran om överensstämmelse 
 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 
förklarar härmed sitt egenansvar som tillverkare att tillse att den nedan 
angivna produkten uppfyller de säkerhets- och hälsobestämmelser både i 
design och konstruktion som krävs enligt nedan angivna EG-direktiv.  
Denna försäkran blir ogiltig om några ändringar görs på produkten som inte 
diskuterats och godkänts av ovan namngivna företag i förväg. 

 

Modell: TWIN F IV 3.0 / 3.5 

Beteckning: Saxlyft; tillåten lastkapacitet 3000 / 3500 kg 

EG-direktiv: 2006/42/EG, 2004/108/EG 

EN-standarder: EN 1493, EN 60204-1 
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11 Företagsinformation 
 
 

© MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 
 

Rättsligt meddelande baserat på ISO 16016:  

Reproduktion, distribution och användning av detta dokument såväl som att föra vidare dess 
innehåll till andra utan uttryckligt medgivande är förbjuden. Överträdare kommer att hållas 
ansvariga för betalningen av skadestånd. Alla rättigheter förbehålls i händelse av beviljande av 
patent eller mönsterskydd.  

Innehållet i denna upplaga har kontrollerats med stor omsorg. Men fel kan inte helt uteslutas. Med 
förbehåll för tekniska ändringar utan föregående meddelande. 

 
Dokument 

 

Dokumentnr.:  BA083101-en 
Godkännandedatum: 2012-04-20 

 
Tillverkare 

 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 
Hoyen 20 
87490 Haldenwang 
Tyskland 

Telefon: +49 (0) 8374 585 0 
Fax: +49 (0) 8374 585 590 
Fax reservdelar: +49 (0) 8374 585 565 
Internet: http://www.maha.de 
E-post: maha@maha.de 
Telefonsupport: +49 (0) 180 56242 60 för bromstestare och testbanor 

+49 (0) 180 56242 80 för fordonslyftar 
+49 (0) 180 56242 90 för dynamometers och utsläppstestare 

 

Service  
 
Sun Maskin & 
Service AB 
Lovartsgatan 8 
652 21 Karlstad 
Sverige 

Telefon: +46 (0) 54 85 00 75 
Fax: +46 (0) 54 85 00 74 
Internet: www.sunmaskin.se 
E-post: info@sunmaskin.se 


