
                              Important information 

Kättingredskap 

Att tänka på vid användande av kättingredskap: 

 • Lyft endast med godkända redskap • Lyft aldrig med vriden kätting • Använd 

förkortningskrok vid förkortning av kätting • Knutar på kättingen får ej förekomma • 

Arbetsvinkeln får aldrig överskrida 60° på någon part • Belasta aldrig en krok i spetsen. Lasten 

ska alltid ligga i botten på kroken • De olika komponenterna ska alltid röra sig fritt i 

belastningens riktning • Undvik alltid ryck vid belastning • Kättingen får ej värmebehandlas • 

Använd kantskydd för att skydda kättingen mot slitage från vassa kanter • Lär känna ditt 

lyftredskap – läs bruksanvisningen 

TABELL: Lyftredskap 

 
Klass 8 
 

1-Part 
WLL (ton) 

2-Part 
0-45°  
WLL (ton) 

2-Part  
45° -60°  
WLL (ton) 

3/4-Part  
0°-45°  
WLL (ton) 

3/4-Part  
45°-60°  
WLL (ton 

Lyftredskap 6 mm 1,12 1,57 1,12 2,35 1,68 
Lyftredskap 7 mm 1,50 2,10 1,50 3,15 2,25 
Lyftredskap 8 mm 2,00 2,80 2,00 4,20 3,00 
Lyftredskap 10 mm 3,15 4,41 3,15 6,62 4,73 
Lyftredskap 13 mm 5,30 7,42 5,30 11,13 7,95 
Lyftredskap 16 mm 8,00 11,20 8,00 16,80 12,00 

 



 

Klass 10 
 

1-Part 
WLL (ton) 

2-Part 
0-45°  
WLL (ton) 

2-Part  
45° -60°  
WLL (ton) 

3/4-Part  
0°-45°  
WLL (ton) 

3/4-Part  
45°-60°  
WLL (ton 

Lyftredskap 6 mm 1,40 1,96 1,40 2,94 2,10 
Lyftredskap 8 mm 2,50 3,50 2,50 5,25 3,75 
Lyftredskap 10 mm 4,00 5,65 4,00 8,40 6,00 
Lyftredskap 13 mm 6,70 9,38 6,70 14,07 10,05 
Lyftredskap 16 mm 10,00 14,00 10,00 21,00 15,00 

 

  

Beräkning av min. längd på lyftben utifrån vinkeln 

 

 

KEDJOR  FÖR SÄKERHET OCH LYFTNING AV CARGO 

Kedjor finns i olika kvaliteter och standarder där valet oftast baseras på användningsområdet. De 

vanligaste standarderna är DIN och SMS samt G80 och G100. Det är viktigt att hantera kedjorna korrekt 

och att regelbundet kontrollera deformation, slitage och andra risker för brott. 

 



Att beakta vid hantering av kedjor 

• Använd endast en klassificerad kedja för lyftning och lastskydd. Lyft aldrig med en vriden kedja 

• Använd korta krok när du justerar kedjans längd 

• Det finns inte några knutar på kedjan 

• Skydda mot vassa hörn med lämpliga mellanlägg 

• Kedjor får inte utsättas för överdriven värme 

• Undvik ryck när du applicerar last på en kedja 

• Applicera aldrig lasten på spetsen av en krok. Lasten ska alltid vara i botten av kroken 

• De olika komponenterna ska alltid kunna röra sig fritt i lastens riktning. 

 

Lyftbegrepp  

Provkraft (MPF) Den kraft med vilken ett redskap eller komponent, som ska provbelastas, belastas före 

leverans. Kraften varierar beroende på produkt och styrande standard och är vanligtvis 1,25-2,5 gånger 

högre än tillåten maxlast (WLL).  

Brottkraft (MBF) Den kraft då redskapet brister vid förstörande provning.  

Maxlast (WLL) Redskapets/produktens maximala arbetslast.  

Säkerhetsfaktor (SF) Förhållandet mellan brottkraft och maxlast för ett material. 

 

Lyftvinkelns påverkan på flerpartigt lyftredskap  

Tabellen visar lyftvinkelns påverkan på redskapets kapacitet alt. vilken belastning redskapet utsätts för 

vid varje given vinkel.  

OBS! Lyftvinkeln ska aldrig överstiga 60° för någon part. 
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