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1 Beskrivning av lyftvagnen 

Lift & Drive är en ergonomiskt utformad lyftvagn som förenklar hantering, lyft och transport av 

gods. Lyftvagnen kan utrustas med olika typer av lastbärare, exempelvis lastflak, spjut, gaffel, 

kläm- och vridverktyg eller kundanpassade lösningar. Godset placeras på lastbäraren och genom 

att trycka på knapparna på manöverdosan kan användaren höja och sänka lastbäraren till önskad 

höjd. Lyftvagnen drivs med uppladdningsbara batterier.  

Lyftvagnen är endast avsedd att användas inomhus i väl upplyst miljö och på plana golv.  

Kompletterande teknisk dokumentation kan beställas från Pronomic. 

1.1 Garanti 

Garantin gäller i ett (1) år från leveransdatum för material- och tillverkningsfel. För att garantin ska 

gälla skall underhållet ha skötts i enlighet med instruktionerna. Denna garanti täcker inte normalt 

underhåll, inställningar eller regelbundna justeringar. Inte heller täcks arbetskostnader förenliga 

med sådana åtgärder av garantin. Skador orsakade av missbruk eller felaktig användning av 

utrustningen medför att garantin upphör att gälla. 

1.2 Ingående delar 

Lyftvagnen består av ett antal moduler, vars placering visas i bilden på nästa sida. Kontakta 

Pronomic för information gällande artikelnummer. 

� Benstativ � Elektronikenhet  � Manöverdosa 

� Mellandel � Handtag � Laddare 

� Pelare � Lastbärare    

 

Utseendet på lastbäraren kan skilja sig från bilden.  

Benstativet och mellandelen är integrerade på vissa modeller. 
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2 Montering 

Vid montering av lyftvagnen bör skyddsskor användas, då de ingående delarna kan förorsaka 

skador om de tappas. 

1. Placera benstativ och mellandel på golvet. 

2. Träd försiktigt in pelaren i mellandelens pelarfäste. Skruvskenan på pelarfästet 

passar i spåret på pelarens baksida. 

3. Lyft på elektronikenheten på pelaren ovanifrån. Skjut den nedåt tills det tar stopp 

och dra åt kupolmuttrar/låsratt. Tryck därefter in motorkabelns kontakt i elektronik-

enhetens uttag som är anpassat för denna. 

4. Träd in handtaget i spåret på pelarens baksida och lås det i bekväm höjd. Anslut 

manöverdosan till uttaget på elektronikenheten. 

5. Tryck på uppåtknappen på manöverdosan så att pelaren åker ned i sitt nedersta läge. 

Pelaren skall stå direkt på mellandelen. 

6. Drag åt muttrarna på mellandelens baksida, men inte för hårt (15 Nm), med en 13 

mm nyckel.  

7. Montera lastbäraren med medföljande skruvar och brickor i pelarens släde. 

8. Utför statisk provbelastning av maskinen med 1,25 x maxlasten. 

(Förflytta lastbäraren till mitten av pelaren och placera lasten på lastbäraren.) 

9. Lyftvagnen är nu klar att ta i drift. 

2.1 Demontering och skrotning 

För att demontera lyftvagnen, följ instruktionerna i avsnitt Montering, men i omvänd ordning. 

Vid skrotning lämnas lyftvagnen med batterier till miljöstation eller Pronomic för att garantera 

återanvändning och säker hantering av vagnens samtliga delar. 
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Manövrering upp/ner 

Långsam manövrering upp/ner 

Manövrering upp/ner 

3 Användning 

3.1 Handtag 

För att uppnå en bra arbetsställning är det viktigt att handtaget justeras till korrekt höjd. 

Handtaget kan enkelt regleras i höjdled genom att lossa de svarta rattarna på handtaget. För att 

sedan låsa handtaget i vald höjd vrids rattarna medurs.  

Sträck aldrig armen genom handtaget för att nå något på lastbäraren, eftersom detta kan 

innebära en klämrisk. 

3.2 Manöverdosa 

Lastbäraren höjs och sänks genom att användaren trycker på knapparna på manöverdosan. 

Manöverdosan har antingen två eller fyra knappar och används enligt bild nedan.  

 

 

 

 

 

 

Manöverdosan bör placeras så att användaren enkelt kan trycka på knapparna. Manöverdosans 

fäste monteras på handtaget och fästet kan enkelt lossas genom att vrida dess svarta ratt moturs. 

Fästet kan sedan låsas på valfritt ställe på handtaget genom att vrida ratten medurs. Fästet går att 

vinkla till önskat läge på handtaget och manöverdosan kan även lyftas bort från fästet. 

3.3 Elektronikenhet 

Modifiering av elektronikenheten medför fara för användaren. Enheten får inte tätas på något 

sätt. Den får inte heller överspolas eller utsättas för rinnande vatten.  

3.4 Broms 

På vagnar utrustade med centralbroms appliceras bromsen genom att föra centralbromsens bygel 

till dess nedersta läge. 

Vagnar med individuellt bromsade hjul bromsas genom att trycka ner bromsen på varje bakhjul 

separat. 
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3.5 Riktspärr 

På vagnar utrustade med centralbroms aktiveras riktspärren genom att föra centralbromsens 

bygel uppåt till dess högsta läge. Då låses bakhjulen i ett läge som endast möjliggör förflyttning av 

lyftvagnen rakt framåt eller bakåt. 

4 Säkerhet 

Användaren bör använda den personliga skyddsutrustning (exempelvis skyddsskor) som hantering 

av det specifika godset kräver. 

Föreskriven maxlast får inte överskridas.  

Lyftvagnen får inte användas för personlyft. 

Var observant på den klämrisk som finns mellan lastbärare och benstativ eller golv vid höjning och 

sänkning av lastbäraren. Undvik att sträcka händer eller andra kroppsdelar under lasten. 

4.1 Förvaring och transport 

Vid förvaring och transport skall manöverdosa och motorkabel vara utdragna. 

Under transport bör lyftvagnen vara fastspänd för att inte riskera att välta. 

4.2 Förflyttning  

Lastbäraren bör alltid sänkas till lägsta möjliga nivå som markförhållandena medger innan 

förflyttning sker för att få en säkrare och stabilare hantering. Iaktta extra försiktighet vid 

passerande av trösklar, sladdar och andra föremål på golvet. 

Vid förflyttning av tung last underlättas transporten genom att riktspärren används.  

Handtaget bör greppas så att händerna inte skadas vid passerande av kanter, väggar eller andra 

utskjutande föremål. 

4.3 Lastning och lossning 

Användaren är ansvarig för att se till att lyftvagnen lastas på ett korrekt sätt.  

Lås alltid bakhjulen vid lastning/lossning.  

Lastens tyngdpunkt skall alltid placeras mitt på lastbäraren så nära lyftpelaren som möjligt, för 

bästa möjliga stabilitet.  

Lastbäraren bör justeras till lämplig höjd innan lastning/lossning. För att arbeta under bästa 

ergonomiska förutsättningar bör lasten skjutas eller dras av och på lastbäraren. 
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5 Underhåll 

För att lyftvagnen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att underhållet sköts i enlighet med vad 

som anges nedan. Beskrivet serviceintervall gäller vid normal användning och en laddning per 

dygn. Användning därutöver kräver tätare serviceintervall. 

Det är endast tillåtet att använda reservdelar som är levererade eller godkända av Pronomic. 

Efter demontering/montering av pelare eller lastbärare bör lyftvagnen provbelastas, se avsnitt 

Montering. 

5.1 Varje dag 

5.1.1 Laddning 

Det är endast tillåtet att använda laddare som är levererade eller godkända av Pronomic. 

Laddaren får ej utsättas för vatten. 

Anslut alltid laddaren till lyftvagnen innan den ansluts till elnätet. 

Batterierna bör laddas varje natt. För att undvika fullständig urladdning, vilket förstör batterierna, 

bör batterier dessutom sättas på laddning när lyftvagnen inte ska användas under en längre tid, 

exempelvis vid helger, semestrar och andra uppehåll.  

När batteriladdaren är ansluten till lyftvagn och vägguttag lyser en gul/orange lampa på laddaren, 

vilket innebär att laddning pågår. När batterierna är fulladdade lyser en grön lampa. Lyftvagnen 

kan stå med laddaren ansluten hur länge som helst utan risk för överladdning, lämpligen tills den 

skall användas. 

För lyftvagnar där elektronikenheten utrustats med spänningsindikator innebär en blinkande 

display att batterierna behöver sättas på laddning. Om lyftvagnen lämnas oanvänd 10 minuter 

aktiveras viloläget vilket medför att spänningsindikatorn slocknar. Lyftvagnen återstartas igen via 

valfri knapp på manöverdosan. När lyftvagnen återstartats från viloläge efter avslutad laddning 

dröjer det två minuter innan spänningsindikatorn visar om batterierna är fulladdade. 
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5.2 Varje år, eller vid behov 

5.2.1 Rengöring 

Tvätta av lyftvagnen med rengöringsmedel lämpligt för lackerade ytor, aluminium och rostfritt 

stål. Följ instruktionerna på de rengöringsmedel som används. Torka av lyftvagnen efter rengöring. 

Använd inte högtrycksspolning då det kan skada såväl elektronik som lackade detaljer. 

5.2.2 Elektriska anslutningar 

Kontrollera samtliga anslutningar och åtgärda eventuella skador eller slitage. Ersätt vid behov med 

nya delar. 

5.2.3 Slitage av maskindelar 

Kontrollera maskinens delar för att identifiera eventuell sprickbildning och förslitning. 

5.2.4 Muttrar och skruvar 

Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna. 

5.2.5 Lyftpelare 

Lyft ur pelaren från mellandelen.  

Rengör borstlisterna och torka rent pelaren. 

Lossa de fyra skruvarna som sitter i hörnen högst upp på pelaren. (Inte de tre i mitten) 

Dra ut, torka av och smörj lyftskruven med nytt kullagerfett. 

Sätt tillbaka lyftskruven och dra åt skruvarna. 

Kontrollera att kuggkopplingen, hylsa och nav, som sitter i pelare respektive mellandel är hela. 

Sätt tillbaka lyftpelaren och utför provbelastning, se avsnitt Montering. 

5.2.6 Hjul 

Kontrollera att samtliga hjul rullar fritt.  

Smörj kullagren. 

Kontrollera att däcksgummit är helt. 

5.2.7 Broms 

Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt. 

5.2.8 Låsrattar för handtag och manöverdosans fäste 

Kontrollera att låsrattarna lossar och fäster på korrekt sätt. 
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5.2.9 Säkringsbyte 

Säkringen sitter inuti elektronikenheten. Elschema för lyftvagnen finns på insidan av 

elektronikenhetens lock. Innan locket tas bort, genom att lossa skruvarna, bör användaren bromsa 

lyftvagnen och använda skyddsskor. Iaktta särskild försiktighet då elektronikenheten öppnas. Om 

enheten lutas då locket tagits bort, kan batterierna glida ur elektronikenheten och skada 

användaren. 

5.2.10 Batteribyte 

Batteribyte får utföras av kunnig person. Vid batteribyte bör skyddsskor användas och lyftvagnen 

bör vara bromsad. För att öppna elektronikenheten, se avsnitt Säkringsbyte. Kasserade batterier 

ska lämnas till återvinning. 

5.2.11 Skyltar och dekaler 

Kontrollera att följande skyltar och dekaler sitter fast och är fullt läsbara. 

Skylt/dekal Beskrivning Placering 

Maskinskylt 
Dekal med CE-märke och 

serienummer 

Längst ner på mellandelens 

baksida 

Maskinbeteckning 
Dekal med text som anger 

lyftvagnens modell 

Högst upp på både vänster och 

höger sida av pelaren 

Maxlast  

Dekal med text som anger 

maxlast och att lyftvagnen 

inte är för personlyft 

Väl synlig på elektronikenheten 

Inga fötter 

Randig dekal med bild som 

varnar för att placera 

fötterna på benstativet 

Ovansidan av benstativet  

(2 st) 

Ej för personlyft 
Dekal med bild som visar att 

personlyft inte är tillåtet 

Ovansidan av mellandelen  

(2 st) 

Säkerhetsföreskrifter 

Dekal med text som anger 

säkerhetsföreskrifter och 

kontaktuppgifter 

Väl synlig på elektronikenheten 
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5.3 Felsökning 

Lyftvagnen är utformad för säker och effektiv drift under förutsättning att rutinunderhållet sköts i 

enlighet med givna instruktioner. Om problem skulle uppstå ges viss vägledning nedan. Om 

problemet kvarstår efter vidtagna åtgärder - Kontakta reparatör eller Pronomic. 

Om lastbäraren inte rör sig alls, eller mycket sakta: 

• Kontrollera att maxlasten inte överskridits. 

• Ladda batterierna.  

• Kontrollera om batteriladdaren fungerar. Indikatorlampan ska lysa när laddaren är 

inkopplad till elnätet. 

• Kontrollera om säkringen inuti elektronikenheten behöver bytas. 

• Mät batterispänningen och byt batterier om spänningen efter 8 timmars laddning 

understiger 25 volt. *  

Om lyftvagnen låter konstigt: 

• Kontrollera att vagnens delar är korrekt monterade, se avsnitt Montering. 

• Se avsnitt Underhåll. 

  

6 Tekniska data 

Modellbeteckning Lift & Drive 70E Lift & Drive 90E 

Maxlast 70 kg ** 90 kg 

 

Batterityp Gastäta ventilreglerade blybatterier 

Nominell batterispänning 24 V DC * 

Nätspänning 230 V AC 50 Hz eller 115 V AC 60 Hz 

Ljudnivå Ljudnivån överstiger inte 70 dB(A) 

Vibrationer Vibrationsvärdet överstiger inte 2,5 m/s2 

Testfaktor vid statisk provning 1,25 

 

* 18 V om lyftvagnen är utrustad med elektronikenhet 17270B. 

** Lastbäraren sjunker långsamt om lasten överstiger 40 kg. 
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Tillbehörstyp Artikelnummer Artikelbeskrivning

Flak / Gaffel 15012 Lastflak, Apoteksmod. till 15002

15018 Flakplåt Till 15000/16000

15322 Flakskiva till 15300

15324 Lastflak/ram lackat till 90JE

15338 Lastflak/ram lackat, till 90IE

15339 Lastflak/ram lackat, till 15301

16020 Lastflak/ram rfs, t 15000/16000, ritnr 16020-02B

16038 Lastflak/ram lackat, till 15000/16000

16338 Lastflak/ram rfs, till 90IES

17229 V-tillsats

17233 Distansskiva för V-tillsats

17710 Kontrollvåg 500x450mm till 15000/20000

17720 Räknevåg 500x450mm till 15000/20000

17730 Rullflak till 15000/20000 med låsning

17740 Rullflak sido matning till 15000/20000 med låsning

19174 Lastflak till 19000

19510 Lastflak till 19500

20022 Lastflak till 60/90/125P

Rullspjut 17241 Rullspjut för rullhantering, 60/90/125P L=500

19201 Pinne för rullhantering, 160Kg (19000) L=590

Klämverktyg 19472 Squeeze & Turn, 60 kg, utan armar, 90/125P

19473 Squeeze & Turn, 60 kg, med standardarmar, 90/125P

19476 Squeeze & Turn, 110 kg, utan armar, 160/225P

19477 Squeeze & Turn, 110 kg, med standardarmar 160/225P

19478 Squeeze & Turn, 110 kg, dubbel, utan armar 160/225

19479 Squeeze & Turn, 110 kg, dubbel m stdarmar 160/225P

Expander 17950 EXPAND-o-TURN 76 mm, till 20000

17971 Pneumatic Expander max 60 Kg manuel Turn with Gear

17972 Pneumatic Expander max 60 Kg electrical Turn

19950 EXPAND-o-TURN 76 mm, till 19000

Vridverktyg 19470 Turn 0x, komplett m motor control, 90/125P

19471 Turn 2x, komplett m motor control, 90/125P

19474 Turn 4x, komplett m motor control, 90/125P

19475 Turn 0x, komplett m motor control, 160/225P

19480 Turn 2x, komplett m motor control, 160/225P

Pelare 17182A Teleskopmast till 90P, 125P, el, 70 kg

19271 Teleskopmast till 160P, el, 110 Kg

19285 Teleskopmast till 225P, el, 160 Kg

Övrigt 15013 Hållare saldolista, apotek

15014 Soppåsehållare, enkel, apotek

15015 Soppåsehållare, dubbel, apotek

15016 Förvaringshylla, 225x125

15017 Skrivpulpet, omvänd, apoteksmodell BLÅ

15019 Vinkel till saldohållare apoteksvagn

15024 Backhållare mellan benen

15080 Stege Arkivvagn art. 12903365

17230 Fäste för batteriladdare

17230A Fäste för batteriladdareTyp2

20080A Stege till 60/70E/90E/90P/125P

7 Tillbehör 

Tillbehören kan delas in i olika grupper. Nedan finns en förteckning över godkända tillbehör. 

Om lyftvagnen modifieras eller utrustas med andra tillbehör måste en kompletterande riskanalys 

utföras, av den som utfärdar intyget om överensstämmelse med direktiv 2006/42/EG. 
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60P
70E

70IE
90E

90IE
90JE

90P
115IE

115JE
125P

160P
225P

15012 X X X X X X X X X X

15013 X X X X X X X X X X X X

15014 X X X X X X X X X X X X

15015 X X X X X X X X X X X X

15016 X X X X X X X X X X X X

15017 X X X X X X X X X X X X

15018 X X X X X

15019 X X X X X X X X X X

15024 X X

15080 X X

15322 X X X X X

15324 X X X X X

15338 X X X X X

15339 X X X X X

16020 X X X X X

16038 X X X X X

16338 X X X X X

17182A X X

17229 X X X X X X X X X X

17230 X X X X X X X X X X

17230A X X X X X X X X X X

17233 X X X X X X X X X X

17241 X X X X X X X X X X

17710 X X X X X X X X X X

17720 X X X X X X X X X X

17730 X X X X X X X X X X

17740 X X X X X X X X X X

17950 X X X X X X X X

17971 X X X X X X X X

17972 X X X X X X X X

19174 X X

19201 X X

19271 X

19285 X X

19470 X X X X X X X X

19471 X X X X X X X X

19472 X X X X

19473 X X X X X X X X

19474 X X X X

19475 X X

19476 X X X X

19477 X X

19478 X X X X

19472 X X X X

19480 X X

19510 X X

19950 X X

20022 X X X X X X X X X X

20080A X X X X X X X X X X

7.1 Godkända tillbehör 

I tabellen nedan anges vilka tillbehör som är godkända för respektive lyftvagnsmodell. 
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8 EG-försäkran om maskinens överensstämmelse 

Tillverkare Pronomic AB  
Box 5504 
192 05 Sollentuna 

Modellbeteckning Lift & Drive          	 70E          	 90E                     
Serienummer  

 

Tillämpade direktiv: 

2006/42/EG Maskindirektivet 

2004/108/EG EMC-direktivet 

 

Tillämpade standarder: 

SS-EN ISO 12100-1 
Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper,  
Del 1: Grundläggande terminologi, metodik 

SS-EN ISO 12100-2 
Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper,  
Del 2: Tekniska principer 

SS-EN 349+A1:2008 Maskinsäkerhet - Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas 

 

Vi försäkrar att ovanstående maskin, byggd och utrustad med tillbehör upptagna i denna bruksanvisning, 

är i överensstämmelse med rubricerade direktiv och standarder. 

Sollentuna, 2010-02-01  
………………………………………………………… 

Kjell Jansson, Pronomic AB 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lyftvagnen har modifierats och/eller utrustats med tillbehör enligt följande: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Efter modifiering har kompletterande riskanalys utförts och maskinen intygas vara i överensstämmelse 

med ovanstående direktiv och standarder. 

 

………………………………………………………………………………………… 
Ort, datum 

 

………………………………………………………………………………………… 
Namn 

………………………………………………………………………… 
Företag 
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Distribuerad av: 


