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BRUGERVEJLEDNING

MF Løftekløer

• Før ibrugtagning af kløerne, skal de funktionskontrolleres for evt. beskadigelser/slidtage (specielt 
svejsesømme, bolte, nagler, bøsninger, rosset og cam).

• Anvend altid den rigtige type klo til formålet.
• Anvend aldrig overbelastede eller ødelagte/deformerede kløer.
• Kontrollér at de bevægelige dele fungerer let og ubesværet.
• Vær opmærksom på belastning (WLL/SWL) og gab på typeskilt.
• Hvis typeskilte mangler eller er ulæselige må kløerne ikke anvendes.
• Overbelast aldrig kløerne.
• Kløer med stor bæreevne (WLL/SWL) må ikke anvendes til byrder med mindre vægt (byrdens vægt 

skal min. være 10 % af WLL/SWL ved lodrette/drejelige kløer).
• Byrden må aldrig håndteres med åben klosikring og sikringen må aldrig sættes ud af drift.
• Placer kløerne på lasten med 3 – 5 mm afstand fra bunden af gabet og kun på plane kanter.
• Intet beskyttende må lægges imellem cam/rosset, og emnet skal altid have direkte kontakt med 

emnet som håndteres.
• Placer altid kløerne i lastens tyngdepunkt, undgå ulige belastninger.
• Hæng aldrig kløerne direkte i krankrogen, anvend altid kædesæt, strop eller lign.
• Anvend om nødvendigt flere kløer for at stabilisere lasten, ved længere laster anvendes evt. spre-

debom.
• Sidetræksvinkel må aldrig være større end, at rosset og tænder er i fuld kontakt med emnet.
• Undgå svingninger i lasten og chokbelastning.
• Åben aldrig sikringen før byrden er aflastet.

Specielt type ULC med universal løfteøje:
• Bemærk: ved vinkelløft er der reduktion af belastningen (se skitse).

Specielt type HLC:
• Må kun anvendes til vandret transport.
• Kløerne må kun min. anvendes parvis.
• Ved længere byrder hvor der benyttes mere end 2 kløer, skal der anvendes spredebom.

Vedligehold: 
• Løftegrej skal kontrolleres min. hvert 12. måned eller i.h.t. lovbestemmelserne herom.
• Løftekløer bør altid opbevares ulåste (åbne) når de ikke er i brug.
• Det anbefales at evt. reparationer udføres af en sagkyndig person.
• Ændringer af løftekløer på egen hånd (slibning, svejsning m.m.) er ikke tilladt. 


