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1 Inledning & funktioner
Gratulerar !
Med din nya LIFTKAR SAL har du en praktisk modulärt utformad säckkärra med en
egenvikt av endast 16kg.
När du apterat batteriet, får denna enkla säckkärra ett extra tillval: en vanlig säckkärra
för allmänt bruk på plan mark och en el-driven trappklättrare för användning i trappor.
Ytterligare funktioner, såsom breda däck (även punkteringsfria), blir detta lika med en
konventionell som används utomhus för professionella leveranser men med den extra
bonusen att gå upp för trappor också.
The LIFTKAR drar sig upp på steget ovan och hissar till endast den nödvändiga steg
höjden.
Under nedstigningen, fungerar motorn som en elektrisk broms och lasten förs ned.
Den är också perfekt för spiral- och svängda trappor.
LIFTKAR SAL har en mekanisk koppling som förhindrar skador om enheten används
för att gå nedför trappan med kontrollerna i uppstigande position.
Enheten har också elektroniskt överbelastningsskydd som förhindrar uppstigning med
för tung last.
Liftkar SAL har två olika hastigheter (långsam och snabb - med en hastighet på upp till
48 trappsteg per minut), plus ett brett utbud av modeller, lyftkapaciteter och extra
tillbehör.
Med andra ord, en professionell trappklättrare för proffs!

1.1

Allmänna säkerhetsanvisningar


Se alltid till att det inte finns någon nedanför lasten.



Säkra alltid lasten med lämpliga remmar eller andra tillbehör.



Använd alltid halkfria skor. En del trappor kan vara mycket hala.



Använd alltid skor med stålhätta.



Placera aldrig händerna på lyftanordningen när batteriet sitter på.



Första-gångs-användare av Liftkar SAL ska antingen köra med olastad kärra eller
med en lätt last av 20 - 30 kg.



För marktransport, ta bort batteriet för att lätta vikten på enheten och för att
förhindra oavsiktlig användning i transport.
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1.2

1.3

Tekniska data för LIFTKAR SAL standardmodell
Modell ... ERGO/UNI/FOLD/Fold-L

SAL 110

SAL 140

SAL 170

Kapacitet

110 kg

140 kg

170 kg

Maximal klättringshastigheten

48 steg/min

35 steg /min

29 steg /min

Vikt

16 kg

16 kg

16 kg

Maximal steghöjd

210 mm

210 mm

210 mm

Tekniska data för snabb aptering av batteriet
Säkring:

30A

Kontaktuttag för laddare: DC jack ø 2.1 x 9.5
Vikt:

4 kg

Kapacitet:

5 Ah

Spänning:

24 VDC (2 x 12 VDC – 5 Ah)

Battericeller:

Slutet bly-syra, underhållsfritt och godkänd för flygtransport
genom DOT och IATA

Modell ... ERGO/UNI/FOLD SAL 110 SAL 140 SAL 170
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2

ÖVERGRIPANDE GENOMGÅNG

2.1

Modell ERGO
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2.2

Modell FOLD / FOLD-L

FOLD

FOLD-L

2.2.1 Kullänk
Den nödvändiga friktionen för den roterande kopplingen erhålls genom att flera
friktionsskivor komprimeras samtidigt på vänster och höger sida. Låset måste dras åt
ordentligt för att undvika glidning i handtaget.
Som regel: Låset är tillräckligt åtdraget om en operatör kan luta tillbaka lasten från
upprätt position utan glidning i handtaget.
Säkerhetsinstruktion: Med tunga laster (över 100 kg) säkerställ så att låset dras
åt hårt.
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2.3

Modell UNI
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2.4

Styrbox

2.4.1 Knapp (P) uppgång / nedgång


Tryck kort/snabbt på knappen för att växla LIFTKAR SAL till uppgång eller
nedgång. Se avsnitt 4.1 Drift.



Om knappen trycks in i mer än 3 sekunder, kommer LIFTKAR SAL stängas av.



Fast grönt ljus: LIFTKAR SAL är nu i uppgång. Klättermekanismen fungerar då
tryckknappen Q trycks in och stoppar när den släpps (se även kapitel Manövrering
[4,1])



Blinkande grönt sken: LIFTKAR är nu inställd för nergång. (Tryckknappen Q är inte
aktiv nu - se även kapitel Operation [4,2])



Rött: (. Tar max 0,5 sekunder - se även kapitel Operation [4,2]) LIFTKAR är i
nedångsläget och känner av vikten på godset.



Blinkande röd: LIFTKAR är överbelastad. (Blinkar i 3 sekunder och slocknar - Se
även kapitlet Drift [4.3.3])

2.4.2 Hastighet, varvtalsomkopplare
Använd hastighetsomkopplaren för att välja antingen hög eller låg hastighet - detta
kan bara användas i uppåtläget. (Vid nergång är hastigheten permanent inställd så att
optimal bromsning alltid säkras - se även kapitel Operation [4,2])
Låg hastighet är lämpligt för utbildning av tunga laster och på svåråtkomliga ställen
som exempel svängda trappor.
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2.5

Knappen vid övre handtaget
Denna knapp [Q] är bara aktiv i uppstigande läge.

2.6

Säkerhetsplatta
För att börja bryta ner gods, kan det vara nödvändigt att använda foten för att hjälpa till
med nedbryt. Klättermekanismen på trappklättraren används normalt för detta
ändamål. Säkerhetsplattan finns som säkerhet ifall foten kommer i kläm mellan platta
och klättermekanismen. Om du trycker på säkerhetsplattan med foten kommer alla
funktioner att stoppas.

Säkerhetsanvisningar
Du undviker all risk om du aktiverar på-knappen efter nedbrytning av lasten.

2.7

Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytaren finner du på batteriet. Strömförsörjningen kopplas på eller av
genom huvudströmbrytaren.

2.8

Avstängning
Batteriet tas ur drift:


Genom att stänga av huvudströmbrytaren på batteriet.



Genom att ta bort batteriet



Genom att trycka på knappen (P) i 3 sekunder



Automatiskt efter 10 minuter

Huvudströmbrytaren eller borttagande av batteriet ger en högre grad av
säkerhet än att stänga av med knappen P eller automatavstängning, eftersom
knappen P kan vidröras oavsiktligt.
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3

Ta på / ta av batteriet

3.1

Anslutning av batteriet
(1) Lokalisera "A" på båda sidor och häkta i batteriet i "B" på ramen
(2) Klicka fast batteriet med kvick framåtrörelse

3.2

Borttagning av batteri
Batteriet tas bort genom vertikalt lyft. Dra ej rakt bak.
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4

Användning

4.1

Uppför trappor
Tryck (dutta) på knappen (P) så att lampan får grönt sken.
LIFTKAR är nu inställd för uppgång.
Genom att trycka på knappen (Q) i det övre handtaget, kommer klättermekanismen
föra godset upp för steget ända tills du släpper knappen (Q).
Viktigt:
På varje cykel, omedelbart när klättermekaismens hjul lägger sig på
trappsteget, dra LIFTKAR bakåt och lås de stora hjulen mot nästa trappsteg.
Viktigt:
Vid flack gång med klättraren, i trappor med överhäng, kan ibland
klättermekanismen fastna. Detta kan leda till överdrivet tryck på drivenheten,
vilket kan göra att trappklättraren går in överbelastningsläge och stänger av sig
själv. Tryck på knappen (P) för att återställa och kör vidare..

4.2

Nerför trappor
Tryck på knappen (dutta) (P) igen tills lampan blinkar grönt. LIFTKAR är nu inställd för
nedgång och stödhjulen ställer in sig automatiskt för nedgång.
Den stigande knappen Q är nu ur funktion.

Page 11

Vid nedgång fungerar nu klättermekanismen som en broms utåt. Två bromsskivor för
godset ner till nästa trappsteg med ergonomisk kontroll. Detta tar cirka 0,5sek så
säkerhet och kontroll kommer först.
Vid nedgång rörelsen indikatorn ljuset ändras till konstant rött. Efter att ha nått ned
positionen ljuset ändras tillbaka till blinkande grönt.
Viktigt:
Vid nergång, vänligen säkerställ att klättermekanismen är i stillastående
utförsposition.

Strax innan klättermekanismen når bottenposition, kör ut Liftkar ca 10mm..
Detta är normalt och används som ett förskott signal av erfarna förare. I själva
verket kan du avancera redan när stödhjulen är i kontakt med golvet. Detta
resulterar i jämn och ergonomisk rörelse vid nedgång.
I trappor med korta trappsteg, till exempel på insidan av smala spiraltrappor,
kan stödhjulen röra trappsteg och LIFTKAR kan röra sig ca 8 till 9 cm framåt.
Detta är också normalt eftersom LIFTKAR kommer då att vara redo för nästa
trappsteg igen.
Om lasten är under 15 kg eller föraren håller tillbaka lasten, kommer
automatiskt rörelsen nerför att bli långsam.

Till skillnad från alla andra trappklättrare styrs detta elektriskt upp och ner istället för
manuellt, eftersom stödhjulen fungerar automatiskt.

4.3

Vänligen var uppmärksam med

4.3.1 Förskjutning av balansen
Uppför trappan kommer belastningen ändras så
snart klättermekanismen börjar lyfta lasten. Du
kommer snabbt bli van vid detta och kompensera
detta genom att luta handtaget mot dig.
Inledningsvis, innan detta sker genom automatik,
bör försiktighet iakttas vid den punkt där
klättermekanimen tar lasten vid uppstigning. Det
finns en framåtriktad rörelse av maskinen som lätt
kompenseras genom att luta handtaget bakåt.
Sänkning bakåt 10 ° till 20 ° innan stödhjulen börjar
lyfta eliminerar någon större rörelse framåt.

Page 12

4.3.2 Låsning under trappsteget

Transportera gods sker med lasten i
ett välbalanserat läge. Om LIFTKAR
läggs tillbaka för långt, kommer
klättermekanismen lösas ut i ett
nerförsläge. Elektroniken kommer att
gå in i överbelastningläge och måste
återställas.

4.3.3 Överbelastning
Överbelasta inte.
Överstiga lastkapaciteten aktiverar överbelastningläget som stoppar maskinen, sänker
huvudhjulen långsamt till trappsteget nedan. Indikeringslampan blinkar rött i ungefär 3
sekunder varefter gå upp/gå ned-knappen kommer behöva återställas.
När batteriet är urladdat kommer enheten att gå in i överbelastningsläge även
med laster under den angivna kapaciteten.
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4.3.4 LIFTKAR är inte en gummidyna

Fat/tunnor lastas ibland direkt på i liggande position med stödhjulen utfällda vilket kann
skada maskinen.
Detta är inte möjligt med LIFTKAR när stödhjulen är i nedåtgående läge. Kraften går
då klättermekanismen till drivenheten som då kan skadas. I princip kan kan lasta i
liggande position då gummihjulen ska absorbera kraften men rekommenderas ej då
det förkortar enhetens livslängd.
4.3.5 Oavsiktlig batteri-utstötning

För all normal hantering hålls
batteriet på plats av låshakar. Ett
kraftigt ryck krävs för att ta bort den.
Missbruk av LIFTKAR genom att
flytta tillbaka mycket snabbt och slå i
ett trappsteg, eller liknande, kommer
att resultera i att batteriet släpper
från låshakarna

Beroende på körstil hos användaren kan det vara ett återkommande problem.
För detta erbjuder vi som tillval en batteri-hållare (nr. 930 140).

4.3.6 Hantera "square-on"
Om enheten ej körs "square-on" så skadas undersidan av drivenheten.
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4.3.7 Hantering av svängd trapp
När du kör i en svängd trappa vänligen uppmärksamma följande:
Vid uppgång tenderar LIFTKAR (eller någon annan handtruck) att dra sig mot
trappans insida.
Börja därför så långt som möjligt mot utsidan vid uppstigning.
Vid nedgång tenderar LIFTKAR att dra sig mot utsidan av trappan.
Början därför så långt som möjligt mot insidan vid nedgång.
Men om den svängda trappan fortfarande är för smal är det möjligt att röra sig i sidled
genom att vända, företrädesvis vid en av de större stegen.

5 Laddning av batteriet


Cellerna i batteriet är underhållsfria, förseglade och laddningsbara. Deras hållbarhet
beror till stor del på cyklernas laddning / urladdning. Det är möjligt till exempel att
utvinna betydligt mer än 1.000 delurladdningar från blybatterier om total urladdning
undviks.



Av denna anledning är det av vikt att undvika total urladdning. Ladda så ofta som
möjligt.



Blybatterier utsätts för "självurladdning". Av denna anledning bör batteriet laddas efter
högst tre veckors uppehåll.



Lämna inte batteriet urladdat eller halft urladdat. Ladda alltid omedelbart efter
användning.



Den optimala temperaturen för laddning är 20 - 25 ° C. För kallt eller för varmt har en
negativ inverkan på kapaciteten.
Om batteriet inte är fulladdat eller tenderar att förlora laddning för snabbt,
kommer det inte bara att minska hastigheten på LIFTKAR men också minska
kapaciteten. Det kan även påverka överbelastningsläget som ett resultat, även
med lätt belastning. Se Användning [4.3.3]
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5.1 Batteriladdare
Hög prestanda uppnås genom i två steg. Automatik möjliggör snabb laddning i det
första steget, därefter ersättning / underhållsladdning i det andra steget. Det är möjligt
att kontrollera batteriets kondition med LCD-display.
5.1.1 Test av laddare
Anslut batteriladdaren med batteriet (utan att ansluta till elnätet)
Efter ca 9 sekunder visas testresultatet (avlasta spänningen i batteriet)

100% - fullt

Batteriet är funktionsdugligt

80 %
50%
20%

Ladda batteriet

0% - tomt

5.1.2 Laddning
1.
2.
3.
4.

Anslut laddaren till batteriet
Spänningen hos batteriet visas på displayen
Anslut laddaren till elnätet
Laddningen börjar

Den aktuella laddningsstatus för batteriet symboliseras av förloppsindikatorer:

fullt, 100 %
cirka. 80 %
cirka. 50 %
tomt, 0-20 %
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Ersättning / Underhållsladdning

När batteriet är fulladdat, laddaren växlar över till ersättning /
underhållsladdning. På displayen är batteriet symbolen med 4 nivåer och förblir fast.

Om laddningen inte börjar, finns det två möjliga orsaker:

Display:

och

symboler blinkar indikerar växelvis polvändning

Display:
och
symboler blinkar växelvis indikerar en paus i
anslutning till batteriet, kontakt-fel kolla laddning clips, kablar,
kontakter, batteri-poliga terminaler etc.

5.1.3 Säkringar, teknisk data

- Skydd om laddning klippen blir kortslutna
En elektronisk skyddskrets förhindrar skador om laddnings- klippen
blir kortslutna.
Display: den första baren blinkar
- Skydd mot polvändning av laddkabel

En elektrisk skyddskrets förhindrar skador om laddningskablarna är
anslutna med omvänd polaritet.
Display: Symbolen
och
symbolen blinkar växelvis.
- Skydd mot överhettning av laddaren

Om rumstemperaturen ökar, kommer laddaren att minska laddningsströmmen och
avbryta laddningen om det behövs. Så snart apparaten svalnar återupptas laddningen.

Page 17

Säkerhetsavstängning

Om batteriet inte når ett visst spänningsvärde inom en förutbestämd tid,
avbryts laddningen automatiskt.
Vad du ska göra efter säkerhetsavstängning.
1. Koppla bort laddaren från elnätet
2. Koppla bort laddaren från batteriet
3. Undersök orsaken till säkerhetsavstängningen
Teknisk data
Nätspänning (50/60 Hz, +/-15 %)

100-230 V AC

Avbrott strömförbrukning

max. 1,5 W

Nominell uteffekt

48 W

Laddningsspänning

24 V DC

Aritmetisk laddström med 230 V / 50 Hz

2,0 A

Grad av skydd

IP30

Tid till säkerhetsavstängning

4,5 h

Laddaren har funktionstestats:
- I en temperatur från -20°C till +50°C
- I atmosfärisk fuktighet som sträcker sig från 5-85 %
Komponent-specifikation: Klimat kategori B
5.1.4 Säkerhetsregler

Använd endast till avsett ändamål
-

-

Denna batteriladdare är konstruerad för att ladda blybatterier fyllda med vätska,
gel och AGM-elektrolyter bara.
Denna batteriladdare ska aldrig användas för att ladda NiCd och NiMH-batterier
och primarcy celler.

Använd endast enheten om
den är skyddad från direkt solljus och förvaras torrt, och
kyld luft kan strömma genom ventilationshålen obehindrat

CE märkning
Denna batteriladdare uppfyller de grundläggande kraven i lågspänningsdirektivet och
direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet och är således CE-märkt.
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6

Tillbehör och alternativ
En ständigt växande lista över tillbehör och alternativ finns tillgängliga. Till exempel
olika lastplattors storlekar, spännband, billaddare, olika ramhöjder, fast eller uppfällbar
lastplatta.

7

Garanti & Ansvar

7.1

Garanti
Garantitiden för LIFTKAR är 12 månader (6 månader för batterier) från inköpsdatum
och omfattar defekt material och tillverkningsfel
Detta ingår inte i garantin:


Normalt slitage på delar



Skada orsakad av onormal belastning



Skador på grund av kraftutövning

Modifieringar av produkten eller att andra tillbehör används

7.2

Ansvar


SANO Transportgeräte GmbH som tillverkare är inte ansvarig för säkerheten av
LIFTKAR om:



LIFTKAR används för annat än vad den är avsedd för.



LIFTKAR inte regelbundet (En gång per år) underhålls/servas av en auktoriserad
verkstad



anvisningarna i denna bruksanvisning inte efterlevs.



icke-originaldelar installeras eller ansluts till LIFTKAR,



originaldelar tas bort.
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8

CE-försäkran om överensstämmelse
SANO Transportgeräte GmbH LIFTKAR deklarerar att denna
trappklättrare motsvarar gällande, grundläggande säkerhets- och
hälsokraven i EU-riktlinjer för maskiner 2006/42/EEC, bilaga IIA. Denna
försäkran förlorar sin giltighet, om ändringar utförs på enheten utan vårt godkännande.

Ing. Jochum Bierma, General Manager

9

Design patentskydd
Lyftsystemet för SAL-serien skyddas av internationella patentansökningar för Europa,
USA och Japan. Den modulära konstruktionen av den grundläggande ramen är också
skyddad av en patentansökan. Även för den roterande kopplingen av FOLD modellen
är patentsökt.

SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria

SANO Deutschland GmbH
Franz-Huber Str. 52
83088 Kiefersfelden-Mühlbach
Deutschland

Tel. + 43 (0) 7239 / 510 10

Tel. + 49 (0) 8033 / 308 96-0

Fax + 43 (0) 7239 / 510 10-14
office@sano.at

Fax + 49 (0) 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano.at

www.sano-deutschland.de
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Molico Sweden AB
Slottsmöllan 10B
30231 Halmstad
Sweden
Tel. + 46(0)155 202560
Fax + 46(0)155 202569
info@molico.se
www.molico.se

