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Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ skall daglig tillsyn utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Tillverkaren anger vad 
som skall underhållas och kontrolleras samt intervall för detta. Brister eller skador som upptäcks vid kontroll skall rapporteras till kranansvarig 
person före fortsatt användning. 

MÅNAD                ÅR

DAGLIG KONTROLL TRAVERSER OCH TELFRAR

 1   KONTROLL AV LINAN

 1.1 Kontroll av linan, skador, trådbrott och trasiga kardeler. 

 1.2 Kontrollera att linan ligger rätt i linskivor / trumma.

 2   KONTROLL AV LYFTBLOCK

 2.1 Kontrollera att kroken skall kunna röra sig lätt i alla riktningar.

 2.2 Kontrollera säkerhetsspärren och dess funktion.

 3   KONTROLL AV LYFTGRÄNSBRYTARE

 3.1 Kontrollera att övre gränsläget fungerar korrekt. 

 3.2 Kontrollera att nedre gränsläget fungerar korrekt. 

 4   KONTROLL AV MANÖVERDON

 4.1 Kontrollera att manöverdonet ej är skadat. 

 4.2 Kontrollera att knappar inte är lösa eller trasiga. 

 4.3 Kontrollera att knappar motsvarar avsedd funktion och hastighet.

 5   KONTROLL AV BROMS

 5.1 Kontrollera att ljudet från broms låter som vanligt vid start och stopp.

 5.2 Kontrollera att lyftet stoppar med en normal stoppsträcka vid normalt stopp. 

 6   NÖDSTOPPKNAPP

 6.1 Kontroll av nödstoppknapp. 

 6.2 Kontrollera med intryckt nödstopp att det ej går att köra någon rörelse. 
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GENERELLA RÅD Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ skall daglig tillsyn utföras i enlighet med tillverkarens 
instruktioner. Tillverkaren anger vad som skall underhållas och kontrolleras samt intervall för detta. Brister 
eller skador som upptäcks vid kontroll skall rapporteras till kranansvarig person före fortsatt användning. 
Kortfattade generella råd för dagliga kontroller. Dessa råd är ej utarbetade för någon specifik kran:

 1   Kontroll av linan.
 1.1 Kontroll av linan, skador, trådbrott och trasiga kardeler. 
  Kontrollera linan varje dag, linan är en slitagedel som lätt skadas.  
  Kontrollera att linan ej har s.k. kinkbildning eller klämskada. Trådbrott  
  bör ej förekomma. Synliga trådbrott är oftast en indikering på ett större 
  antal osynliga brott.
 1.2 Kontrollera att linan ligger rätt i linskivor / trumma.
  Kontrollera från golvnivå att synlig del av linan ligger korrekt i linhjulens 
  spår, såväl vid lyftmaskineri som krokblock. Vid sneddrag eller slaklina  
  kan linan hoppa av linhjulen och därmed skadas. Var därför uppmärksam 
  på förändrade linvinklar.

 2  Kontroll av lyftblock.
 2.1 Kontrollera att kroken skall kunna röra sig lätt i alla riktningar. 
  Kroken med dess krokhuvud skall med lätthet kunna vaggas i dess  
  infästning samt kunna roteras. Tröghet i lagringar kan medföra krokbrott.
 2.2 Kontrollera säkerhetsspärren och dess funktion. 
  Krokspärren förhindrar oavsiktlig urkrokning i samband med slaklina eller 
  lastsättningar. Fungerande krokspärr skall finnas enligt föreskrifter AFS  
  2006:6. 

 3   Kontroll av lyftgränsbrytare.
 3.1 Kontrollera att övre gränsläget fungerar korrekt.  
  Kör försiktigt upp och kontrollera att lyftrörelsen stoppas vid normal övre 
  nivå. Ett ej fungerande övre gränsläge kan leda till att krokblocket körs  
  upp i lyftmaskineriet, vilket medför omfattande skador och är en stor  
  säkerhetsrisk.
 3.2 Kontrollera att nedre gränsläget fungerar korrekt. 
  Kör försiktigt ned och kontrollerat att lyftrörelsen stoppas vid normal nedre 
  nivå. Ett ej fungerande nedre gränsläge kan leda till att linan lindas upp
  baklänges på lintrumman.
 

4   Kontroll av manöverdon.
4.1 Kontrollera att manöverdonet ej är skadat. 
  Vid synliga skador finns risk för andra skador, detta kan bero på att fukt  
  och smuts kommer innanför höljet och kan skapa farliga driftstörningar.
4.2 Kontrollera att knappar inte är lösa eller trasiga. 
  Trasiga knappar kan fastna i aktivt läge, vilket kan medföra farliga  
  driftsituationer.
4.3 Kontrollera att knappar motsvarar avsedd funktion och hastighet. 
  Vid fel på funktion och hastighet kan detta bero på allvarliga fel i  
  styrsystemet.

 5   Kontroll av broms.
5.1 Kontrollera att ljudet från broms låter som vanligt vid start och stopp.
5.2  Kontrollera att lyftet stoppar med en normal stoppsträcka vid normalt stopp.  
  Förändringar kan bero på att bromsbeläggen är utslitna eller så lättar ej 
   bromsen trots att körning pågår. Testa ej broms genom att stoppa pågående 
   lyftrörelse med nödstopp. Nödstopp skall endast användas i nödsituationer 
   samt efter avslutat arbete. 

 6   Nödstoppknapp
6.1 Kontroll av nödstoppknapp.  
  Kontrollera att knappen rent mekaniskt fungerar korrekt och förblir  
  aktiverad och att återställningsfunktion fungerar. 
6.2 Kontrollera med intryckt nödstopp att det ej går att köra någon rörelse. 
  Prova manöverknapparna för samtliga rörelser. Nödstoppknapp skall enligt 
  föreskrifter stoppa driften på ett annat sätt än ordinarie. Ifall en rörelse 
   hänger sig är det således viktigt att nödstoppet är testat och fungerar.
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