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 DEFINITIONER 
: Angiver en overhængende farlig situation, som vil medføre dødsfald eller 

alvorlig personskade. 

: Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller 
alvorlig personskade. 

:  Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat 
personskade. Den kan også anvendes til at advare mod usikre 
fremgangsmåder. 

WLL: (working load limit, dvs. sikker arbejdsbelastning) angiver den maksimale masse, som 
en talje er konstrueret til at kunne bære under generel brug. 

 FORMÅL 
Denne talje er konstrueret til lodret løft og sænkning af last ved hjælp af kabelophængte betjeningsenheder 
og cylinderafbrydere og vandret transport af laster ved hjælp af en manuel løbekat under normale 
atmosfæriske forhold på arbejdsstedet. 
Dette er et Klasse A-produkt. I beboelsesområder kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i så 
tilfælde skal brugeren træffe de fornødne forholdsregler. 

 FØR BRUG 
3.1 Sikkerhedsoversigt 

Der kan opstå farlige situationer under transport af tung last, specielt hvis udstyret 
ikke anvendes korrekt eller er dårligt vedligeholdt. Da der kan opstå uheld og alvorlig 
personskade, gælder der specielle sikkerhedsforanstaltninger for brug, 
vedligeholdelse og eftersyn af KITO elektrisk kædetalje i EDDI-serien. 

 
 
 
 

Brug ALDRIGen kædetalje til at løfte, støtte eller transportere personer. 

Løft eller transporter ALDRIGlast hen over eller i nærheden af personer. 

Løft ALDRIGmere end WLL, som er vist på kædetaljens mærkeplade.  

Informer ALTIDpersoner omkring dig, hvornår løftet starter.  

Sørg for ALTIDat læse sikkerhedsanvisningerne’. 

 

Husk, at operatøren er ansvarlig for korrekt rigning og løfteteknikker. Kontroller 
alle relevante sikkerhedskoder, bekendtgørelser og anden relevant lovgivning for 
at få yderligere oplysninger om sikker brug af kædetaljen. 

 
  

FARE 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

FORSIGTIG 



3.2 Sikkerhedsanvisninger 

 
 

3.2.1 Før brug 

Lad ALTIDkædetaljen blive betjent af personer, der er oplært i sikkerhed og 

Kontroller ALTIDkædetaljen før daglig brug.

Sørg ALTIDfor, at kædelængden er tilstrækkelig til det job, der skal udføres.

Kontroller ALTID, at krogsikringen fungerer korrekt, og u
ødelagte krogsikringer. 

Kontroller ALTIDbremsen før brug. 

Brug ALTIDto kædetaljer, der hver har en WLL, som svarer til eller overstiger den last, 
der skal løftes, når der skal bruges to kædetaljer til at løfte en last.

Anvend ALTIDoriginale KITO-lastkæder mærket "KITO". KITO er ikke ansvarlig ve
erstatningskrav som følge af skader, der skyldes brug af andre kæder.

Kontroller og sørg ALTIDfor, at der er olie på overfladen af lastkæden.

Brug ALDRIGen kædetalje, der ikke har en mærkeplade.

Brug ALDRIGkroge, der er modificerede eller deformerede.

Brug ALDRIGen kædetalje i eksplosionsfarlige omgivelser.

3.2.2 Under arbejdsgangen 

Sørg ALTIDfor, at lasten er korrekt anbragt i krogen.

Stram ALTIDkæden og slyngen før et løft for at undgå pludseligt stødløft.

Undgå ALTIDoverdreven finindstilling under 

Sørg ALTIDfor, at taljemotoren stopper helt, før der vendes.

Brug ALTIDen kædetalje, der ligger inden for "beregnet last", ED%.

Sørg ALTIDfor korrekt aktivering af endestopafbryder, og at motoren stopper, når krogen 
hæves til øvre grænse uden last. 

Sørg ALTIDfor, at gummistøddæmperen ikke er deformeret, skræller eller er revnet.

Sørg ALTIDfor, at kædefjederen (valgfri) ikke er beskadiget og for minimumsfrilængde, 
75 mm (130 mm), for kædefjederen.  

Bemærk: Startfrilængde for fjeder 85 mm (1

  

ADVARSEL 

kædetaljen blive betjent af personer, der er oplært i sikkerhed og betjening. 

kædetaljen før daglig brug. 

for, at kædelængden er tilstrækkelig til det job, der skal udføres. 

at krogsikringen fungerer korrekt, og udskift manglende eller  

to kædetaljer, der hver har en WLL, som svarer til eller overstiger den last, 
der skal løftes, når der skal bruges to kædetaljer til at løfte en last. 

lastkæder mærket "KITO". KITO er ikke ansvarlig ved 
erstatningskrav som følge af skader, der skyldes brug af andre kæder. 

for, at der er olie på overfladen af lastkæden. 

en kædetalje, der ikke har en mærkeplade. 

kroge, der er modificerede eller deformerede. 

en kædetalje i eksplosionsfarlige omgivelser. 

for, at lasten er korrekt anbragt i krogen. 

kæden og slyngen før et løft for at undgå pludseligt stødløft. 

overdreven finindstilling under arbejdsgangen. 

for, at taljemotoren stopper helt, før der vendes. 

en kædetalje, der ligger inden for "beregnet last", ED%. 

for korrekt aktivering af endestopafbryder, og at motoren stopper, når krogen 

for, at gummistøddæmperen ikke er deformeret, skræller eller er revnet. 

for, at kædefjederen (valgfri) ikke er beskadiget og for minimumsfrilængde, 

Bemærk: Startfrilængde for fjeder 85 mm (150 mm). ( ): 60 ~ 240 kg. 



Tab eller slip ALDRIGen last, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. 
For at undgå denne fare må lastkrogens udløsningsmekanisme (krogknasten) ikke betjenes, 
når kædetaljen med cylinderstyret eller valgfri aft

Brug ALDRIGtaljekæden, medmindre lasten er centreret under taljen.

Brug ALDRIGtaljekæden som en slynge.

Brug ALDRIGen lastkæde, der er snoet, bølget, beskadet eller strakt.

Lad ALDRIGen ophængt last svinge. 
 
 
 
 

Hæng ALDRIGen last på krogens spids.

Lad ALDRIGlastkæden køre hen over en kant.

Svejs eller skær ALDRIGi en ophængt last.

Brug ALDRIGtaljekæden som en svejseelektrode.

Brug ALDRIGen talje, hvis der opstår kædehop eller kraftig lyd.

Brug ALDRIGregelmæssigt endestopafbryd
endestopafbryder, da taljekæden vil blive alvorligt beskadiget og forårsage alvorlig 
personskade. Disse enheder er udelukkende til nødbrug.

Træk ALDRIGi ledningen til trykknappen.

Udfør ALDRIGtilpasning af arm, mens kædeta

3.2.3 Efter brug 

Lad ALDRIGen ophængt last blive hængende uovervåget og/eller i længere tid.

Kast eller tab ALDRIGkædetaljen, når den bæres.

3.2.4 Vedligeholdelse 

Lad ALTIDkvalificerede servicemedarbejdere inspicere taljen regelmæssigt.

Sørg ALTIDfor at give lastkæden olie. 

Lad ALTIDKITO eller en autoriseret forhandler justere friktionskoblingen.

Forlæng ALDRIGen lastkæde ved at splejse, tilføje eller svejse.

Rør ALDRIGved strømførende, elektriske dele.

3.2.5 Andet 

Kontakt ALTIDproducenten eller forhandleren, 
meget korrosionsaggressivt (saltvand, havluft og/eller ætsende, eksplosionsfarlige miljøer 
eller andre korrosionsforbindelser osv.).

en last, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. 
For at undgå denne fare må lastkrogens udløsningsmekanisme (krogknasten) ikke betjenes, 
når kædetaljen med cylinderstyret eller valgfri aftagelig krog har ophængt last. 

taljekæden, medmindre lasten er centreret under taljen. 

taljekæden som en slynge. 

en lastkæde, der er snoet, bølget, beskadet eller strakt. 

last på krogens spids. 

lastkæden køre hen over en kant. 

i en ophængt last. 

taljekæden som en svejseelektrode. 

en talje, hvis der opstår kædehop eller kraftig lyd. 

regelmæssigt endestopafbryderen eller friktionskoblingen som 
endestopafbryder, da taljekæden vil blive alvorligt beskadiget og forårsage alvorlig 
personskade. Disse enheder er udelukkende til nødbrug. 

i ledningen til trykknappen. 

tilpasning af arm, mens kædetaljen betjenes. 

en ophængt last blive hængende uovervåget og/eller i længere tid. 

kædetaljen, når den bæres. 

kvalificerede servicemedarbejdere inspicere taljen regelmæssigt. 

 

KITO eller en autoriseret forhandler justere friktionskoblingen. 

en lastkæde ved at splejse, tilføje eller svejse. 

ved strømførende, elektriske dele. 

producenten eller forhandleren, hvis taljen skal anvendes i et miljø, der er 
meget korrosionsaggressivt (saltvand, havluft og/eller ætsende, eksplosionsfarlige miljøer 
eller andre korrosionsforbindelser osv.). 
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 HOVEDSPECIFIKATIONER 
4.1 Specifikationer 

Følgende specifikationer gælder for alle KITO elektriske kædetaljer i EDIH-serien. 

Tabel 4-1 Specifikationer 

Genstand Detalje 

Arbejdstemperaturområde (°C) – 20 til +40 

Område for arbejdsluftfugtighed (%) 85 eller mindre 

 Talje IP 54 

Beskyttelse Betjeningsenhed IP 65 

 Cylinderkontakt IP44 

Strømforsyning Enkeltfase, 230 V, 50 Hz * 

Støjniveau (dB) 83 (A-skala) 

Lydeffektniveau (dB) 94 (A-skala) 

Bemærkninger: (1) Kontakt KITO eller en autoriseret KITO-forhandler for at få oplysninger om brug af 
taljekæden uden for arbejdstemperaturen eller luftfugtighedsområdet. 

(2)Lydniveauet blev målt på en afstand af l m vandret fra kædetaljen under normal drift. 
(3)*Kædetaljen kan også bruges til 220 V – 50 Hz og 240 V – 50 Hz, enkeltfase. 
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4.2 Mekanisk klassificering (klasse) og levetid 

Sikkerhed og levetid for elektriske kædetaljer garanteres kun, når det omtalte udstyr betjenes i 
overensstemmelse med den foreskrevne klasse. 
KITO elektriske kædetaljer i ED HI-serien er designet til klasse lAm i FEM- 
forordningerne (FEM 9.511). 
Detaljer findes i Tabel 4-2. 
Den gennemsnitlige daglige driftstid og den samlede driftstid bestemmes af lastfordelingen. 

Tabel 4-2 Mekanisk klassificering 

Lastspektrum 
(lastfordeling) 

Definitioner 
Kubisk 
middelværdi 

Gennemsnitlig 
daglig driftstid 
(t) 

Samlet driftstid 
(t) 

1 
(let) 

Mekanismer eller dele 
deraf som regel til meget 
små laster og i 
ekstraordinære tilfælde 
kun til maksimumslaster. 

k0,50 2 - 4 6300 

2 
(medium) 

Mekanismer eller dele 
deraf som regel til lette 
laster men forholdsvis ofte 
til maksimumslaster. 

0,50<k0,63 1-2 3200 

3 
(tung) 

Mekanismer eller dele 
deraf som regel til 
medium laster men ofte til 
maksimumslaster. 

0,63<k0,80 0,5-1 1600 

4 
(meget tung) 

Mekanismer eller dele 
deraf som regel til 
maksimumslaster eller 
næsten maksimumslaster. 

0,80<kl,00 0,25-0,5 800 

 
 

 
% driftstid  % driftstid % driftstid % driftstid 
Lastspektrum 1 Lastspektrum 2 Lastspektrum 3 Lastspektrum 4 



4.3 Specifikationer og dimensioner

Type med en hastighed og 
typemed to hastigheder

 
Strømforsyning 

Type Type med en hastighed
Model ED06S ED10S ED18S ED16S
WLL (kg) 60 100 180 160
Motoroutput (W) 300 
Intermitterende 
drift 

%ED 30 20 
Maks. startfrekvens (tider 

pr. timer) 
180 120 

Mærkestrøm (A) 230 V 3 

Løftehastighed (m/min) 
Høj 20,1 12,5 7,7 19,2
Lav - - - 

Standardløft (m) 3 
Længde på ledning til trykknap: L (m) 2,5 
Lastkædediameter (mm) 4 
Nettovægt (kg) 11,5 
Min. afstande mellem kroge:  
C (mm) 

315 

IP (beskyttelsesgrad) 
Isolering 

Dimensioner (mm) 

a 364 
d 187 
e 177 
f 205 
h 125 
i 80 
g 25 
i 25 
k 340 
m 92 
n 73 

 WLL: (working load limit, dvs. sikker arbejdsbelastning) angiver den maksimale masse, som en talje er konstrueret til at kunn
brug.  

 Kontrol: Jævnspændingskontrol. 
 Løftehastigheden svarer til den gennemsnitlige værdi af løfte

overensstemmelse med lasten. 

 
 
 
Den faktiske spænding i strømforsyningskilden må ikke overstige den maksimalt tilladte spænding: 264 V.
 
Løftehastigheden varierer efter den faktiske spænding i strømforsyningskilden som vist i følgende tabel.
  

FORSIGTIG 

Specifikationer og dimensioner 

Type med en hastighed og 
typemed to hastigheder 

Cylindertype med to hastigheder

230 V – 50 Hz 
Type med en hastighed Type med to hastigheder 

ED16S ED24S ED48S ED06ST ED10ST ED18ST ED16ST ED24ST ED48ST EDC06SD
160 240 480 60 100 180 160 240 480 60

600 300 600 
30 30 20 30 

180 180 120 180 

5 3 5 
19,2 12,9 6,7 20,1 12,5 7,7 19,2 12,9 6,7 20,1

- - - 4 3 3 4 3 2 4
3 

 2,5 
4 

15,5 21 (21,5) m 12,0 16,0 21 (21,5)^1 

330 520 315 330 520 

IP54 
F 

428 364 428 
205 187 205 
223 177 223 

219 229 205 219 229 
135 155 125 135 155 
84 74 80 84 74 

24 25 24 
24 25 24 

362 454 340 362 454 
149 92 149 
104 73 104 

WLL: (working load limit, dvs. sikker arbejdsbelastning) angiver den maksimale masse, som en talje er konstrueret til at kunn

Løftehastigheden svarer til den gennemsnitlige værdi af løfte-/sænkehastigheden ved den nominelle lastekapacitet. Hastigheden varierer i 

Den faktiske spænding i strømforsyningskilden må ikke overstige den maksimalt tilladte spænding: 264 V.

faktiske spænding i strømforsyningskilden som vist i følgende tabel.

 
Cylindertype med to hastigheder 

Cylindertype med to hastigheder 
EDC06SD EDC10SD EDC18SD EDC16SD EDC24SD 

60 100 180 160 240 
300 600 

30 20 30 

180 120 180 

3 5 
20,1 12,5 7,7 19,2 12,9 

4 3 3 4 3 
1,8 
- 
4 

14,5 18,5 

945 960 

IP44 

364 428 
187 205 
177 223 
205 219 
125 135 
80 84 

25 
25 

340 362 
92 
73 

WLL: (working load limit, dvs. sikker arbejdsbelastning) angiver den maksimale masse, som en talje er konstrueret til at kunne bære under generel 

igheden ved den nominelle lastekapacitet. Hastigheden varierer i 

Den faktiske spænding i strømforsyningskilden må ikke overstige den maksimalt tilladte spænding: 264 V. 

faktiske spænding i strømforsyningskilden som vist i følgende tabel. 
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Relation mellem spænding i strømforsyningskilde og løftehastighed 

Nominel 
spænding (V) 

Faktisk spænding 
i strømforsyningskilde / 

driftsspænding (V) 

Løftehastighed (m/min) 

300 w 600 w 

60 kg 100 kg 180 kg 160 kg 240 kg 480 kg 

230 

220/220 19,3 11,9 7,3 18,3 12,4 6,1 

230/230 20,1 12,5 7,7 19,2 12,9 6,4 

240/240 21 13 8 20 13,5 6,7 

 
 

4.4 Specielle egenskaber 

(1) Bremse 

Både dynamisk og mekanisk bremse har høj bremseevne og er den sikreste måde at stoppe lasten på i de 
ønskede positioner. Der er anvendt ikke-asbestholdigt materiale i den mekaniske bremse. 

(2) Krog og krogsikring 

Kroge, der er varmebehandlet via sænkesmedning, revner ikke, men åbnes langsomt ved stor overlast. 

Indbyggede lejere gør det nemt at dreje lastkrogen. Desuden giver krogsikringen yderligere sikkerhed. 

(3) Friktionskobling 

Denne kædetalje er udstyret med en friktionskoblingsmekanisme, som er specielt udviklet af KITO, og 
som får motoren til at gå i tomgang, når der er overlast på, så lasten ikke løftes. Motoren går desuden i 
tomgang ved løftet og sænker grænserne for at undgå overoprulning. Mekanismen fungerer også ved 
løft af overlast fra jordniveau. Det er ikke nødvendigt at justere friktionskoblingen under normal brug. 
Der er anvendt ikke-asbestholdigt materiale i friktionskoblingen. 

(4) Nødstopanordning (valgfri) 

Denne knap bruges til at stoppe kædetaljen i nødsituationer. Knappen er rød og hvælvet. Når der trykkes 
på knappen, lukkes for strømmen til udstyret, og knappen låser automatisk. Drej den mod højre for at 
frigøre låsningen og gøre det muligt at starte igen. 

  



 FORBEREDELSE OG KONTROL FØR BRUG
5.1 Pakket indhold 

Før brug skal det kontrolleres, at følgende indhold er pakket: 

Taljeenhed (indeholdende olie). 

Kædesæk (inklusive bolt, møtrik og splitter til tilkobling til taljeenheden) fås som ekstraudstyr.

Ledning til trykknap (cylindertype med to hastigheder er udstyret med spiralsnoet ledning og 
fastspændingsrem). Lastkæde. 

Driftsmanual og sikkerhedsanvisninger.

 

5.2 Forberedelse og kontrol før brug

Udseende og profil er som vist nedenfor

 
  

Krogsikring

(motorhus) 

Motor 

Renseprop

Ledning til trykknap

FORBEREDELSE OG KONTROL FØR BRUG 

Før brug skal det kontrolleres, at følgende indhold er pakket:  

bolt, møtrik og splitter til tilkobling til taljeenheden) fås som ekstraudstyr.

Ledning til trykknap (cylindertype med to hastigheder er udstyret med spiralsnoet ledning og 

Driftsmanual og sikkerhedsanvisninger. 

og kontrol før brug 

Udseende og profil er som vist nedenfor 

Ophængskrog 

Strømforsyningskabel

Controller-dæksel 

Gearkasse 

Kædesæk 

Lastkæde 

Lastkrog 

Krogsikring 

Gummistøddæmper 

Trykafbryder 

bolt, møtrik og splitter til tilkobling til taljeenheden) fås som ekstraudstyr. 

Ledning til trykknap (cylindertype med to hastigheder er udstyret med spiralsnoet ledning og 

 

Strømforsyningskabel



5.3 Før brug forberedes og kontrolleres følgende fem ting:

(1) Forsyning af gearolie 

Gearolie findes allerede i gearkassen.

Sådan skiftes gearolien: Fjern olieprop og renseprop fra gearkassen. Dræn forurenet 
renseproppen fast i, tilfør den angivne mængde gearolie via oliepropåbningen, og sæt derefter 
olieproppen fast i. 

 
 
 
Brug af kædetaljen uden tilstrækkelig mængde olie kan afstedkomme øjeblikkelig og alvorlig skade på 
kædetaljens gear- og koblingsmekanismer, hvilket kan give fejlfunktioner i taljen. For at undgå disse farer må 
kædetaljen ALDRIGbruges uden tilstrækkelig olie. Se følgende tabel.
 

 
 
Brug af andre olier end den angivne Kito
friktionskobling ikke arbejder fuldt ud, så lasten tabes. Sådan undgås disse farer:
 
Brug ALTIDden angivne Kito-gearolie.

Fastgør renseproppen omhyggeligt for at undgå olielækage.
 

(2) Kædesæksamling 

Kædesækken opbevarer lastkæden i den ubelastede side. Når den kobles til taljehuset, skal den 
fastgøres omhyggeligt, og der skal være speciel opmærksomhed omkring følgende:

 
 
Fastgør bolt og møtrik omhyggeligt som vist i figuren på næste side.
Sørg ALTIDfor, at lastkæden i den ubelastede side er korrekt opbevaret i kædesækken og 
opbevaret rigtigt fra enden. 

Opbevar ALDRIGen kæde i kædesækken, som overstiger den angivne længde for 
kædesækken. 

 

ADVARSEL 

Olieprop 

Renseprop 

FORSIGTIG 

Før brug forberedes og kontrolleres følgende fem ting: 

Gearolie findes allerede i gearkassen. 

Sådan skiftes gearolien: Fjern olieprop og renseprop fra gearkassen. Dræn forurenet 
renseproppen fast i, tilfør den angivne mængde gearolie via oliepropåbningen, og sæt derefter 

Brug af kædetaljen uden tilstrækkelig mængde olie kan afstedkomme øjeblikkelig og alvorlig skade på 
og koblingsmekanismer, hvilket kan give fejlfunktioner i taljen. For at undgå disse farer må 

bruges uden tilstrækkelig olie. Se følgende tabel. 

 

 
Mængde gearolie

W.L.L. 
(kg) 

60 

100 

180 

160 

240 

480 
 

Brug af andre olier end den angivne Kito-gearolie kan betyde, at den indbyggede 
friktionskobling ikke arbejder fuldt ud, så lasten tabes. Sådan undgås disse farer: 

gearolie. 

omhyggeligt for at undgå olielækage. 

Kædesækken opbevarer lastkæden i den ubelastede side. Når den kobles til taljehuset, skal den 
fastgøres omhyggeligt, og der skal være speciel opmærksomhed omkring følgende:

og møtrik omhyggeligt som vist i figuren på næste side. 
for, at lastkæden i den ubelastede side er korrekt opbevaret i kædesækken og 

en kæde i kædesækken, som overstiger den angivne længde for 

Sådan skiftes gearolien: Fjern olieprop og renseprop fra gearkassen. Dræn forurenet olie helt, sæt 
renseproppen fast i, tilfør den angivne mængde gearolie via oliepropåbningen, og sæt derefter 

Brug af kædetaljen uden tilstrækkelig mængde olie kan afstedkomme øjeblikkelig og alvorlig skade på 
og koblingsmekanismer, hvilket kan give fejlfunktioner i taljen. For at undgå disse farer må 

Mængde gearolie 

Oliemængde 
(l) 

0,27 

0,35 

Kædesækken opbevarer lastkæden i den ubelastede side. Når den kobles til taljehuset, skal den 
fastgøres omhyggeligt, og der skal være speciel opmærksomhed omkring følgende: 



Samlingsprocedure: 

Fastgør kædesækken på kædenedholderen 

Indfør splitter (4) for at forhindre, at U

 

(3) Samling af ledning til trykknap og spiralsnoet ledning 

a. Typer med en og to hastigheder 

Aflastningswiren må ikke tilsluttes, mens ledningen til trykknappen er ved at blive tilsluttet 
taljehuset. Når ledningen til trykknappen er fastgjort, skal enden af aflastningswiren monteres på 
taljehuset. 

 
 
Hvis der trækkes i ledningen til trykknappen, mens aflastningswiren ikke er fastgjort til taljehuset, kan der opstå 
kortslutning og elektrisk stød. 
Sørg ALTID for, at aflastningswiren er monteret korrekt på taljehuset som beskrevet i det følgende.

Samlingsprocedure: 

Sæt aflastningswiren (2) på kabelstøtte L (1)

b. Cylindertype med to hastigheder. Den spiralsnoede ledning må ikke fastgø
mens ledningen er ved at blive fastgjort til taljehuset. Som vist i illustrationen skal den fastgøres 
til kædesækken, så klemmen på fastspændingsremmen vender samme vej som vist i figuren, og 
så lastkæden på dette tidspunkt føres til mi

 
  

FORSIGTIG 

 

Fastgør kædesækken på kædenedholderen (1) med bolt (2) og U-møtrik (3).  

r at forhindre, at U-møtrikken (3) falder. Bøj splitenderne 90

Samling af ledning til trykknap og spiralsnoet ledning  

Typer med en og to hastigheder  

Aflastningswiren må ikke tilsluttes, mens ledningen til trykknappen er ved at blive tilsluttet 
taljehuset. Når ledningen til trykknappen er fastgjort, skal enden af aflastningswiren monteres på 

Hvis der trækkes i ledningen til trykknappen, mens aflastningswiren ikke er fastgjort til taljehuset, kan der opstå 

for, at aflastningswiren er monteret korrekt på taljehuset som beskrevet i det følgende.

 

(2) på kabelstøtte L (1) på taljehuset som vist i illustrationen. 

Cylindertype med to hastigheder. Den spiralsnoede ledning må ikke fastgøres til kædesækken, 
mens ledningen er ved at blive fastgjort til taljehuset. Som vist i illustrationen skal den fastgøres 
til kædesækken, så klemmen på fastspændingsremmen vender samme vej som vist i figuren, og 
så lastkæden på dette tidspunkt føres til midten af den spiralsnoede ledning. 

 

Klemme på fastspændingsrem 

Lastkæde 

Spiralsnoet 
ledning 

Kædesæk 

falder. Bøj splitenderne 90° eller mere. 

Aflastningswiren må ikke tilsluttes, mens ledningen til trykknappen er ved at blive tilsluttet 
taljehuset. Når ledningen til trykknappen er fastgjort, skal enden af aflastningswiren monteres på 

Hvis der trækkes i ledningen til trykknappen, mens aflastningswiren ikke er fastgjort til taljehuset, kan der opstå 

for, at aflastningswiren er monteret korrekt på taljehuset som beskrevet i det følgende. 

på taljehuset som vist i illustrationen.  

res til kædesækken, 
mens ledningen er ved at blive fastgjort til taljehuset. Som vist i illustrationen skal den fastgøres 
til kædesækken, så klemmen på fastspændingsremmen vender samme vej som vist i figuren, og 

 



 
 
For at undgå skade på den spiralsnoede ledning skal den spiralsnoede ledning fastgøres til kædesækken ved 
hjælp af fastgørelsesbåndet.  

Udstræk lastkæden, før den spiralsnoede ledning fastgøres til 
lastkæden og kædenedholderen. 

For at undgå skade på den spiralsnoede ledning skal kædesækken fastgøres, så klemmen på 
fastspændingsremmen vender opad. 

(4) Smøring af lastkæden. 

 
 
 

Smøring af kæden er vigtig 
mængde maskin- eller gearolie.

 

Smøringsprocedurer 

 Hæng kæden lodret, når den er uden last.

 Fjern støv eller vanddråber fra kæden.

 Påfør smøremiddel omkring de sektioner, hvor kædeled kommer i
kædenødden eller omløbsrullen som vist i følgende figurer.

 

(5) Specifikationer for strømforsyningskabel

Brug et strømforsyningskabel med en udvendig diameter som specificeret i tabellen nedenfor 
med hensyn til afstand til strømkilde.

Brug et kabel med tre ledere inklusive en jordleder som til strømforsyningskablet.

 

Diameter på strømforsyningskabel
(nominelt tværsnitsområde 

af leder)

2,0 mm

1,25 mm

 
[Tilslutning til strømforsyningskilde] 
 
 
 
Sørg ALTIDfor jordforbindelse for den elektriske kædetalje før brug.
Opret ALDRIG jordforbindelse for den elektriske kædetalje til en gasledning, da det kan medføre 
eksplosionsfare. Ud over jordforbindelse skal der 
med en jordafledningsafbryder. Den faktiske spænding i strømforsyningskilden må ikke overstige den 
maksimalt tilladte spænding: 264 V. 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

FORSIGTIG 

Belastningsretning 

For at undgå skade på den spiralsnoede ledning skal den spiralsnoede ledning fastgøres til kædesækken ved 

Udstræk lastkæden, før den spiralsnoede ledning fastgøres til kædesækken, for at undgå slitage mellem 

For at undgå skade på den spiralsnoede ledning skal kædesækken fastgøres, så klemmen på 

Smøring af kæden er vigtig for en lastkædes brugslevetid. Påfør regelmæssigt tilstrækkelig 
eller gearolie. 

Hæng kæden lodret, når den er uden last. 

Fjern støv eller vanddråber fra kæden. 

Påfør smøremiddel omkring de sektioner, hvor kædeled kommer i kontakt med hinanden og 
kædenødden eller omløbsrullen som vist i følgende figurer. 

 Når kæden er smurt, skal der foretages løft og 
sænkning uden last, så smøremidlet fordeles grundigt.

 

Kontakt venligst KITO Corporation, hvis en 
smøremidlerne ikke er godkendt, hvor du skal bruge det.

 

 
Specifikationer for strømforsyningskabel 

Brug et strømforsyningskabel med en udvendig diameter som specificeret i tabellen nedenfor 
med hensyn til afstand til strømkilde. 

kabel med tre ledere inklusive en jordleder som til strømforsyningskablet.

Diameter på strømforsyningskabel 
(nominelt tværsnitsområde  

af leder) 

Maks. længde af 
strømforsyningskabel 

(m) 

2,0 mm2 30 

1,25 mm2 15 

 

for jordforbindelse for den elektriske kædetalje før brug. 
jordforbindelse for den elektriske kædetalje til en gasledning, da det kan medføre 

eksplosionsfare. Ud over jordforbindelse skal der ALTID oprettes jordforbindelse til en strømforsyningskilde 
med en jordafledningsafbryder. Den faktiske spænding i strømforsyningskilden må ikke overstige den 

For at undgå skade på den spiralsnoede ledning skal den spiralsnoede ledning fastgøres til kædesækken ved 

kædesækken, for at undgå slitage mellem 

For at undgå skade på den spiralsnoede ledning skal kædesækken fastgøres, så klemmen på 

for en lastkædes brugslevetid. Påfør regelmæssigt tilstrækkelig 

kontakt med hinanden og 

Når kæden er smurt, skal der foretages løft og 
sænkning uden last, så smøremidlet fordeles grundigt. 

Kontakt venligst KITO Corporation, hvis en eller flere af 
smøremidlerne ikke er godkendt, hvor du skal bruge det. 

Brug et strømforsyningskabel med en udvendig diameter som specificeret i tabellen nedenfor 

kabel med tre ledere inklusive en jordleder som til strømforsyningskablet. 

jordforbindelse for den elektriske kædetalje til en gasledning, da det kan medføre 
oprettes jordforbindelse til en strømforsyningskilde 

med en jordafledningsafbryder. Den faktiske spænding i strømforsyningskilden må ikke overstige den 



5.4 Installation af løbekat 

(1) Miniløbekat 

Påsætning af afstandsstykker til justering

Fjern ophængskrogen i den elektriske kædetalje, og tilpas afstandsstykker til løbekatten med det øverste 
åg. 34 afstandsstykker (tykkelse på 3,2 mm) og 2 afstandsstykker B (1 mm) følger med. Brug de 32 
afstandsstykker som vist i nedenstående 
Dimension A nogenlunde svarer til Dimension B (bjælkens bredde) plus 3 mm som vist i illustrationen.

(Reference) 

Bjælkebredde (mm) Indvendigt af løbekatplade

50 H-bjælke 

68 
H-bjælke 

Højre/venstre, 11 stk. hver
I-bjælke 

98 H-bjælke 
Højre/venstre, 16 stk. hver

100 I-bjælke 

 
 
 
Forkert antal afstandsstykker kan medføre, at løbekatten ikke bevæger sig eller falder. Sådan undgås disse farer:
Sørg ALTIDfor at bruge alle 32 stykker, og bekræft, at A

Tilpasning af bolt 
Indstil løbekatten, så hjulaksen er i en ret vinkel til lastelinjen. 
(dobbelt møtriksystem), juster spillerummet til 2 mm eller mindre mellem splitteråbningen og 
U-møtrikken med 2 afstandsstykker og 2 afstandsstykker B, og stram dem derefter, og fastgør 
splitteren til bolten. 
 
 
 

Fastgør bolt, møtrik og U-møtrik omhyggeligt for at undgå, at løbekatten falder. Indfør splitten, og bøj enderne 

på den 90° eller mere. 

 

ADVARSEL 

Lastelinjen 

Hjulakse 

Splitter 

Afstandstykker til 

ADVARSEL 

il justering 

Fjern ophængskrogen i den elektriske kædetalje, og tilpas afstandsstykker til løbekatten med det øverste 
åg. 34 afstandsstykker (tykkelse på 3,2 mm) og 2 afstandsstykker B (1 mm) følger med. Brug de 32 
afstandsstykker som vist i nedenstående tabel til at rette afstanden for løbekattens sideplader, så 
Dimension A nogenlunde svarer til Dimension B (bjælkens bredde) plus 3 mm som vist i illustrationen.

Indvendigt af løbekatplade Udvendigt af løbekatplade

Højre/venstre, 8 stk. hver Højre/venstre, 8 stk. hver

Højre/venstre, 11 stk. hver Højre/venstre, 5 stk. hver

Højre/venstre, 16 stk. hver Højre/venstre, 0 stk. hver

afstandsstykker kan medføre, at løbekatten ikke bevæger sig eller falder. Sådan undgås disse farer:
for at bruge alle 32 stykker, og bekræft, at A–B=3 mm.  

Indstil løbekatten, så hjulaksen er i en ret vinkel til lastelinjen. Fastgør bolt, møtrik og U
(dobbelt møtriksystem), juster spillerummet til 2 mm eller mindre mellem splitteråbningen og 

møtrikken med 2 afstandsstykker og 2 afstandsstykker B, og stram dem derefter, og fastgør 

møtrik omhyggeligt for at undgå, at løbekatten falder. Indfør splitten, og bøj enderne 

Løbekatplade 
Skinne 

Møtrik 

Splitter 

U-møtrik 

Øverste åg 
(på elektrisk kædetalje) 

Indfør 4 afstandsstykker i det 
øverste åg 

Afstandstykker til 
justering

Bolt

Fjern ophængskrogen i den elektriske kædetalje, og tilpas afstandsstykker til løbekatten med det øverste 
åg. 34 afstandsstykker (tykkelse på 3,2 mm) og 2 afstandsstykker B (1 mm) følger med. Brug de 32 

tabel til at rette afstanden for løbekattens sideplader, så 
Dimension A nogenlunde svarer til Dimension B (bjælkens bredde) plus 3 mm som vist i illustrationen. 

Udvendigt af løbekatplade 

Højre/venstre, 8 stk. hver 

Højre/venstre, 5 stk. hver 

Højre/venstre, 0 stk. hver 

afstandsstykker kan medføre, at løbekatten ikke bevæger sig eller falder. Sådan undgås disse farer: 

Fastgør bolt, møtrik og U-møtrik 
(dobbelt møtriksystem), juster spillerummet til 2 mm eller mindre mellem splitteråbningen og 

møtrikken med 2 afstandsstykker og 2 afstandsstykker B, og stram dem derefter, og fastgør 

møtrik omhyggeligt for at undgå, at løbekatten falder. Indfør splitten, og bøj enderne 

 

Splitter 

Møtrik 

U-møtrik 



(2) Installation af løbekat på skinne

 
 
For alle elektriske kædetaljer ophængt i løbekatte skal der 
Hvis der ikke installeres skinnestop, kan taljen og løbekatten falde ud over afslutningen af skinnen og således 
forårsage uheld, der kan medføre personskade og/eller materiel skade. Stoppene skal være pla
udøver stødkraft på den elektriske kædetaljes plade eller løbekattens hjul. De skal være i kontakt med enderne af 
løbekattens sideplader. 
Skinnestoppene skal være påsat med støddæmpere for at afbøde løbekattens stødkraft.
 
 

(3) Løbekat i TS-serien (kun 480 kg)

 Manualen til løbekatte i TS
 

ADVARSEL 

Installation af løbekat på skinne 

For alle elektriske kædetaljer ophængt i løbekatte skal der være installeret skinnestop i hver ende af skinnen. 
Hvis der ikke installeres skinnestop, kan taljen og løbekatten falde ud over afslutningen af skinnen og således 
forårsage uheld, der kan medføre personskade og/eller materiel skade. Stoppene skal være pla
udøver stødkraft på den elektriske kædetaljes plade eller løbekattens hjul. De skal være i kontakt med enderne af 

Skinnestoppene skal være påsat med støddæmpere for at afbøde løbekattens stødkraft. 

erien (kun 480 kg) 

Manualen til løbekatte i TS-serien har flere oplysninger om tilkobling til disse løbekatte.

ED 480 kg

Ophængskrog

Kærvmøtrik 

Splitter 

være installeret skinnestop i hver ende af skinnen. 
Hvis der ikke installeres skinnestop, kan taljen og løbekatten falde ud over afslutningen af skinnen og således 
forårsage uheld, der kan medføre personskade og/eller materiel skade. Stoppene skal være placeret, så de ikke 
udøver stødkraft på den elektriske kædetaljes plade eller løbekattens hjul. De skal være i kontakt med enderne af 

 
serien har flere oplysninger om tilkobling til disse løbekatte. 

ED 480 kg

Ophængnin

Ågbolt 



 ANVENDELSE 
Så snart forberedelse og kontrol før

 

 

Ved skift mellem løft og sænkning med last må der ikke vendes, før taljens motor stopper helt. Hvis dette 
ikke undgås, kan det medføre skade på taljen.

Sørg for at undgå overdreven finindstilling under arbejdsgangen. (Finindstilling under arbejdsgangen: 
Meget hyppige løft eller sænkning inden for meget kort tid for at placere krogen med meget små, gentagne 
krogbevægelser). Hvis dette ikke undgås, kan det medføre skade på t

 

6.1 Type med en hastighed 

Betjeningsenheden er af enkelttrins tryktypen. Tryk på 

 

Nødstopanordning (valgfri) Denne knap bruges til at 
stoppe løft eller sænkning i nødsituationer. Det er en 
rød, hvælvet knap, der er placeret øverst på boksen 
med betjeningsenheden. Når der trykkes på den, 
afbrydes strømmen til udstyret, og knappen låses 
automatisk. Drej den mod højre for at frigøre 
låsningen. 

 
 
 
 

6.2 Type med to hastigheder 

Betjeningsenheden er af dobbelttrins tryktypen. Det første trin er til drift ved lav hastighed og det andet ved 
høj hastighed. Tryk på  for at løfte og på to 

 
 
 
 
 

(Justeringsfremgangsmåde ved lav hastighed)
Trykknappen kan justeres ved at indstille 
lavhastighedssiden for den faktiske spænding i 
strømforsyningskilden i hvert land, udstyret bruges i. 
Men hvis lav hastighed ikke fungerer eller er for 
hurtig eller langsom (pga. udsving i spænding og 
frekvens), justeres afbryderen på følgende måde:

 
 
  

ADVARSEL 

Så snart forberedelse og kontrol før brug er fuldført, er kædetaljen klar til at blive taget i brug.

Ved skift mellem løft og sænkning med last må der ikke vendes, før taljens motor stopper helt. Hvis dette 
ikke undgås, kan det medføre skade på taljen. 

overdreven finindstilling under arbejdsgangen. (Finindstilling under arbejdsgangen: 
Meget hyppige løft eller sænkning inden for meget kort tid for at placere krogen med meget små, gentagne 
krogbevægelser). Hvis dette ikke undgås, kan det medføre skade på taljen. 

Betjeningsenheden er af enkelttrins tryktypen. Tryk på  for at løfte og på to  for at sænke.

Nødstopanordning (valgfri) Denne knap bruges til at 
nødsituationer. Det er en 

rød, hvælvet knap, der er placeret øverst på boksen 
med betjeningsenheden. Når der trykkes på den, 
afbrydes strømmen til udstyret, og knappen låses 
automatisk. Drej den mod højre for at frigøre 

Betjeningsenheden er af dobbelttrins tryktypen. Det første trin er til drift ved lav hastighed og det andet ved 
for at løfte og på to  for at sænke. 

(Justeringsfremgangsmåde ved lav hastighed) 
Trykknappen kan justeres ved at indstille 
lavhastighedssiden for den faktiske spænding i 
strømforsyningskilden i hvert land, udstyret bruges i. 
Men hvis lav hastighed ikke fungerer eller er for 

a. udsving i spænding og 
frekvens), justeres afbryderen på følgende måde: 

Nødstopknap 
(valgfri)

Type med en hastighed 

Nødstopknap 
(valgfri)

Type med to hastigheder 

brug er fuldført, er kædetaljen klar til at blive taget i brug. 

Ved skift mellem løft og sænkning med last må der ikke vendes, før taljens motor stopper helt. Hvis dette 

overdreven finindstilling under arbejdsgangen. (Finindstilling under arbejdsgangen: 
Meget hyppige løft eller sænkning inden for meget kort tid for at placere krogen med meget små, gentagne 

for at sænke. 

Betjeningsenheden er af dobbelttrins tryktypen. Det første trin er til drift ved lav hastighed og det andet ved 

Nødstopknap 
(valgfri) 

Nødstopknap 
(valgfri) 



 
 
Rør ALDRIGstrømførende dele af kabler, klemmer og skrueklemmer, mens der foretages justeringer, da dette 
kan give elektrisk stød. 

Sørg ALTID for at slukke for strømmen, før der foretages service.

Åbn dækslet bag på betjeningsenheden (som vist i næste illustration). 

Drej indstillingen med uret for at øge hastigheden eller mod uret for at sænke den. 

Luk dækslet bag på betjeningsenheden.

6.3 Cylindertype med to hastigheder

(1) Dette er en talje, der betjenes med en afbryder. Afbryderen er direkte forbundet med lastkrogen. 

Som vist i illustrationen er afbryderen cylinderformet. Lasten løftes, når afbryderen vippes op og 
sænkes, når den vippes ned. 

 
* Betjeningsboksen har en alternativ lysafbryder.

* Høj eller lav løftehastighed vælges med den alternative afbryder.

* "H" i venstre side for høj hastighed, "L" i højre side for lav hastighed.

(Fremgangsmåde ved hastighedsjustering)
Hvis taljen ikke fungerer eller ikke har den rette hastighed, justeres hastighedsindstillingen på 
følgende måde: 

 
* Drej indstillingen med uret for at øge løftehastigheden.

* Drej indstillingen mod uret for at sænke løftehastigheden.

 

(2) Lastkrogen kan tages af. Aftagning og indstilling er beskrevet nedenfor. 

Sådan tages lastkrogen af:

Hold i husmøtrikken, drej krogknasten mod venstre (mod uret). 

Sådan indstilles lastkrogen:

Lastkrogen kan indstilles ved simpelthen at skubbe den ind 

  

FARE 

Hastighedsvælger 

Cylinderkontrol 

Cylindergreb 

Krogknast 

Husmøtrik 

Justeringsindstiling 
lav hastighed 

Justeringsindstilling 
høj hastighed 

Aftagelig krog 

strømførende dele af kabler, klemmer og skrueklemmer, mens der foretages justeringer, da dette 

for at slukke for strømmen, før der foretages service. 

Åbn dækslet bag på betjeningsenheden (som vist i næste illustration).  

Drej indstillingen med uret for at øge hastigheden eller mod uret for at sænke den. 

betjeningsenheden. 

 

Cylindertype med to hastigheder 

Dette er en talje, der betjenes med en afbryder. Afbryderen er direkte forbundet med lastkrogen. 

Som vist i illustrationen er afbryderen cylinderformet. Lasten løftes, når afbryderen vippes op og 

Betjeningsboksen har en alternativ lysafbryder. 

Høj eller lav løftehastighed vælges med den alternative afbryder. 

"H" i venstre side for høj hastighed, "L" i højre side for lav hastighed. 

(Fremgangsmåde ved hastighedsjustering) 
Hvis taljen ikke fungerer eller ikke har den rette hastighed, justeres hastighedsindstillingen på 

Drej indstillingen med uret for at øge løftehastigheden. 

Drej indstillingen mod uret for at sænke løftehastigheden. 

Lastkrogen kan tages af. Aftagning og indstilling er beskrevet nedenfor.  

Sådan tages lastkrogen af: 

Hold i husmøtrikken, drej krogknasten mod venstre (mod uret).  

Sådan indstilles lastkrogen: 

Lastkrogen kan indstilles ved simpelthen at skubbe den ind nedefra. 

Indstilling 

Hastighedsvælge
r 

Cylinderkontrol 

Justeringsindstiling 
Lav hastighed 

Nødstopknap 

Cylindergreb 

Aftagelig krog 

Cylindergreb 

Husmøtrik 

Krogknast 

 

Nødstoptype 

Betjening (eksempel) 
Hold om cylindergrebet, og betjen cylinderkontrollen med 
enten tommelfinger eller tommel

strømførende dele af kabler, klemmer og skrueklemmer, mens der foretages justeringer, da dette 

Drej indstillingen med uret for at øge hastigheden eller mod uret for at sænke den.  

Dette er en talje, der betjenes med en afbryder. Afbryderen er direkte forbundet med lastkrogen.  

Som vist i illustrationen er afbryderen cylinderformet. Lasten løftes, når afbryderen vippes op og 

 

Hvis taljen ikke fungerer eller ikke har den rette hastighed, justeres hastighedsindstillingen på 

Cylinderkontrol 

Hold om cylindergrebet, og betjen cylinderkontrollen med 
enten tommelfinger eller tommel- og pegefinger. 



 
 
Sørg ALTID for, at krogknasten er låst helt. 

Tab eller frigør ALDRIG en last, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. 

For at undgå denne fare må lastkrogens udløsningsmekanisme (krogknasten) ikke 
betjenes, når kædetaljen med cylinderstyret eller valgfri aftagelig krog har ophængt 
last.  

 

 

6.4 Elektrisk kædetalje med løbekat

Hvis den elektriske kædetalje skal betjenes med løbe
løftede last eller lastkæden. 

 
 
Træk ALDRIG i den spiralsnoede ledning, betjeningsenheden eller ledningen til trykknappen. Træk i den 
spiralsnoede ledning, betjeningsenhedeller ledningen til 
wirer kan forårsage kortslutningi taljehuset eller en eventuel nærliggende leder, så operatøren får stød.

Flyt ALTID vandret ved at tage fat i cylindergrebet eller skubbe lasten.

Pas ALTID på din ryg, når du prøver at skubbe en løftet last eller lastkæden.

 

 EFTERSYN 
7.1 Klassificering af eftersyn 

(1) Første eftersyn: Før brug første gang skal alle nye, ændrede eller modificerede taljer efterses af en 
hertil udpeget medarbejder for at sikre overholdelse af de 

(2) Fremgangsmåden ved eftersyn af taljer til almindelig brug er opdelt i to generelle klassificeringer 
baseret på de intervaller, der bør foretages eftersyn med. Intervallerne afhænger igen af arten af de 
vigtige komponenter i taljen, og af den grad af slitage, nedbrydning eller fejlfunktioner der optræder i 
taljen. De to generelle klassificeringer angives her som daglig og periodisk med de respektive 
intervaller mellem eftersynene som defineret nedenfor.

(a) Daglig inspektion: Visuelt eftersyn udført af operatør eller andet personale udpeget til at foretage 
dette. 

(b) Periodisk inspektion: Visuelt eftersyn udført af personale udpeget til at gøre dette.

1) Normal service: årligt 

2) Tung service: halvårligt

3) Svær service: kvartalsvist

4) Speciel eller sjælden service som anbefalet af en kvalificeret person før den første af sådanne 
hændelser og som anvist af kvalificerede servicemedarbejdere for eventuelle efterfølgende 
hændelser. 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

for, at krogknasten er låst helt.  

en last, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. 

For at undgå denne fare må lastkrogens udløsningsmekanisme (krogknasten) ikke 
betjenes, når kædetaljen med cylinderstyret eller valgfri aftagelig krog har ophængt 

Elektrisk kædetalje med løbekat 

Hvis den elektriske kædetalje skal betjenes med løbekat, flyttes den vandret ved enten at skubbe den 

i den spiralsnoede ledning, betjeningsenheden eller ledningen til trykknappen. Træk i den 
spiralsnoede ledning, betjeningsenhedeller ledningen til trykknappen kan frakoble ledningswirer. Frakoblede 
wirer kan forårsage kortslutningi taljehuset eller en eventuel nærliggende leder, så operatøren får stød.

vandret ved at tage fat i cylindergrebet eller skubbe lasten. 

du prøver at skubbe en løftet last eller lastkæden. 

Første eftersyn: Før brug første gang skal alle nye, ændrede eller modificerede taljer efterses af en 
hertil udpeget medarbejder for at sikre overholdelse af de relevante bestemmelser i denne manual.

Fremgangsmåden ved eftersyn af taljer til almindelig brug er opdelt i to generelle klassificeringer 
baseret på de intervaller, der bør foretages eftersyn med. Intervallerne afhænger igen af arten af de 

nter i taljen, og af den grad af slitage, nedbrydning eller fejlfunktioner der optræder i 
taljen. De to generelle klassificeringer angives her som daglig og periodisk med de respektive 
intervaller mellem eftersynene som defineret nedenfor. 

n: Visuelt eftersyn udført af operatør eller andet personale udpeget til at foretage 

Periodisk inspektion: Visuelt eftersyn udført af personale udpeget til at gøre dette.

 

Tung service: halvårligt 

Svær service: kvartalsvist 

ciel eller sjælden service som anbefalet af en kvalificeret person før den første af sådanne 
hændelser og som anvist af kvalificerede servicemedarbejdere for eventuelle efterfølgende 

en last, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.  

kat, flyttes den vandret ved enten at skubbe den 

i den spiralsnoede ledning, betjeningsenheden eller ledningen til trykknappen. Træk i den 
trykknappen kan frakoble ledningswirer. Frakoblede 

wirer kan forårsage kortslutningi taljehuset eller en eventuel nærliggende leder, så operatøren får stød. 

Første eftersyn: Før brug første gang skal alle nye, ændrede eller modificerede taljer efterses af en 
relevante bestemmelser i denne manual. 

Fremgangsmåden ved eftersyn af taljer til almindelig brug er opdelt i to generelle klassificeringer 
baseret på de intervaller, der bør foretages eftersyn med. Intervallerne afhænger igen af arten af de 

nter i taljen, og af den grad af slitage, nedbrydning eller fejlfunktioner der optræder i 
taljen. De to generelle klassificeringer angives her som daglig og periodisk med de respektive 

n: Visuelt eftersyn udført af operatør eller andet personale udpeget til at foretage 

Periodisk inspektion: Visuelt eftersyn udført af personale udpeget til at gøre dette. 

ciel eller sjælden service som anbefalet af en kvalificeret person før den første af sådanne 
hændelser og som anvist af kvalificerede servicemedarbejdere for eventuelle efterfølgende 



7.2 Lejlighedsvist anvendt talje 

(1) En talje, som ikke har været i b
have eftersyn i overensstemmelse med kravene i afsnit 7.4, før den tages i brug.

(2) En talje, som ikke har været i brug i en periode på et år, skal have eftersyn i overensstemmelse med 
kravene i afsnit 7.4, før den tages i brug.

 

7.3 Registrering af eftersyn 

Der skal opbevares daterede eftersynsrapporter og 
og disse registreringer skal opbevares, så de er tilgængelige for autoriserede 

 

7.4 Eftersynsmetoder og bedømmelseskriterier

Genstand Eftersynsmetoder

1. Taljehus  

(1) Skade på kasse Kontroller visuelt.

(2) Afvigende lyde under 
betjening 

Løft og sænk let last.

(3) Mængde gearolie; 
forurening 

Kontroller visuelt.

(4) Skade på 
controller-dæksel og 
kasse 

Kontroller visuelt.

(5) Skade på mærkeplade Kontroller visuelt.

(6) Skade på kabel- og 
ledningssamling 

Kontroller visuelt.

(7) Bremsefunktion Kontroller, om 
bremsen glider, når 
der løftes eller sænkes 
uden last. 

 Kontroller, om 
bremsen glider, når 
der løftes eller sænkes 
med nominel last ved 
høj hastighed.

(8) Børste Kontroller visuelt.

  

En talje, som ikke har været i brug i en periode på en måned eller mere men i mindre end et år, skal 
have eftersyn i overensstemmelse med kravene i afsnit 7.4, før den tages i brug. 

En talje, som ikke har været i brug i en periode på et år, skal have eftersyn i overensstemmelse med 
ne i afsnit 7.4, før den tages i brug. 

Der skal opbevares daterede eftersynsrapporter og -registreringer udarbejdet med bestemte tidsintervaller, 
og disse registreringer skal opbevares, så de er tilgængelige for autoriserede medarbejdere.

Eftersynsmetoder og bedømmelseskriterier 

Eftersynsmetoder Grænse/kriterier for skrotning 

 

Kontroller visuelt.  Ingen revner i taljehus. 

sænk let last.  Ingen vibration eller uregelmæssig 
lyd fra motoren eller fra taljehuset. 

Kontroller visuelt.  Udskift gearolien regelmæssigt 
tilpasset efter brugsfrekvensen. 

Kontroller visuelt.  Ingen deformation eller revner 

Kontroller visuelt.  Kapaciteten skal være læselig 

Kontroller visuelt.  Ingen skade eller løse skruer. 

Kontroller, om 
bremsen glider, når 
der løftes eller sænkes 

 Bremseafstand: ca. 5 kædeled. 

Kontroller, om 
bremsen glider, når 
der løftes eller sænkes 

nominel last ved 
høj hastighed. 

 Bremseafstand: ca. 5 kædeled. 

Kontroller visuelt.  Skrotningsgrænsen for denne 
børste er 8 mm (børsten bør ikke 
slides mere end dette). 

 

 
 

rug i en periode på en måned eller mere men i mindre end et år, skal 

En talje, som ikke har været i brug i en periode på et år, skal have eftersyn i overensstemmelse med 

registreringer udarbejdet med bestemte tidsintervaller, 
medarbejdere. 

Afhjælpning 

 

Udskiftning. 

Reparer. 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Udskift/reparer. 

Bed serviceshoppen 
om at foretage 
eftersyn og reparere. 

Bed serviceshoppen 
om at foretage 
eftersyn og reparere. 

Udskiftning. 



Genstand Eftersynsmetoder

2. Funktionsafbryder 

(1) Funktion Betjen afbryderen 
uden last. 

  

(2) Nødstopfunktion Betjen afbryderen 
uden last. 

(3) Revner i kasse Kontroller visuelt.

(4) Løse 
ledningssamlinger 

Kontroller visuelt.

3. Lastkæde  

(1) Udvendigt Kontroller visuelt.

(2) Udseende af lastkæde Kontroller smøring, 
og om den er snoet.

 

(3) Slitage Mål med skydelærere.

 

Kædediameter
(d) 

4 

 

Eftersynsmetoder Grænse/kriterier for skrotning 

  

Betjen afbryderen  Lastkrogen skal løfte og sænke ud 
fra angivelser på etjeningsenheden 
og cylinderafbryderen. 

 

Kontroller 
strømkilden, og at 
ledningen er 
tilsluttet. Udskift 
den, hvis den er 
defekt (inkl. 
elektrisk udstyr).

 Ændring fra lav til høj hastighed. 
(Dobbelt hastighed og 
cylindertyper med dobbelt 
hastighed) 

Udskiftning.

Betjen afbryderen  Sørg for, at lasten stopper med det 
samme, når der trykkes på 
nødstopknappen, mens der løftes 
eller sænkes. 

Kontroller 
strømkilden, og at 
ledningen er 
tilsluttet. Udskift 
den, hvis den er 
defekt (inkl. 
elektrisk udstyr).

Kontroller visuelt.  Ingen revner. Udskiftning.

Kontroller visuelt.  Ingen løse eller manglende skruer. Reparation.

  

Kontroller visuelt.  Lastkæden skal smøres. Påfør olie.

Kontroller smøring, 
om den er snoet. 

 Lastkæden er grundigt smurt. Hvis kæden er tør, 
skal der påføres 
smøremiddel som 
angivet i afsnit 
'5.2(4)'.

 

Lastkæden er ikke 
snoet eller skæv 

Hvis kæden er snoet, 
skal den snoes op og 
føres tilbage til 
normal kædetilstand.

skydelærere.  Dimension "P" eller "d" skal være 
inden for følgende værdier: 

Udskiftning

Kædediameter 
 

Antal målte kædeled 
Sum af pitches (P) for målte 

kædeled 
Normal Skrottes

5 60,5 62,3
 

Afhjælpning 

 

Kontroller 
strømkilden, og at 
ledningen er 
tilsluttet. Udskift 
den, hvis den er 
defekt (inkl. 
elektrisk udstyr). 

Udskiftning. 

Kontroller 
strømkilden, og at 
ledningen er 
tilsluttet. Udskift 
den, hvis den er 
defekt (inkl. 
elektrisk udstyr). 

Udskiftning. 

Reparation. 

 

Påfør olie. 

Hvis kæden er tør, 
skal der påføres 
smøremiddel som 
angivet i afsnit 
'5.2(4)'. 

Hvis kæden er snoet, 
skal den snoes op og 
føres tilbage til 
normal kædetilstand. 

Udskiftning. 

Enhed (mm)
Sum af pitches (P) for målte 

Slitagegrænse 
for d 

Skrottes 
 3,3 

 



 

Genstand Eftersynsmetoder

4. Krog  

(1) Deformation Kontroller visuelt.

 

Mål med skydelærere 
dimension "e" mellem 
to prægede mærker på 
købstidspunket.

Mål med skydelærere.

 

 

Lastkrog
Ophængskrog

480 
kg 

Lastkrog
Ophængskrog

(2) Fejl Kontroller visuelt.

(3) Bøjet ved skaft på 
lastkrog 

Kontroller visuelt.

(4) Lastkrogbevægelse Drej krogen.

(5) Deformation af 
nederste åg 

Kontroller visuelt.

(6) Krogsikring Kontroller visuelt.

(7) Rotation af 
omløbsrulle 

Dreje omløbsrullen 
ved at løfte lastkæden 
op og ned som vist i 
illustrationen.

 

Eftersynsmetoder Grænse/kriterier for skrotning 

  

Kontroller visuelt.  Ingen deformation i forhold til 
oprindelig form (på 
købstidspunktet). 

Udskiftning.

Mål med skydelærere 
dimension "e" mellem 
to prægede mærker på 
købstidspunket. 

 Ingen deformation i forhold til 
oprindelig form (på 
købstidspunktet). 

Udskiftning.

Mål med skydelærere.  Dimensionerne "c" og "d" er inden 
for grænserne. 

Udskiftning.

 
c mm 

Normal  
størrelse 

Skrotnings- 
grænse 

Normal 
størrelse 

Lastkrog 17,0 16,2 12,1 
Ophængskrog 17,0 16,2 7,0 

Lastkrog 
23,5 21,0 17,5 

Ophængskrog 

Kontroller visuelt.  Ingen alvorlige fejl. Udskiftning.

Kontroller visuelt.  Brug aldrig hvis bøjet Udskiftning.

Drej krogen.  Krog skal dreje let. Udskiftning.

Kontroller visuelt.  Må ikke udvise deformation. Udskiftning.

visuelt.  Ingen deformation i forhold til 
oprindelig form (på 
købstidspunktet). 

Udskiftning.

Dreje omløbsrullen 
ved at løfte lastkæden 
op og ned som vist i 
illustrationen. 

 Omløbsrullen roterer jævnt. 

 

Efterse og reparer, 
hvis der 
rotation.

Ophængskrog Lastkrog 

Afhjælpning 

 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

(Referenceværdier) 
d mm 

Normal  
 

Skrotnings- 
grænse 

11,5 
6,5 

16,0 

 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

Efterse og reparer, 
hvis der ikke er jævn 
rotation. 

 



Genstand Eftersynsmetoder

5. Kædefjeder og 
gummistøddæmper 

 

(1)Kædeboltdeformation 
(valgfri) 

Kontroller visuelt.

(2)Støddæmperdeformation Kontroller visuelt.

6. Kædesæk Kontroller visuelt.

7. Elektrisk kabel  

(1) Skade på elektrisk 
kabel 

Kontroller visuelt.

(2) Løs elektrisk 
kabelforbindelse 

Kontroller visuelt.

(3) Dårlig jordforbindelse Kontroller visuelt.

8. Miniløbekat 
(60 ~ 240 kg)  
Ved 480 kg henvises til 
manualen til løbekat i 
TS-serien. 

 

(1) Funktion Flyt (løbekat) uden 
last. 

(2) Udfaldende splitter* Kontroller visuelt.

(3) Slitage af hjul Mål med 
skydelærere.

 

Eftersynsmetoder Grænse/kriterier for skrotning 

  

Kontroller visuelt. Brug ALDRIGdeformeret 
kædefjeder som vist i 
illustrationen eller en med 
utilstrækkelig 
fjederegenskab, og sørg for, 
at størrelsen på den frie 
kædefjeder er minimum 
75 mm (130 mm) - startstørrelsen 
på fjederen er 85 mm (150 mm) 
* ( )60 ~ 240 kg 

Udskift 
kædefjederen med 
en ny, hvis den er 
deformeret.

Udskift 
gummistøddæmpere
n med en ny, hvis 
den er deformeret.

Kontroller visuelt. Brug ALDRIG 
gummistøddæmperen, hvis 
den er deformeret som vist i 
illustrationen. 

 

Kontroller visuelt.  Kædesækken må ikke være 
beskadiget. 

 Skruer og stifter må ikke være 
løsnet eller beskadiget. 

 Ingen fremmedlegemer eller støj. 

Udskift med nye ved 
beskadigelse.

Udskift med nye ved 
beskadigelse.

Fjern evt. 
fremmedlegemer 
eller støv.

  

Kontroller visuelt.  Ingen skade. Udskiftning.

Kontroller visuelt.  Intet løsnet. Reparation.

Kontroller visuelt.  Skal have jordforbindelse. Jord.

  

Flyt (løbekat) uden  Skal køre jævnt. Udskiftning.

Kontroller visuelt.  Ikke falde. Reparation.

skydelærere. 
 Kontaktflade og slitage af flange 

skal være inden for følgende 
grænser: 

Udskiftning.

 

 

Diameter af gevind 
D (mm) 

Grænse for skrotning 

Normal Skrotningsgrænse 
40 38 

 

Afhjælpning 

 

Udskift 
kædefjederen med 
en ny, hvis den er 
deformeret. 

Udskift 
gummistøddæmpere
n med en ny, hvis 
den er deformeret. 

 

Udskift med nye ved 
beskadigelse. 

Udskift med nye ved 
beskadigelse. 

Fjern evt. 
fremmedlegemer 
eller støv. 

 

Udskiftning. 

Reparation. 

Jord. 

 

Udskiftning. 

Reparation. 

Udskiftning. 

Grænse for skrotning  
af flange 
t (mm) 

1,5 



Genstand Eftersynsmetoder

(4) Deformation af 
skilleplade 

Kontroller visuelt.

Mål med 
skydelærere.

 
 

 VEDLIGEHOLDELSE
 
 
Udfør ALDRIGvedligeholdelse af kædetaljen, mens den har ophængt last. 

Før der udføres vedligeholdelsesarbejde, påsættes følgende skilt: 

["FARE" : ANVEND IKKE UDSTYR, DER ER UNDER REPARATION]. 

Lad kun kvalificerede servicemedarbejdere udføre vedligeholdelse. 

Sluk ALTID for strømkilde, før der udføres vedligeholdelse.

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på kædetaljen, skal den altid testes 
tages i brug igen. 

8.1 Gearsmøring 

Skift gearolie mindst én gang om året.

 
 

Ved olieskift skal du ALTID fjerne både olieproppen og renseproppen for at dræne forurenet olie helt, før den 
nye gearolie specificeret af Kito tilføres.

Brug af andre olier end den angivne Kito

hvilket kan medføre tab af lasten. 

Sådan undgås disse farer: 

Brug altid den angivne Kito-gearolie. 

8.2 Smøring af lastkæde 

Se '5.3 (4) Smøring af lastkæden’ 

 
 

Smør ALTIDlastkæden en gang om ugen eller oftere, afhængigt af anvendelsens sværhedsgrad.

Smør ALTIDhyppigere end normalt i et korrosionsaggressivt miljø (saltvand, havluft og/eller ætsende 
forbindelser eller andre korrosionsforbindelser)

Rens ALTIDkun kæden med et syrefrit opløsningsmiddel for at fjerne rust eller slibende støvansamlinger. 
Efter rensning smøres kæden. 

Smør ALTIDhvert led i kæden, og påfør nyt smøremiddel over eksisterende lag.

 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

ADVARSEL 

Eftersynsmetoder Grænse/kriterier for skrotning 

Kontroller visuelt. 

skydelærere. 

 

 Ingen deformation. 

 Skilleplades topdimensioner "F" 
må ikke overstige dimensioner før 
brug med 5 % eller mere. 

Udskiftning.

Udskiftning.

VEDLIGEHOLDELSE 

vedligeholdelse af kædetaljen, mens den har ophængt last.  

Før der udføres vedligeholdelsesarbejde, påsættes følgende skilt:  

["FARE" : ANVEND IKKE UDSTYR, DER ER UNDER REPARATION].  

Lad kun kvalificerede servicemedarbejdere udføre vedligeholdelse.  

for strømkilde, før der udføres vedligeholdelse. 

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på kædetaljen, skal den altid testes med dens nominelle kapacitet, inden den 

Skift gearolie mindst én gang om året. 

fjerne både olieproppen og renseproppen for at dræne forurenet olie helt, før den 
nye gearolie specificeret af Kito tilføres. 

Brug af andre olier end den angivne Kito-gearolie kan betyde, at friktionskoblingen ikke arbejder fuldt ud,

lastkæden en gang om ugen eller oftere, afhængigt af anvendelsens sværhedsgrad.

end normalt i et korrosionsaggressivt miljø (saltvand, havluft og/eller ætsende 
forbindelser eller andre korrosionsforbindelser) 

kun kæden med et syrefrit opløsningsmiddel for at fjerne rust eller slibende støvansamlinger. 

hvert led i kæden, og påfør nyt smøremiddel over eksisterende lag. 

Afhjælpning 

Udskiftning. 

Udskiftning. 

med dens nominelle kapacitet, inden den 

fjerne både olieproppen og renseproppen for at dræne forurenet olie helt, før den 

gearolie kan betyde, at friktionskoblingen ikke arbejder fuldt ud, 

lastkæden en gang om ugen eller oftere, afhængigt af anvendelsens sværhedsgrad. 

end normalt i et korrosionsaggressivt miljø (saltvand, havluft og/eller ætsende 

kun kæden med et syrefrit opløsningsmiddel for at fjerne rust eller slibende støvansamlinger. 



8.3 Mekanisk bremse med friktionskobling 

Den mekaniske bremse med friktionskobling har både glidekobling og bremsefunktioner. 

 
 
Demonter og juster ALDRIGden mekaniske bremse med friktionskobling. 

Kontakt ALTIDdin lokale KITO-forhandler i tilfælde af fejlfunktion i mekanisk bremse med friktionskobling. 

 

 

 FORBINDELSESDIAGRAM 
De elektriske elementer i controlleren (kontaktor og omformer) er installeret i et panel og indeholdt 
i taljehuset. 

Åbn controller-dækslet til taljehuset for at kontrollere forbindelsen. Sørg for, at strømførende ledninger er 
forbundet fast og korrekt. Se forbindelsesdiagrammet nedenfor. 

 
 
For at undgå elektrisk stød, skal du ALTID sørge for at slukke for strømkilden, før forbindelsen kontrolleres. 
 

FARE 

ADVARSEL 



 

9.1 Type med en hastighed 

(1) Standardtype (uden nødstopanordning) 
 

Motoroutput 300 W 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg)

 
(2) Nødstoptype 

 

Motoroutput 300 W 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Type med en hastighed 

G
rø

n/
gu

l 

Hvid Hvid 

Hvid 

Hv
id 

Sort 

Sort 

Sort 

Sort 

Gu
l 

Gul 

Gul 

Sor
t 

Rød 

Rød 

Rød Blå OP 

NED 

Bemærk; 

Type med en hastighed 

Hvid Hvid 

Hv
id 

Sort 

Rød 

Hvid 

A; Omformersamling 

Gul 

Rød Blå 

S1; Hovedledningsafbryder 
NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 
UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

G
rø

n/
gu

l 

Sort 

Bemærk; 

Gu
l 

Sor
t 

Grå 

Sort OP 

NED 

Sort 

Gul 

Rød 

S1, S2; Funktionsafbryder 
K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 
UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 
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(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg) 

Motoroutput 600 

W (WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg)

 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg) 

Motoroutput 600 W

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg)

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

NF; Støjfiltersamling

FC; Ferritkerne

UL; Endestopafbryder

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug

G
rø

n/
gu

l 

Hvid Hvid 

Sort 

Sort 

Gu
l 

Sort 

Gul 

OP

Motor (M) Sort: K2-3

Hvid: K2-1

Hvid 

Hv
id 

Hv
id 

Hv
id 

Sor
t 

Sort 

Sort 

 Gul 

Gul 

Gul 

Blå 

Blå Brun 

NF; Støjfiltersamling

FC; Ferritkerne

UL; Endestopafbryder

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug

A; Omformersamling 

Motor (M) Sort: K2-3

Hvid: K2-1

S2, S3; Funktionsafbryder 

    K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

Bemærk; 

Type med en hastighed 

Grå

G
rø

n/
gu

l 

Hvid Hvid 

Sort 

Sort 

Gu
l 

Sort 

Gul 

Hv
id 

OP

NED

S1; Hovedledningsafbryder 

Bemærk; A; Omformersamling 

S1, S2; Funktionsafbryder 

Type med en hastighed 

Hv
id 

NED

Hvid 

Hv
id 

Sor
t Sort Blå 

Sort 

Gul 

Gul 

Gul 

Blå Brun 

Hv
id 

Hv
id 

 

Motoroutput 600  

W (WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg) 

 
 

 

Motoroutput 600 W 

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg) 

Støjfiltersamling 

Ferritkerne 

Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

Sort 

Sor
t 

Sort 

Sort 

Hv
id 

Hvid 

Rød 

Rød 

Rød 

Hvid 

Blå Blå 

Gul 

OP 

Støjfiltersamling 

Ferritkerne 

Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

Motor (M) Sort: K2-2

Hvid: K2-8

Sort 

Sor
t 

Sort 

Sort 

Gul Gul 

Hv
id 

Hv
id 

Hv
id 

Hvid 

Rød 

Rød 

Rød 

Hvid Gul 

Blå Blå 

Blå 

Gul 

Brun OP 

NED 

Motor (M) Sort: K2-2

Hvid: K2-8

Gul 

Hv
id 

Hv
id 

Gul 

Blå 

Brun 

NED 



 

9.2 Type med to hastigheder 

(1) Standardtype (uden nødstopanordning) 
 

Motoroutput 300 W 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg)

 
(2) Nødstoptype 

 

Motoroutput 300 W 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg)

Sort 

Blå 

Sor
t 

Gu
l 

OP 

NED 

Gul 

Rød 

Brun 

Type med to hastigheder 

Bemærk; A; Omformersamling 
S1, S2; Funktionsafbryder 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 

UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

Hvid 
Sort 

Sort 

Gul 

Rød 

Rød 

Gul 

Hvid 

Sort 

OP 

Hvid 

NED 

Sort 

G
rø

n/
gu

l 

Blå 

Sor
t 

Gu
l 

NED 

Brun 

O
ra

ng
e 

Hvid 

OP 

Sort 

Hvid 

Sort Rød 

Hvid 

Rød 

Hvid 

Hvid 

Sort 

G
rø

n/
gu

l 

Blå 

Gul 

Rød 

OP 

NED 

OP 

NED 

Blå 

NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 

UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

Bemærk; 
S1; Hovedledningsafbryder 

Type med to hastigheder 
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(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg) 

Motoroutput 600

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg)

 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg) 

Motoroutput 600 W

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg)

Sort 

Hvid 

Hv
id 

Hv
id 

Gul 

Gul 

Gul 

Brun 

Motor (M) Sort: K2-3

Hvid: K2-1

Sort 

Hvid 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

Hv
id 

Hv
id 

Hvi
d 

Sor
t 

Hv
id 

Sort 
Blå 

Sor
t 

Blå 

A; Omformersamling 

 Gul 

Gul 

S1, S2; Funktionsafbryder 

Gul 

Sort 

Gul 

Hvid 

Sort 

Hvid 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

Sort 
Brun 

G
rø

n/
gu

l 

Blå 

Sort 

Gu
l 

*; Mekanisk interlock 

Brun 

O
ra

ng
e 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 

*; Mekanisk interlock 

NF; Støjfiltersamling

FC; Ferritkerne 
Bemærk; 

UL; Endestopafbryder

S1; Hovedledningsafbryder 

Type med to hastigheder 

Bemærk; 

G
rø

n/
gu

l 

Hvid 

Sort 

Blå 

Blå 

Hvid 

OP 

Sort 

Hvid 

Type med to hastigheder 

NF; Støjfiltersamling

O
ra

ng
e 

NED 

FC; Ferritkerne

UL; Endestopafbryder

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug

Hvid 

Motor (M) Sort: K2-3

Hvid: K2-1

Gul 

Sort 

Blå 

Brun 

OP 

NED 

NED 

OP 

Gu
l 

 

Motoroutput 600 W 

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg) 

 
 

 

Motoroutput 600 W 

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg) 

Sort 

Sort 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

Rød 

Hvid 

Støjfiltersamling 

Endestopafbryder 

Hv
id 

Hv
id 

Hv
id 

Sor
t Sort 

Blå 

Gul 

Brun 

NED 

Motor (M) Sort: K2-2

Hvid: K2-8

Støjfiltersamling 

Rød 

Hvid 

Blå 

Blå 

Gul Gul 

Rød OP 

Ferritkerne 

Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

Sort 

Sort Rød 

Rød 

Hvid 

Hvid 

Hv
id 

Hv
id 

Hv
id 

Sor
t Sort 

Blå 

Blå Blå 

Gul Gul Gul 

Rød Brun OP 

NED 

Motor (M) Sort: K2-2

Hvid: K2-8



 

9.3 Cylindertype med to hastigheder 

(1) Standardtype (uden nødstopanordning) 
 

Motoroutput 300 W 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg)

 
(2) Nødstoptype 

 

Motoroutput 300 W 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg)
 

NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 

UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 

G
rø

n/
gu

l 

Hvid 

Sort 

Hvid 

Gu
l 

Sor
t 

Grå 

Gul 

Sort 

Blå 

Brun 

Hvid 
Sort 

Sort Rød 

Rød 

Cylindertype med to hastigheder 
 

Hvid 

NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 

UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 
K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

*; Mekanisk interlock 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

Bemærk; 
S1; Hovedledningsafbryder 

Bemærk; 

G
rø

n/
gu

l 

Hvid 

Sort 

Hvid 

Gu
l 

Gul 

Sort 

Blå 

Brun 

Hvid 
Sort 

Sort Rød 

Rød 

Cylindertype med to hastigheder 
 

Hvid 

Blå 

Gul 

Rød OP 

NED 

O
r

an ge
 

G
r

øn
/

gu
l Sort 

O
ra

ng
e 

Blå 

Gul 

Rød OP 

NED 

O
r

an ge
 

G
r

øn
/

gu
l 
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60 kg, 100 kg, 180 kg) 

Motoroutput 600

W (WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg)

 

(WLL 60 kg, 100 kg, 180 kg) 

Motoroutput 600 W

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg)

NF; Støjfiltersamling 

FC; Ferritkerne 

UL; Endestopafbryder

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 

K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

Bemærk; 

Sort 

Hvid 

NF; Støjfiltersamling 
FC; Ferritkerne 

UL; Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug

A; Omformersamling 

S2, S3; Funktionsafbryder 
K1, K2; Elektromagnetisk kontraktor 

Hv
id 

*; Mekanisk interlock 

Bemærk; 

Hv
id 

S1; Hovedledningsafbryder 

Hv
id 

Sor
t 

G
rø

n/
gu

l 

Hvid 

Sort 

Hvid 

Hv
id 

Sort 

Hv
id 

Hv
id 

Sor
t Sort 

Blå 

Hvid 

Blå 

Gul 

Gul 

Gul 

Gul 

Blå 

Brun Sort 

Motor (M) Sort: K2-2

Blå 

Hvid: K2-8

Blå 

Brun 

Hvid 

 Gul 

Gul 

Gul 

Brun 

Motor (M) Sort: K2-3

G
rø

n/
gu

l 

Hvid 

Sort 

Hvid 

Gul 

Hvid: K2-1

Cylindertype med to hastigheder
 

Sort 

Blå 

Sort 

Brun 

Hvid 

O
ra

ng
e 

Gu
l 

Grå

Cylindertype med to hastigheder
 

Sort 

O
ra

ng
e 

Gu
l 

 

Motoroutput 600 

W (WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg) 

 
 

 

Motoroutput 600 W 

(WLL 160 kg, 240 kg, 480 kg) 

Endestopafbryder 

R; Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

 

 

Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 

Sort 

Sort Rød 

Rød 

Hvid 

Hvid 

Hv
id 

Hv
id Hv

id 

Sor
t Sort 

Blå 

Blå Blå 

Gul Gul 

Gul 

Gul 

Rød Brun OP 

NED 

Cylindertype med to hastigheder 

O ra n ge
 

G
r

øn
/

gu
l 

Motor (M) Sort: K2-2

Hvid: K2-8

 

Sort 

Sort Rød 

Rød 

Cylindertype med to hastigheder 

Hvid 

Hvid 

Hv
id 

Hv
id 

Hv
id 

Sor
t Sort Blå 

Blå Blå 

Gul Gul 

Gul 

Gul 

Rød Brun OP 

NED 

O
r

an ge
 

G
r

øn
/

gu
l 

Motor (M) Sort: K2-3

Hvid: K2-1

Sort 
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 FEJLFINDING OG LØSNINGER 

Situation Tilstand Årsag Afhjælpning 

Der kan 
hverken løftes 
eller sænkes. 

• Når 
betjeningsenheden 
eller 
cylinderafbryderen 
er i brug, høres en 
kliklyd fra enheden 
med de elektriske 
instrumenter. 

• Der er 
gået en 
sikring. 

• Motor er brændt ud pga. 
overdreven brug. 

• Udskift motor. 

• Brug under nominel værdi. 

• Unormal spænding. • Brug under nominel 
spænding. 

• Sikring 
er ormal. 

• Uregelmæssighed 
i ensretter. 

• Udskift ensretter. 

• Uregelmæssighed 
i ledningsføring. 

• Træk ledninger som 
normalt. 

• Trykknappen eller 
cylinderafbryderen 
fungerer, men der 
høres ingen kliklyd 
fra enheden med de 
elektriske 
instrumenter. 

• Sikring 
er ormal. 

• Strømkabel/ledning til 
trykknap er frakoblet. 

• Udskift strømkabel/ledning 
til trykknap. 

• Fald i spænding. • Brug under nominel 
spænding. 

Enten løft eller 
sænkning 
fungerer ikke. 

• Når trykknappen eller 
cylinderafbryderen er i brug, 
høres en kliklyd fra enheden 
med de elektriske instrumenter. 

• Slitage af børste. • Udskift børste. 

• Slitage af kædenedholder. • Udskift kædenedholder. 

• Overlast (løft umuligt). • Brug inden for nominel 
last. 

• Trykknappen eller 
cylinderafbryderen betjenes, 
men der høres ingen kliklyd fra 
enheden med de elektriske 
instrumenter. 

• Ledning til trykknap defekt 
eller frakoblet. 

• Udskift ledning. 

Hastighed ved 
løft/sænkning 
er for angsom. 

• Hastighed er ikke kun for 
langsom men konstant. 

• Fald i spænding. • Brug under den nominelle 
spænding. 

• Forringet funktion i 
hastighedskontrol for 
controller. 

• Udskift med en normal. 

• Udskift hele 
kontrolpanelsættet. 

• Motoren stopper med for meget 
slip ved let last. 

• Forringet bremsefunktion i 
kobling. 

• Udskift det mekaniske 
bremsesæt med 
friktionskobling. 

• Ved oprulning høres en 
motorlyd, men løft har en 
tendens til at stoppe midt i det 
hele. 

• Overlast. • Brug inden for nominel 
last. 
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Situation Tilstand Årsag Afhjælpning 

Bremseslip. • Bremseafstanden er for lang, 
også uden last. 

• Motoren er afmagnetiseret 
pga. for hyppig brug. 

• Udskift med en normal. 

  • Forkert kontakt for 
elektromagnetiske 
kontaktorer. 

 

  • Forringet modstand for 
dynamisk bremsning. 

 

 • Lasten kan ikke holdes på 
niveau, når driften stoppes. 

• Forkert brug af gearolie. • Udskift gearolien. 

 • Løfte-/sænkehastigheden er 
langsom inden for nominel last. 

• Forringelse af 
koblingsbremse. 

• Udskift det mekaniske 
bremsesæt med 
friktionskobling. 

Olielækage. • Olielækage fra kassesamling og 
kædenedholder. 

• Defekt gearkassepakning/ 
oliering. 

• Udskift med en normal. 

  • Løsnede samlingsbolte. • Fastgør med normalt 
drejningsmoment. 

 • Lækage fra olieprop. • Løsnet olieprop. • Fastgør olieprop. 

Der høres en 
kliklyd fra 
lastkæden 
under løft. ------- 

• Slitage af kædenød. • Udskift med en normal. 

• Slitage af lastkæde.  

• Rust på lastkæde.  

Elektrisk stød. 

------- 

• Ophobning af fugt/ 
fremmedlegeme på 
elektriske instrumenter. 

• Fjern fugt/fremmedlegeme. 

 • Forkert jordforbindelse. • Sørg for korrekt 
jordforbindelse. 

 
Bed din lokale Kito-forhandler om at udføre reparation. 
 
I forbindelse med vedligeholdelse er der fastgjort en 
ekstra sikring, som den vist i tabellen, 
controller-dækslet (siden med kapacitet/mærkeplade). 

Sikringer til vedligeholdelse 

WLL (kg) Hastighedstype 
Sikringsdimensionering 

(A) 
Antal 

pr. talje 
 Enkelt 5 2 

60,100,180 
Dobbelt 

5 2 
 0,1 1 

160,240 480 
Enkelt 10 2 

Dobbelt 
10 2 
0,1 1 
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 GARANTI 
KITO Corporation ("KITO") yder følgende garanti over for den oprindelige køber (”køber") af nye 
produkter fremstillet af "KITO" (KITO's produkter). 

(1) "KITO" garanterer, at KITO's produkter på forsendelsestidspunktet er fri for fejl i materialer og 
håndværksmæssig udførelse ved normal brug og service, og "KITO” er forpligtet til efter eget skøn og 
uden beregning at reparere eller udskifte dele eller genstande, der beviseligt har nævnte defekter, 
under forudsætning af, at ethvert erstatningskrav i forbindelse med defekter i henhold til denne garanti 
skal gøres gældende skriftligt straks efter konstatering heraf, og at defekte dele eller komponenter, 
hvis der fra datoen for købet af KITO's produkter konstateres noget inden for den garantiperiode, der 
er oplyst af den sælgende forhandler, opbevares med henblik på undersøgelse af "KITO” eller dennes 
autoriserede agenter eller returneres til KITO's fabrik eller et autoriseret servicecenter efter 
anmodning fra "KITO”. 

(2) ”KITO” yder ikke garanti på komponenter i produkter fra andre producenter. ”KITO” vil dog i det 
omfang, det er muligt, udlevere gældende garantier fra sådanne andre producenter til "Køber”. 

(3) Bortset fra den reparation eller udskiftning, der er nævnt i (1) ovenfor, som ”KITO” er eneansvarlig 
for, og som er købers eneste beføjelse i henhold til denne garanti, er "KITO" ikke ansvarlig for 
eventuelle andre krav, der opstår som følge af køb og brug af KITO's produkter, uanset om købers 
krav er baseret på kontraktbrud, skadevoldende handling eller andre principper, herunder krav om 
eventuelle skader, hvad enten det er direkte, indirekte tilfældige eller følgeskader. 

(4) Denne garanti er betinget af, at montering, vedligeholdelse og brug af KITO's produkter sker i henhold 
til de driftsmanualer, hvis indhold er sammensat og godkendt af "KITO". Denne garanti gælder ikke 
for fejl på KITO-produkter, der skyldes uagtsomhed, misbrug, fejlanvendelse eller utilsigtet brug eller 
en kombination heraf eller forkert fastgørelse, justering eller vedligeholdelse. 

(5) "KITO" kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade forårsaget ved transport, langvarig eller forkert 
opbevaring eller almindelig slitage på KITO's produkter eller for tab af driftstid. 

(6) Denne garanti gælder ikke for KITO's produkter, som er forsynet med eller repareret med dele, 
komponenter eller elementer, der ikke er leveret eller godkendt af "KITO", eller som er blevet 
modificeret eller ændret. 

DENNE GARANTI ER GIVET I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, UANSET OM DET ER 
UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER BLANDT ANDET ENHVER 
GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 
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 RESERVEDELSLISTE 
 
 
Ved bestilling af reservedele skal følgende angives: 
1) WLL (nominel kapacitet) for talje og løbekat og 

hastighedstype (en eller to hastigheder). 
2) Det angivne modelnummer på mærkepladen. 
3) Korrekt reservedelsnavn og -nummer. 
4) Løbende kædelængde, strømforsyningskabel eller ledning til 

trykknap hvis nødvendigt. 
5) Nødstopanordning. 

Nell'ordinare le parti di ricambio, si pręga di speęificare sempre 
i punti seguenti : 
1) La portata nominale del paranco e del carrello e il tipo di 

velocitä (singola o doppia). 
2) II numero di modello indicato sulla targhetta. 
3) La denominazione del ricambio e il suo codice. 
4) La lunghezza lineare delie catene, del cavo di alimentazione 

e del cavo pulsantiera, se necessario. 
5) Arresto di emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Geben Sie bitte bei der Bestellung von Ersatzteilen die 
folgenden Punkte an : 
1) Nutzlast (WLL) des Flaschenzuges und der Laufkatze 

angeben. Im weiteren ist der Geschwindigkeitstyp 
erforderlich (1-Geschwindigkeit und 2-Geschwindigkeiten). 

2) Die auf dem Typenschild angegebene Modell-Nummer. 
3) Korrekte Ersatzteilbezeichnung und Ersatzteilnummer. 
4) Laufmeterlänge für Lastkette, Stromversorgungskabel oder 

Druckknopfkabel, falls erforderlich. 
5) Nothaltvorrichtung (NOT-AUS). 

Ao solicitar peęas de reposięao, especifique por obs£quio 
os seguintes itens : 
1) Elevador e rolador WLL (capacidade nominal) e tipo de 

velocidade (simples ou dupla). 
2) Numero do modelo, que consta da płaca de identificaęao. 
3) Nome e ntimero correctos da peęa. 
4) Comprimeńto linear da corrente, do cabo de suprimento de 

foręa ou do fio do interruptor por botao de pressao, quando 
necessarios. 

5) Dispositivo de parada de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la commande des pieces de rechange, veuillez 
specifier les points suivants : 
1) Puissance nominale du palan et du chariot et vitesse de levage 

(a une ou deux vitesses). 
2) Numero de modele indique sur la plaque d'identification. 
3) Designation et numero exacts de la piece. 
4) Longueur lineaire de la chame, du cable d'alimentation et du 

cable de commande, si necessaire. 
5) Dispositif d'arrêt d'urgence. 

Wanneer u onderdelen bestelt, gelieve de volgende 
gegevens te verstrekken ; 
1) WLL VAN DE TAKEL EN LOOPKAT (toelaatbaar 

vermögen) en type van snelheid (enkelvoudig of tweevoudig) 
2) Modelnummer als aangegeven op naamplaatje. 
3) Juiste naam en nummer van onderdeel. 
4) Lineaire lengte van ketting, voedingskabel of 

bedieningskabel, indien vereist. 
5) Noodstopinrichting. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Al colocar el pedido de repuestos, rogamos especificar los 
siguientes puntos : 
1) WLL (capacidad nominal) y tipo de velocidad (ünica o dobie) 

del montacargas y del trole cargador. 
2) Nümero de modelo que figura en la płaca indicadora. 
3) Nümero y nombre correctos de la pieza. 
4) Longitud lineal de la cadena, del cable de alimentación o del 

cordón del botón pulsador, de requerirse. 
5) Dispositivo de parada de emergencia. 

Angiv følgende ved bestilling af reservedele: 
1) WLL (nominel kapacitet) for talje og løbekat og 

hastighedstype (en eller to hastigheder). 
2) Det angivne modelnummer på mærkepladen. 
3) Korrekt reservedelsnavn og -nummer. 
4) Løbende kædelængde, strømforsyningskabel eller ledning til 

trykknap hvis nødvendigt. 
5) Nødstopanordning 

 



Udfoldet visning og navne på reservedele til den elektriske kædetalje er angivet nedenfor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(valgfri) 

Udfoldet visning og navne på reservedele til den elektriske kædetalje er angivet nedenfor.Udfoldet visning og navne på reservedele til den elektriske kædetalje er angivet nedenfor. 
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Fig.  
nr. 

Ersatzteil Nr. Ersatzteilbezeichnung Zahl pro Flaschenzug 
 

Fig.  
nr. 

No de piece Designation de la piece Nombre par palan 

No. 
 de Fig. 

No. de pieza Nombre de la pieza 
Nüemros por 
montacargas 

Fig. 

n° Ricambio N° Denominazione del ricambio No. per paranco 

Fig.  

n° peca N° Nome da pepa 
Numero 

por corrente 

Nr.  
van afb. 

Nr. van 
onderdeel 

Naam van onderdeel 
Aantal 

per takel 
Fig.  
nr. 

Nr. 
på reservedel 

Navn på reservedel 
Antal  

pr. talje 

Fig. 
nr. 

Nr. på del Navn på del 
Antal  

pr. 
talje 

WLL (kg) 

60 100 180 160 240 

1 E2D1001 Ophængskrogsamling 1  
2 E2D1071T Krogsikringssamling T 1  
3 E2D1011 Øverste åg, komplet sæt 1  
4 E2D5091 Ophængsboltsamling 2  
5 E2D1021 Komplet lastkrogsæt 1  
6 E2D1071B Krogsikringssamling B 1  
7 E2D041 Kædebolt 1  
8 E2D049 Kærvmøtrik 1  
9 E2D096 Splitter 1  

10 E3D101 Hus 1   
11 E2D117 Ophængsbolt E 1   
12 E2D118 Akselstop 1   
13 E2D072 Bolt med fjederskive 2   
14 E2D111 Olieprop 2  
15 E2D112 Proppakning 2  
16 E2D269 Paltap 1  
17 E2D270 Palfjeder 1  
18 E2D268 Pal 1  
19 E2D271 Låsering 1  
20 E2D114 Indstillingsstift 2  
21 E3D401 Kædenedholder 1   
22 E2D451 Bolt med fjederskive 2  
23 E3D421 Kædefjeder (valgfri) 1  
24 E3D1045 Komplet stopsæt 1  
25 E3D046 Gummistøddæmper 2  
26 E2D086 Bolt med fjederskive 1  
27 E2D087 Møtrik 1  
28 E3D901 Gearolie 1   

29 
E2D1831 Kædesæk (3 m løft) 1  
E2D1835 Kædesæk (6 m løft) 1  

30 E2D854 Bolt BP 1  
31 E2D853 U-møtrik 1  
32 E2D852 Splitter 1  
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Fig.  
nr. 

Nr. på del Navn på del 
Antal  

pr.  
talje 

WLL (kg) 

60 100 180 160 240 

33 E2D1501D Komplet motorsæt for 230 V, 50 Hz 1   
34 E2D5508D Ankersamling for 230 V, 50 Hz 1   
35 E2D5507 Statorsamling 1   
36 E2D509 Motordæksel 1   
37 E2D506 Motorflange 1   
38 E2D1510 Dækselsamling 2   
39 E2D502 Børstekul 2   

40 E2DC802 
Mærkeplade M (1) 1    
Mærkeplade M (2) (3) 1      

41 
E2D162 Bolt med fjederskive 4 Note 1 Note 2 Note 1 Note 3 
E3D451 Bolt med fjederskive 4 Note 4 Note 5 Note 4 Note 6 

42 E2D221 Oliering 1  
43 E2D222 Nåleleje 1  
44 E2D231 Kugleleje 2  
45 E2D1223 Gear #2-samling 1      
46 E2D238 Kugleleje 1   
47 E2D236 Oliering 1   
48 E2D5234 Friktionskoblingssamling (inkl. kædenød) 1      
49 E2D311 Indstillingsfjeder 1   
50 E2D239 Oliering 1   
51 E2D125 Gearkassepakning 1   
52 E2D105 Gearkasse 1   
53 E2D152 Bolt med fjederskive 4   
54 E2D104 Controller-dæksel 1   

55 E3DC801 
Mærkeplade B (en hastighed) 1      
Mærkeplade B (to hastigheder eller cylinder) 1      

56 E2D109 Controller-dækselpakning 1   
57 E2D151 Maskinskrue med fjederskive 3  
58 E2D841 Lastkæde 1  
59 E2D865 Advarselsmærke EO 1  
60 E2D866 Advarselsmærke EE 1  
61 E2D867 Advarselsmærke EF 1  

 
Note 1: Partinr. før det i Note 4  
Note 2: Partinr. før det i Note 5  
Note 3: Partinr. før det i Note 6  
Note 4: Partinr. i og efter 6ASY8681  
Note 5: Partinr. i og efter 6ASY8680  
Note 6: Partinr. i og efter 6ASY8312 
Når enten '10 hus' eller '42 Bolt med fjederskive' bestilles, også det modsvarende. 
 



Type med en 
hastighed 

Nødstoptype

Type med to 
hastigheder 

Nødstoptype 

Nødstoptype 
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Fig.  
nr. 

Nr. på del Navn på del 
 Anta

l pr. 
talje 

WLL (kg) 

(1) 60 100 180 160 240 

1 E2D521 Strømforsyningskabel 3C 1  
2 E2D537 Kabelholder C 1  
3 E2D524 Kabelpakning C8 1  
4 E2D555 Maskinskrue med fjederskive 3  
5 E2D541 Kabelklemme E8 1  
6 E2D551 Maskinskrue med fjederskive 2  
7 E2D541 Kabelklemme E8 (enkelt hastighed) 1  
8 E2D542 Kabelklemme E12 (to/cylinder) 1  
9 E2D551 Maskinskrue med fjederskive 2  

10 E2D543 Kabelstøtte L 1  
11 ED552 Maskinskrue med fjederskive 2  
92 E3D169 Ferritkerne 1  

     
     

21 
E2DC1607 Ledning til trykknap 3C - komplet sæt N 1   
E2DC1607E Ledning til trykknap 4C - komplet sæt Y 1   

22 
E2D607 Ledning 3C til trykknap N 1   
E2DC607E Ledning 4C til trykknap Y 1   

23 E2D537 Kabelholder C 1  

24 
E2D524 Kabelpakning C8 N 1  
E2DC526 Kabelpakning C9 Y 1  

25 
E2DC2615 Betjeningsenhed S-samling N 1  
E2DC2615E Betjeningsenhed S-samling Y 1  

26 
E2D1615 Betjeningsenhed S N 1  
E2DC1615E Betjeningsenhed S Y 1  

27 E2DC868 Advarselsskilt CE 1  
28 E2D045 Kædestopled 1  
29 ----- Ledning kædebolt 1  
30 ----- Splitter 1  
31 E2D640 Låserem 3  
32 ----- Fastspændingsmuffe 1  
33 E2D555 Maskinskrue med fjederskive 3  

     

41 
E2DC1607 Ledning til trykknap 6C - komplet sæt N 1    
E2DC1607E Ledning til trykknap 6C - komplet sæt Y 1    

42 
E2D607 Ledning 6C til trykknap N 1   
E2DC607E Ledning 6C til trykknap Y 1   

43 . E2D537 Kabelholder C 1  
44 E2D525 Kabelpakning C12 1  

45 
E2DC2615 Betjeningsenhed D-samling N 1    
E2DC2615E Betjeningsenhed D-samling Y 1    

46 
E2D1615 Betjeningsenhed D N 1  
E2DC1615E Betjeningsenhed D Y 1  

47 E2DC868 Advarselsskilt CE 1  
48 E2D045 Kædestopled 1  
49 ----- Ledning kædebolt 1  
50 ----- Splitter 1  
51 E2D640 Låserem 3  
52 ----- Fastspændingsmuffe 1  
53 E2D555 Maskinskrue med fjederskive 3  

 
Bemærk: (1) N : Del til standardtype (uden nødstopanordning).  

Y : Del til nødstoptype. 
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Fig. 
 nr. 

Nr. på del Navn på del 
 Anta

l pr. 
talje 

WLL (kg) 

(l) 60 100 180 160 240 

62 E3D046 Gummistøddæmper 2  
63 E2D044 Stopkrave 1  
64 E2D045 Endestop 2  
65 ----- Låsering 1  
66 E2D041 Kædebolt 1  
67 E2D049 Kærvmøtrik 1  
68 E2D096 Splitter 1  
69 E2D1831 Kædesæk (3 m løft for cylindertype) 1  
70 E2D854 Bolt BP 1  
71 E2D853 U-møtrik 1  
72 E2D852 Splitter 1  
73 E2D861 Klemme 1  

74 
E2DC1607 Ledning til trykknap 7C - komplet sæt N 1    
E2DC1607E Ledning til trykknap 8C - komplet sæt Y 1    

75 E2DC868 Advarselsskilt CE 1  
76 E2D045 Kædestopled 1  
77 E2D537 Kabelholder C 1  
78 E2D525 Kabelpakning C12 1  
79 E2D5041 Aftagelig tilpasning E 1  
80 E2D1002 Aftagelig krogsamling 1  
81 E2D1071 Krogsikringssamling 1  
82 E2D555 Maskinskrue med fjederskive 3  
83 ----- Forsænket skrue 1  
84 ----- Forsænket skrue 1  
85 E2D865 Advarselsmærke EO 1  
86 E2D866 Advarselsmærke EE 1  
87 E2D867 Advarselsmærke EF 1  

90 
E3D1411 Endestopafbrydersamling 1  
E3D1411-C Endestopafbrydersamling (2) 1  

91 E3D422 Bolt med fjederskive 2  
     

 
Bemærk: (1) N : Del til standardtype (uden nødstopanordning).  

Y : Del til nødstoptype.  
(2) Til 'komplet kontrolpanelsæt' udstyret med beskyttelsesplade ved vendt brug. 

  



 
 
 

  

To hastigheder og to cylindere

Enkelt hastighed

To hastigheder og to cylindere

160 og 240 kg 

60, 100 og 180 kg 

60, 100 og 180 kg 

 

To hastigheder og to cylindere 

Enkelt hastighed 

To hastigheder og to cylindere 

160 og 240 kg 
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Fig. nr. Nr. på del Navn på del 
Antal pr. 

talje 
WLL (kg) 

60 100 180 160 240 

1 
E3DC1601 Komplet kontrolpanelsæt 1   
E3DC1601-C Komplet kontrolpanelsæt (2) 1   

2 E2D616 Omformersamling 1   
3 E2D664 Sikringssæt    
4 E2D622 Siliciumstaksæt 1   
5 E2D667 Maskinskrue med fjederskive 2 Til omformer ----- 
6 E2D663 Maskinskrue med fjederskive 1 Til siliciumstak 
7 E2DC1617 Elektromagnetisk kontaktorsæt 1   
8 E2DC1620 Elektromagnetisk kontaktorsæt 1   

9 E2D661 
Maskinskrue med fjederskive 5 Til kontaktor og modstand ----- 
Maskinskrue med fjederskive 2 ----- Til omformer 

10 E2D619 Modstand 1   

11 E2D665 Maskinskrue med fjederskive 9 ----- 
Til kontaktor og 
modstand 

33 E3D371 Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 1   
34 E3D170 Støjfilter 1   

12 E2DC741 Bolt med fjederskive 
3  ----- 
4 -----  

      
      
     

21 
E3DC1601 Komplet kontrolpanelsæt 1   
E3DC1601-C Komplet kontrolpanelsæt (2) 1   

22 E2D616 Omformersamling 1   
23 E2D664 Sikringssæt    
24 E2D622 Siliciumstaksæt 1   
25 E2D667 Maskinskrue med fjederskive 2 Til omformer ----- 
26 E2D663 Maskinskrue med fjederskive 1 Til siliciumstak 
27 E2DC1617 Elektromagnetisk kontaktorsæt 1   
28 EZDC1620 Elektromagnetisk kontaktorsæt 1   

29 E2D661 
Maskinskrue med fjederskive 5 Til kontaktor og modstand ----- 
Maskinskrue med fjederskive 2 ----- Til omformer 

30 E2D619 Modstand 1   

31 E2D665 Maskinskrue med fjederskive 9 ----- 
Til kontaktor og 
modstand 

33 E3D371 Beskyttelsesplade ved abrupt vendt brug 1   
34 E3D170 Støjfilter 1   

32 E2DC741 Bolt med fjederskive 
3  ----- 
4 -----  

 
Bemærk: (1)  Indhold af sikringssæt findes i tabelform på side 27. 

(2) Udstyret med beskyttelsesplade ved vendt brug. 



Udfoldet visning og navne på reservedele til løbekatten er vist nedenfor.

 

Fig. 
Nr. 

Nr. på del 

1 TlH 801 Mærkeplade C
2 TlH 800 Mærkeplade B
3 T1H5102 Kørehjulsæt 
4 TlH 152 Kærvmøtrik 
5 TlH 153 Splitter 
6 TlH 115 Bolt 
7 TlH 116 Afstandsstykke til justering
8 TlH 157 Møtrik 
9 TlH 155 U-møtrik 

10 TlH 156 Splitter 
11 T1H117 Afstandsstykke B til justering

 

Udfoldet visning og navne på reservedele til løbekatten er vist nedenfor. 
 
 

 

Navn på del 
Antal 

pr. 
løbekat 

WLL (kg)

250 kg 

Mærkeplade C 1  
Mærkeplade B 1  

 4  
 4  

4  
2  

Afstandsstykke til justering 34  
2  
2  
2  

Afstandsstykke B til justering 2  

 

 

WLL (kg) 

 



RESERVEDELSLISTE (480 kg)

Udfoldet visning og navne på reservedele til den elektriske kædetalje er angivet nedenfor.

 

Fig.nr. Nr. på del Navn på del

1 E2D-117 Ophængsbolt E 
2 E2D-118 Akselstop 
3 E3D-155 Bolt med fjederskive
4 T7PB-004 Ophængning PB 

T7GB-004 Ophængning GB 
5 E3D-1470 Tilslutningsåg - komplet sæt
6 E3D-460 Ophængskrogsamling
7 E3D-461 Krogsikringssamling
8 E3D-470 Tilslutningsåg 
9 E3D-471 Ågbolt 

10 E3D-472 Kærvmøtrik 
11 E3D-473 Splitter 
12 E3D-581 Forbindelsesbolt 
13 E3D-582 Kærvmøtrik 

 
  

RESERVEDELSLISTE (480 kg) 

visning og navne på reservedele til den elektriske kædetalje er angivet nedenfor. 
 
 

Navn på del 
Antal pr. 

talje 
Supplement

1  
1  

Bolt med fjederskive   
1 PT-forbindelse
1 GT-forbindelse

komplet sæt 1  
Ophængskrogsamling 1  
Krogsikringssamling 1  

1  
1  
1  
1  
1  
1  

 

Supplement 

forbindelse 
forbindelse 
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Fig.nr. Nr. på del Navn på del 
Antal  

pr.  
talje 

Supplement 

14 E3D-583 Splitter 1  
15 E3D-580 Ågsamling 1  
16 E3D-592 Beskyttelsesstykke   
17 E3D-593 Maskinskrue med Truss-hoved 1  
18 E3D-594 Underlagsskive 1  
19 E3D-595 U-møtrik 1  
20 E1D-041 Kædebolt 1  
21 E1D-049 Kærvmøtrik 1  
22 E1D-096 Splitter 1  
23 E3D-1480 Komplet lastkrogsæt 1  
24 E3D-480 Lastkrogsamling 1  
25 E3D-491 Krogsikringssamling 1  
26 E3D-2485 Lastkrogsamling 1 w  
27 E3D-485 Nederste åg 2  
28 E3D-496 Bolt 2  
29 E3D-498 Fjederskive 2  
30 E3D-497 Møtrik 2  
31 E3D-6489 Nederste akselsamling 1  
32 E3D-6487 Omløbsrullesamling 1  
33 E3D-482 Skive A 1  
34 E3D-483 Krogstop   
35 E3D-481 Trykleje 1  
36 E3D-597 Mærkeplade C 1  
37 E3D-590 Kædefjeder 1  
38 E3D-591 Underlagsskive 1  
39 E3D-046 Gummistøddæmper   
40 E3D-1045 Komplet stopsæt 1  
41 E2D-086 Bolt med fjederskive 1  
42 E2D-087 Møtrik 1  

43 
E2D-1835 Kædesæk (6) 1 Løft: 3 m 
E2D-1833 Kædesæk (15) 1 Løft: 3,1 – 7,5 m 
E2D-1834 Kædesæk (30) 1 Løft: 7,6 - 15 m 

44 E2D-854 Bolt BP 1  
45 E2D-853 U-møtrik 1  
46 E2D-852 Splitter 1  
© E2D-801 Mærkeplade B 1  
© E2D-841 Lastkæde 1  
© E3D-599 Advarselsmærke E (beskyttelse af fingre) 1  

 



 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
 
 
Undertegnede KITO Corporation
2000 Tsuijiarai, Showa-cho, 
Nakakoma-gun, Yamanashi-ken, Japan
erklærer på eget ansvar, at produkterne:
 
 
Elektrisk kædetalje ED3 
til brug med eller uden løbekatte fra relevant serie i arbejdsområdet 60 kg op til 480 kg 
 
som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med følgende EF
standarder: 
 
EF-direktiver:  
Maskindirektivet  2006/42/EF
EMC-direktiv  89/336/EØF
Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
 
 
Harmoniserede normer:  
EN ISO 12100-1 og EN ISO 12100
EN 818-7  
EN 418  
EN 60204-1 
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4 
 
Nationale standarder:  
FEM 9.511  
FEM 9.683 
 
 
 

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

KITO Corporation 

ken, Japan 
erklærer på eget ansvar, at produkterne: 

til brug med eller uden løbekatte fra relevant serie i arbejdsområdet 60 kg op til 480 kg 

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver og 

2006/42/EF 
89/336/EØF ændret ved 91/263/EØF og 92/31/EØF
2006/95/EF 

1 og EN ISO 12100-2 Maskinsikkerhed 
 Kortleddet kæde til løfteformål 

 Nødstopudstyr  
 Elektrisk udstyr på maskiner  

 Elektromagnetisk kompatibilitet 
 Elektromagnetisk kompatibilitet 

 Classification of mechanisms 
 Selection of lifting and travel motors

  

  

til brug med eller uden løbekatte fra relevant serie i arbejdsområdet 60 kg op til 480 kg  

direktiver og 

ændret ved 91/263/EØF og 92/31/EØF 

 
 

Selection of lifting and travel motors 
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URL-adresse. http://www.kito.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


