
Crane Partner AS
Bruksanvisning for pallegaffel
EURO & SMART
BETJENING AV PALLEGAFFELEN
Pallegaffelen brukes til flytning av standard paller, ved å skyve gaflene inn under pallen. Gaflene skal skyves helt i 
bunn - det er montert håndtak beregnet til dette. 

Emnet som løftes skal være anbrakt i henhold til illustrasjon. 

Løfteøyet i pallegaffelen er fjærbelastet, og avbalanserer dermed 
pallegaffelen når emne løftes. 

Løfteøyets vandring kan justeres ved å flytte akselbolten mellom de 
tre huller i løfte armen. 

VEDLIKEHOLD:
INTERNT ETTERSYN: Minst 1 gang i måneden
HOVEDETTERSYN: Minst hver 12. måned 

Ut over dette skal operatøren se til at den daglige funksjon av  
pallegaffelen er i orden, med hensyn til leder, wire og  løftebeslag. 

KRAV TIL OPERATØREN 
Skal være godkjent i henhold til det enkelte lands love. 
Skal være instruert i bruken av pallegaffelen, betjening og vedlike-
hold. Operatøren skal være oppmerksom på at emnet som løftes er 
stabilt, og er plassert korrekt. 

Akselbolt for stopp 
av løfteøye 

Kommer i 2 størrelser 
med max løft på hhv. 
1500 kg og 2500 kg, 
begge med en gaffel-
lengde på hhv. 800 
mm og 1000 mm. 

Pallegaffelen er selv- 
balanserende og med 
faste gafler. 

Pallegaffel type EURO
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Reservedeler:

Pallegaffel type SMART

Kommer i 2 størrelser 
med max løft på hhv. 
1500 kg og 2500 kg, 
begge med en gaffel-
lengde på 900 mm. 

1 størrelse på 1500 kg 
med en gaffellengde 
på 1000 mm.

Pallegaffelen er selv- 
balanserende og ga-
flene kan vippes ut og 
låses. 
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POS ARTIKKEL VARE NR.

1 Komplett løfteøye 601/4 - 1

2 Wirehjul 601/4 - 2

3 Wire 601/4 - 3

4 Fjær 601/4 - 4

5 Kjørehjul 601/4 - 5

POS ARTIKKEL VARE NR.

1 Komplett løfteøye 605/6 - 1

2 Fjærhjul 605/6 - 2

3 Fjær 605/6 - 3

4 Kjørehjul 605/6 - 4


