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Denna bruksanvisning skall finnas tillgänglig på 

arbetsplatsen. Läs bruksanvisningen före användning 

och följ instruktionerna. 
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1 Utseende 
 

 ALPHA vakuumlyft levereras i en 

skyddande förvaringsväska som även rymmer 

tillbehör. (Fig. 1) 
 

 

Figur 1 

 

 

 

2 Specifikationer 
 

Artikelnr.: Benämning: 
Lyftkapacitet: 

Horisontell last 

Lyftkapacitet: 

Vertikal last 

Sugyta: 

(mm) 

Vikt: 

(kg) 

810 050 ALPHA Vakuumlyft, basenhet  50 kg* 15 kg* 120x260 1,5  

810 060 Batterikit, utbytbart 0,4 

810 070 Nätadapter, 230 V 50 Hz (tillval) 0,4 
 

*Maximal lyftkapacitet på en optimal yta. På en grov eller porös yta minskar eller upphör 

lyftkapaciteten. 

 
 

// Omslagsbild: WIMAG ALPHA vakuumlyft med batteri. 
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3 Säkerhetsanvisningar 
 

   Försiktighet  

Att inte följa instruktionen kan medföra risk 

lättare skador eller materiella skador. 

Symbolen påvisar även felaktig användning. 

 

   Fara! 

Att inte följa en instruktion märkt med den här 

förbudssymbolen leder sannolikt till allvarlig 

skada eller dödsfall. 

 
3.1 Tillåten användning 

• Wimags ALPHA vakuumlyft får endast 

användas för manuella lyft av släta, styva 

och lufttäta plattor nära marken. 

Kontrollera utrustningens skick och 

funktion och att materialet i plattan som 

skall lyftas passar för vakuumlyftning före 

användning. 

• Gällande säkerhetsföreskrifter och 

lagstiftning måste följas. 
 
 

   Fara! 

Risk för att lasten tappas! 

• Överskrid inte utrustningens angivna 

lyftkapacitet! 

• Det är förbjudet för människor att vistas 

under lasten eller i dess väg. Livsfara! 

• Lyft inte grova, porösa eller böjliga 

plattor. 

• Använd endast vakuumlyften för manuella 

lyft. 

• Lyftning av människor eller djur är 

förbjudet. Livsfara! 

• Lyft alltid lasten i vertikal riktning. Det är 

inte säkert att lyfta i vinkel. 

• Det är förbjudet att bryta loss, dra i eller 

släpa lasten. 

 

• Lyft inte ryckigt eller gunga lasten. 

• Lyft inte närmare ena sidan så att plattan 

lutar. Lyft vid plattans tyngdpunkt. 

• Belasta inte vakuumlyften snett. 
 

 

 

3.2 Arbeta säkerhetsmedvetet 

Vakuumlyften ALPHA är designad och 

tillverkad enligt all befintlig teknisk kunskap, 

trots detta kan felaktig användning eller 

användning som inte följer instruktionerna 

medföra fara. 
 
 

   Fara! 

Respektera alltid följande: 

• Arbetsplatsansvarig får endast låta 

personer med tillräcklig kunskap hantera 

utrustningen. 

• Före användning måste användaren både 

läsa och förstå instruktionerna och 

säkerhetsföreskrifterna. 

• Arbeta alltid säkerhetsmedvetet och 

undvik risker. 

• Överskrid aldrig utrustningens angivna 

lyftkapacitet! 

• Gummilisten måste behandlas varsamt, om 

gummilisten är skadad kan inget vakuum 

skapas. Reparera vid skada innan 

användning. 

• Vid skada på utrustningen som påverkar 

säkerheten måste utrustningen repareras 

innan den används. Arbetsplatsansvarig 

måste tillse att ingen användning sker 

under sådana omständigheter. 

• Avlägsna inte utrustningens maskinskylt. 

Ersätt oläslig eller skadad maskinskylt.  

• Använd endast vakuumlyften på lufttäta 

ytor som är rena och torra, och inte oljiga 

eller feta. 

• Använd personlig säkerhetsutrustningen 

enligt gällande lagar och regler. Skydds-

kläder, skyddshjälm, skyddsskor, 

skyddshandskar mm. 
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3.3 Organisatoriska 

säkerhetsåtgärder 
 

 

   Fara! 

Respektera alltid följande: 

• Endast personer som har tillräcklig 

kunskap får använda utrustningen. 

• Kontrollera regelbundet att arbetet 

utförs på ett säkert sätt. 

• Förvara bruksanvisningen så att den är 

tillgänglig vid användning av 

utrustningen. 

• Förvara alltid vakuumlyften i 

förvaringsväskan. Var extra noga med 

att gummilisten hanteras varsamt.  Med 

en skadad gummilist kan inget vakuum 

skapas, säkerhetsrisk! 

• Håll utrustningen ren. 
 

 
3.4 Inspektionsförfarande 

• Före användning måste vakuumlyftens 

funktion och skick kontrolleras. Vid skada 

på utrustningen som påverkar 

säkerheten måste utrustningen 

repareras innan den används. Tillåt 

ingen användning av skadad utrustning 

innan den har reparerats. 

• Om gummilisten är skadad måste den bytas 

innan vakuumlyften används, 

säkerhetsrisk! 

 

4 Förberedelser inför 

användning 
Wimag ALPHA vakuumlyft kan drivas med 

laddningsbart batteri eller med nätadapter. 

 

4.1 Inkoppling av batteri 

Kontrollera laddningsstatusen på de båda, 

utbytbara och laddningsbara, batterierna före 

användning. Anslut batteriet (1) till laddaren 

(2). (Fig. 2) Laddningen startar och LED-

indikatorn tänds när laddaren ansluts till 

elnätet. När batteriet är fulladdat släcks LED-

indikatorn, laddaren övergår då till 

underhållsladdning. Det tar ungefär 2,5 timmar 

att ladda ett batteri. Batteriets fulla prestanda 

erhålls först efter 4-5 laddningscykler. 

Se till att alltid hålla båda batterierna 

fulladdade. 

 

 

Figur 2 

Skruva ur ändpluggen (3) från handtaget (4). 

Koppla in det laddade batteriet (1) med 

kontaktdonet på kabeln (5) och sätt försiktigt 

in batteriet i handtaget (4). Akta så att inte 

kabeln (5) skadas och skruva tillbaka 

ändpluggen (3). (Fig. 3) 
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Figur 3 

Hantering av litiumjonbatterier 

• Undvik total urladdning. 

• Ladda batterierna åtminstone var 6:e 

månad. 

• Ladda batterierna oftare och innan de är 

urladdade (litiumjonbatterier har ingen 

minneseffekt). 

• Använd endast originalbatteriladdaren. 

• Kasta inte uttjänta batterier i soporna, se 

till att de återvinns. 

 
 

   Fara! 

• Skada, böj eller krossa inte batteriet. 

• Värm eller bränn inte batteriet. 

• Kortslut inte batteriet. 

• Plocka inte isär batteriet. 

• Akta batteriet från fukt och väta. 
 

 

4.2 Inkoppling av nätadapter 

Skruva ur ändpluggen (3) från handtaget (4). 

Koppla in anslutningen i nätadapter-ändpluggen 

(7) med kontaktdonet på kabeln (5) och skruva 

fast nätadapter-ändpluggen. Akta så att kabeln 

(5) inte skadas! (Fig. 3 och 4) Sedan kan 

adaptern med stickproppen kopplas in till 

elnätet på 230V – 50 Hz. 

 

 

Figur 4 

 
 

Generalagentens anmärkning: 

Varning! Elfara!  

Säkerställ att nätadaptern inte är inkopplad 

till elnätet innan du kopplar in eller ur 

kontaktdonet i handtaget! 
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5 Användning 

• Före användning måste vakuumlyftens 

funktion och skick kontrolleras. 

• Kontrollera om plattorna som skall lyftas 

passar för vakuumlyftning och om ett 

vakuum kan skapas före användning. 

• Lyft endast plattor som är släta, styva och 

av ett lufttätt material, i närheten av 

marken. Risk för att lasten tappas! 

• Lyft inte smutsiga plattor. Säkerhetsrisk! 

Wimags ALPHA vakuumlyft levereras i en 

förvaringsväska. Den är färdigmonterad och 

redo för användning när batteriet har laddats 
eller nätadaptern kopplats in. Tryck in 

startknappen (8) för att starta vakuumpumpen. 

(Fig. 5)  

 

 

Figur 5 

Suga fast lasten 

Tryck vakuumlyften jämnt och bestämt mot 

ytan på den platta som skall lyftas i ca 2 

sekunder. Var noga med att placera 

vakuumlyften över plattans tyngdpunkt. För att 

kunna skapa ett vakuum måste hela 

gummilisten ligga an mot plattans yta, den får 

inte sticka utanför kanten.  

Säkerställ att ett vakuum har skapats innan 

plattan lyfts genom att: 

• Lyssna på vakuumpumpen, den ska gå 

tystare. 

• Titta på gummilisten, den ska tryckas ihop. 

Lyft lugnt och försiktigt, annars finns risk att 

lasten tappas! 

 

Lyft och förflyttning av lasten 
 

   Försiktighet 

• Plattan måste lyftas över tyngdpunkten. 

• Lyft lugnt och försiktigt, om lasten 

hanteras ryckigt finns risk att lasten 

tappas! 

• Lyft och förflytta endast lasten nära 

marken. 

• Rör inte startknappen (8) eller 

frikopplingsreglaget (9) när lasten är 

upplyft, risk att lasten tappas! 
 

 

Släppa lasten 

När plattan placerats på önskad plats, håll in 

frikopplingsreglaget (9) och vänta ca 2 

sekunder, så att vakuumet släpper, och lyft 

sedan av vakuumlyften från plattan. (Fig. 6) 

Stäng av vakuumlyften med startknappen (8) 

när den inte används. Det rekommenderas att 

ladda batteriet med laddaren (2) när arbetet 

avslutats. 

 

 

Figur 6 
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6 Hantering och underhåll  
 

• Håll vakuumlyften ren och fri från vatten, 

olja och smuts. Kontrollera regelbundet att 

gummilisten sitter ordentligt fastklistrad. 

• Var extra noga med att hantera 

gummilisten (10) varsamt. Om gummilisten 

är skadad kan inget vakuum skapas, då 

måste gummilisten bytas. Undvik att 

gummilisten hålls ihoptryckt under en 

längre tid det försämrar dess elasticitet.  

(Fig. 7) 

• Överskrid aldrig vakuumlyftens 

lyftkapacitet. Belasta aldrig vakuumlyften 

snett eller ryckigt. 

 

• Lämna inte vakuumlyften längre stunder i 

direkt solljus då det försämrar 

gummilistens elasticitet. 

• Om vakuumlyften förlorar sugkraft, rengör 

försiktigt grovfiltret (11) och byt finfiltret 

(12). Finfiltret sitter under täckkåpan (13), 

som lätt kan lyftas av. (Fig. 7 och 8) 

• Batteriet och vakuumpumpen är 

underhållsfria. 

• Skydda hela maskinen från fukt och väta. 

• Använd endast originalreservdelar från 

WIMAG. 

 

 

 

 

       
                                     Figur 7            Figur 8 
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7 Felsökning 
Om vakuumlyften inte fungerar korrekt följ nedanstående felsökningsschema. Om maskinen 

fortfarande inte fungerar efter dessa kontroller och åtgärder, kontakta tillverkaren eller 

generalagenten. 

 

Problem: Åtgärd: 
 

Vakuumpumpen går inte  

 

 

1. Kontrollera startknappens läge. 

2. Ladda batteriet eller kontrollera nätanslutningen. 

3. Kontrollera kontaktdon och kablar. 
 

 

Vakuumpumpen går men  

den ger låg effekt 

 
 

 

1. Ladda batteriet.  

2. Rengör det grova filtret. 

3. Byt finfiltret. 

4. Kontrollera att slangarna (under kåpan) håller tätt och att det 

inte läcker vid någon anslutning.  
 

 

Vakuumpumpen går men  

inget vakuum skapas 

 
 

 

1. Rengör det grova filtret. 

2. Byt finfiltret. 

3. Tryck vakuumlyften jämnt och bestämt mot ytan. 

4. Gummilisten sticker utanför kanten på plattan. Placera om 

vakuumlyften på plattan. 

5. Plattan som skall lyftas lämpar sig inte för vakuumlyftning (för 

porös eller ojämn…). 

6. Gummilisten är skadad. Avlägsna den skadade listen, rengör 

och avfetta ytan noga och fäst den nya självhäftande 

gummilisten (ta bort skyddspappret). 
 

 

Batteriet laddas ur på en gång 

 

 

1. Det tar 4-5 laddningscykler för att nå optimal laddning, efter 

det klara batteriet flera timmars kontinuerligt arbete. 

2. Använd originalladdaren. 

3. Batteriets livslängd har tagit slut. 
 

 

 

8 Reparationer 
 

• Reparationer får enbart utföras av 

sakkunnig eller tillverkaren. 

• Använd endast originalreservdelar annars 

upphör garantin att gälla. 

• Inga ändringar eller modifieringar får göras 

på utrustningen.  

• Efter utförda reparationer måste 

utrustningen genomgå en extra inspektion 

av sakkunnig före användning. 
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9 Garantier och ansvar 
Garantin gäller endast om utrustningen 

används, kontrolleras och underhålls enligt 

instruktionerna i denna bruksanvisning. 

 

Frågor gällande instruktionerna skall ställas 

innan utrustningen tas i drift. 

 

Före användning måste användaren försäkra sig 

om att: 

• utrustningen är lämplig att använda för det 

aktuella syftet. 

• utrustningen är i gott skick. 

• materialet som skall lyftas passar för 

vakuumlyftning. 

 

Problem måste snarast rapporteras skriftligt till 

generalagenten/tillverkaren, senast två veckor 

efter upptäckt. Utgifter för i efterhand 

rapporterade, egenhändigt eller av tredje part, 

utförda reparationer ersätts inte. 

 

Tillverkaren lämnar 6 månaders garanti på 

utrustningen från fakturadatum. Slitdelar är 

undantagna och täcks inte av garantin. 

Tillverkaren är inte ansvarig för skador 

uppkomna på grund av felaktig montering, 

försumlighet, otillräcklig kunskap, felanvändning 

eller för stor belastning på utrustningen. 

 

 

 

Det är användarens ansvar att före användning 

kontrollera att utrustningen är i gott skick och 

passar för den tänkta användningen och lasten, 

samt lastens skick före och efter lyft. 

Ytterligare krav från kunden i synnerhet krav 

på ersättning för skada som inte har uppstått 

på själva utrustningen är uteslutna. 

 

WIMAG GmbH 
Brückenstraße 5 

D-63785 Obernburg 

Germany 

Telefon: +49 (0)6022 / 68 470 

Fax: +49 (0)6022 / 68 4750 

www.wimag.de 

gressbach@wimag.de 

 

 
 

Generalagenten lämnar 12 månaders garanti 

på utrustningen, undantaget slitdelar. 
 

 
 

Svensk generalagent: 

EPOX Maskin AB 
Postadress: 

Box 6060, 192 06 Sollentuna 
Besöksadress: 

Landsvägen 1, 192 70 Sollentuna 

Telefon:08-754 71 60 

www.epox.se 

info@epox.se 
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11 Tabell för inspektionsnoteringar 
 

 

Modell ALPHA - Vakuumlyft 

Serienummer  

Tillverkningsår  

Ägare  

Datum för idrifttagning  

 

Inspektion av lyftutrustning, utförd av sakkunnig, krävs enligt BGR- 500 Kapitel 2,8 daterad januari 

2004.   
 

Inspektioner och underhåll enligt BGR 500 Kapitel 2,8 
 

Inspektion före första användning 

enligt 3.15.1: 

 

 

 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 

Extra inspektion enligt 3.15.3: 

 

 

 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 3.15.2: 

 

 

Resultat: 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 3.15.2: 

 

 

Resultat: 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 3.15.2: 

 

 

Resultat: 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 3.15.2: 

 

 

Resultat: 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 3.15.2: 

 

 

Resultat: 

 

 
Datum            Underskrift av sakkunnig 
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12 Försäkran om 

överrensstämmelse 
Här följer en översättning av den försäkran om 

överrensstämmelse som återfinns i original-

versionen an bruksanvisningen. 
 

Vi intygar härmed att utrustningen utformats 

och tillverkats i enlighet med nedanstående 

direktiv. 
Denna intygan gäller inte om utrustningen 

modifieras på något sätt som inte godkänts av 

oss som tillverkare. 

Giltigheten upphör också om utrustningen 

används på annat sätt än vad som anges i 

bruksanvisningen och/eller om inspektioner 

inte utförts regelmässigt enligt BGR 500 

Kapitel 2,8. 

 

Beteckning:     WIMAG ALPHA - Levator  

 

Direktiv:  

EU:s maskindirektiv 2006/42/EG daterat 17:e 

maj 2006 

 

I enlighet med Appendix VII i EU:s maskin-

direktiv 2006/42/EG finns nedanstående 

dokumentation tillgänglig för inspektion: 

• Bruksanvisning 

• Tillverkningsritningar 

• Tillverkningsplanering 

 

Utrustningen är märkt med CE symbolen. 

 

Plats och datum för försäkran följt av underskrift 

och namnförtydligande av intygande person. 
 

Namn och adress för tillverkande företag.  

 

13 Reservdelar 

Reservdelskatalogen återfinns i originalversionen av 

bruksanvisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


