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GIGANTS LØFTERUNDE

www.gigant.no
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Kunde:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Kontrollert av:

Dato:

GIGANTS LØFTERUNDE
Ta denne analysen før du fortsetter med løfterunden. Slik forsikrer du deg om at det virkelig 
er en løfteløsning du trenger. Når det gjelder løsninger for spesialløft, ta kontakt med gigant@
gigant.no. Vi har komplette løsninger for alle typer løft opp til 2000 kg på en arbeidsplass.

!

Viktig å tenke på hvis det forekommer løft på arbeidsplassen: 
•   Frekvens – Hvor ofte løftes det? 
•   Vekt – Hvor tunge er løftene? 
•   Arbeidsstilling – Hvordan løfter man f.eks. ved av- eller pålasting?
•   Man skal ikke løfte mer enn 25 kg når man er alene. Løfter man ofte mer enn 10 kg 

anbefales det at man benytter løftehjelpemiddel. 
•   Er du usikker på om lette løft kan være skadelig? Se Arbeidstilsynet.no   

Verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettplager.
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1. LØFTESYSTEM 2. LØFTEHØYDE

!
•   Avstanden fra hvor godset skal hentes til 

hvor det skal plasseres avgjør i stor grad 
hvilket løftesystem man velger.  
 !

•  Minste effektive lyftehøyde = Taljens høyde + løfteredskapens høyde + løfteobjek-
tets høyde + løftehøyde. 

•  Minste effektive løftehøyde er hvor høyt du minst trenger å løfte med hensyn til 
takhøyden. 

Angi den minste effektive løftehøyden. 
 

  m

Angi hvilket løftesystem som passer best.
 

  Svingkran 
Bruksområde: Hvis du trenger å jobbe på et område med maks. 5 meter i radie.   
(Lengre kraner finnes, men blir tunge og uhåndterlige.)
Fordeler: Økonomisk alternativ, enklere å montere. 
 

  Skinnesystem  
Bruksområde: Dersom du trenger å jobbe over et større område. 
Fordeler: Dekker et stort arbeidsområde i forhold til svingkranen.  
Man jobber effektivt over hele området sammenlignet med svingkranen.  

Løfteområde Langsgående
profil

Traversprofil

Større enn
5 meter

Større enn 5 meter

Kran

Løfteområde

5 meter

Hentes

Skinnesystem Svingkran

Plasseres

Taljens høyde

Løftehøyde

Løfteredskapens høyde

Løfteobjektets høyde
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Veggsvingkraner
Standard Lavbygget 

• PMT • PMI 
• PMTC • PMICL

3. SVINGKRAN
OBS: Gå videre til punkt 4 hvis du har valgt skinnesystem.

Angi hvilken type svingkran som passer best.
 

  Søylesvingkran 
Bruksområde: Benyttes for løft opp til 2000 kg og kan plasseres hvor som helst hvor det  
finnes et støpt betonggulv.   
 

  Veggsvingkran  
Bruksområde: Benyttes hovedsaklig for løft under 500 kg og forutsetter at det finnes en vegg 
eller søyle som gir et trygt feste for svingkranen. 

SVINGKRANTYPE

Angi hvor tung last du skal løfte. 
 

  kg
 
Angi hvor ofte du løfter. 
 

  Sjelden      Ofte      Svært ofte
 
Angi hvilke(n) svingkrantyper som passer etter tabellen over. 
 

  PFI / PMI    PFTC / PMTC

  PFT / PMT    PFICL / PMICL

SØYLESVINGKRANER OG VEGGSVINGKRANER

!

•  Svingkraner som har bokstaven F i betegnelsen er søylesvingkraner og de med  
M er veggsvingkraner.

•  Alle søyle- og veggsvingkraner har en svingradie på 270° samt standardhøyde på 3 m.
• Bruk grafen for søylesvingkraner og veggsvingkraner for å avgjøre om du trenger en 
manuell- mekanisk eller motorløsning. Alle løsningene beskriver forflytting av vognen i 
løftearmens langsgående retning. 

Manuell løsning: Operatøren drar/skyver lasten med håndkraft.
Mekanisk løsning: Den monterte vognen har en mekanisk drift for flytting av last. F.eks: 
operatøren drar i en kjetting som via løpehjul og utveksling flytter vognen begge veier.
Motorløsning: Elektrisk eller pneumatisk drift av vognen. Operatøren styrer flytting  
av last via fjernstyring. Som regel med et tablå.    
Du finner den løsningen som passer deg best, avhengig av vekten du skal løfte og hvor 
ofte du skal gjøre det. I rutene ser du også hvilke søyle- eller veggsvingkraner som kan 
benyttes til de ulike løsningene  
Eksempel 1: Om du løfter 450 kg og opplever at det skjer svært ofte, så anbefaler vi en 
motorløsning. Enten søylesvingkranen PFT eller veggsvingkranen PMI. 
Eksempel 2: Om du løfter 1000 kg ofte så anbefaler vi både mekanisk løsning og motor-
løsning. Hva man velger er individuelt og avhengig av hvor tung man opplever at løftet er. 

Søylesvingkraner
Standard Lavbygget 

• PFT • PFI 
• PFTC • PFICL

Grafen for søylesvingkraner og veggsvingkraner.

2000

1000

500

250

100

MANUELL
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MANUELL
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MANUELL
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MANUELL
• PFICL / PMICL
• PFTC / PMTC

MANUELL
• PFICL / PMICL

MEKANISK
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MEKANISK
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MEKANISK
• PFI / PMI

MOTOR
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MOTOR
• PFI / PMI
• PFT / PMT

MOTOR
• PFI / PMI

Sjelden Ofte Svært ofte
Frekvens

Last (kg)
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STANDARDHØYDE ELLER LAVTBYGGET

SVINGARM

!

!

!
•  En lavtbygget svingkran er litt dyrere og noe tyngere å jobbe med sammenlignet med 

en standard svingkran. 
• En lavtbygget svingkran øker løftehøyden med 50 - 70 cm. 
•  Lavtbygde svingkraner anbefales når takhøyden er begrenset.   

Valget er ofte individuelt og baserer seg på hvor belastende man opplever løftet.  

•  Anbefalt lengde på svingarmen er 3-5 meter for at den ikke skal kjennes for tung    
og uhåndterlig å jobbe med.

•  Ved valg av talje bør man tenke over hvilke krav man har når det gjelder bruksområde, 
kapasitet, frekvens, arbeidshøyde, hastighet og manøvreringshøyde.   
Bruk tabellen nedenfor for å velge den taljen som passer best.  

Veggsvingkraner
Standard Lavtbygget 

• PMT • PMI 
• PMTC • PMICL

Søylesvingkraner
Standard Lavtbygget 

• PFT • PFI 
• PFTC • PFICL

Hvis du skal velge mellom to svingkraner, f.eks. PFICL / PMICL og PFTC / PMTC eller  
PFI / PMI og PFT / PMT; angi om du vil ha en lavtbygget eller standard svingkrantype. 
 

  Standardhøyde    Lavtbygget

Angi hvilken talje som passer best til ditt skinnesystem eller din svingkran utifra  
tabellen over.
 

  Vakuumløft   Balanseblokk

  Elektrotalje   Lufttalje

Angi lengde på svingarm: 
 

  m

4. TALJER

Kapasitet = Hvor tung last ønsker du at løftesystemet skal klare?
Frekvens = Hvor ofte skal du løfte? 
Arbeidshøyde = Hvor høyt trenger du å løfte?
Hastighet = Hvor raskt ønsker du at taljen skal løfte?

Vakuumløft Balanseblokk Elektrotalje Lufttalje

Bruks- 
område

Løfte pakker 
og sekker Montering Tyngre  

montering
Tunge  

godsløft

Kapasitet 0-35 kg 25-125 kg 125-2000 kg 250-6000 kg

Frekvens 1 gg/min 10 ggr/h 5 ggr/h 5 ggr/dag

Arbeidshøyde 0-2 m 0-2 m 0-8 m 6-40 m

Hastighet _ _ 8 m/min 30 m/min
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MANØVERKABEL

!
Dette gjelder elektrotaljer og lufttaljer: 
•  Avhengig av hvordan du jobber med taljen, kan lengden på manøverkabelen variere. 

Med mindre du står rett under taljen, kan det være en fordel med en lengre kabel.  
•  Husk at lengden på manøverkabelen skal være tilpasset slik at den rekker ned til 1  

meter over bakken, da blir det enklere å manøvrere.   
• De verdiene som gis i tabellen på side 9 er veiledende.  

Angi ca. lengde på manøverkabelen om du velger elektrotalje eller lufttalje: 
 

  m

5. LØFTEREDSKAP

Angi hvilket løfteredskap som du mener passer best til taljen. 
 

  Magnetløft 
Bruksområde: Klarer belastning opp til 2 tonn. Brukes ofte sammen med elektrotalje eller lufttalje 
for løfting av f.eks. plater eller gjenstander av stål. Stålet må være minimum 10 mm tykt for å opp-
nå maksimal løfteeffekt. 
 

  Rundsling  
Bruksområde: Klarer belastning opp til 20 tonn. Bredt bruksområde.  
Fordeler: Økonomisk alternativ. Lett å feste rundt løfteobjektet. Lav egenvekt. Det myke materialet 
er skånsomt mot løfteobjektet i motsetning harde løfteredskaper.  
Ulemper: Kan ødelegges av skarpe kanter og enkelte kjemikalier. Tåler ikke varme over 100° C.
 

  Kjetting 
Bruksområde: Klarer belastning opp til 32 tonn. Et alternativ til rundsling hvis man har tunge 
gods med skarpe kanter som objekter av stål.  
Fordeler: Mulighet for tilpassing av lengden.
 

  Gripeverktøy  
Bruksområde: Det finnes en rekke ulike gripeverktøy avhengig av hva de skal løfte. Vi har også 
mulighet for å spesialbygge verktøy når det ikke finnes standard løsninger. 
 

  Løfteåk  
Bruksområde: Klarer belastning opp til 20 tonn. For lange, store og uhåndterlige gjenstander der 
du har mer enn ett løftepunkt, som løft av maskiner, containere eller armeringsjern.    

Magnetløft

Gripeverktøy

Rundsling

Løfteåk Kjetting
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6. MONTERING

Angi hvilken monteringsløsning som passer best til ditt skinnesystem.

SKINNESYSTEM
 

  Opphenging i byggets takbjelker
Bruksområde: Vær sikker på at holdfastheten i taket er tilstrekkelig. 
 

  Stålstativ  
Bruksområde: Rammeverk i form av et stålstativ monteres, deretter henges skinnesystemet i 
dette. (Blått stativ for opphenging av skinner. Se bilde.)

SVINGKRAN

!
•  Monteringsplate leveres som standard til søylesvingkraner opp til 2000 kg  

og 4 m svingarm.
•  Gigant anbefaler at kunden benytter et byggefirma til å bygge betongfundamentet for 

innstøpingskurven. Instruksjoner om montering av innstøpingskurven og svingkranen 
kommer fra Gigant.  

Angi hvilken monteringsløsning som passer best for din svingkran.
 

  Monteringsplate og kjemiske ankere
Bruksområde: Benyttes til last opp til 2000 kg. Krever en flate på 1 x 1 meter og minst 100 mm 
betongdybde.  
 

  Innstøpingskurv
Bruksområde: Benyttes til store kraner ved belastning fra 2000 kg og oppover, med svingarm på 
over 4 meter. Krever en flate på 1 x 1 meter og minst 1 meter betongdybde.   
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7. TJENESTER

!
•  Vi bistår ved alle typer av montering. Vi har egne montører og et nettverk av samar-

beidspartnere som garanterer en god og trygg totalløsning.
•  Det finnes strenge regler for inspeksjon og kontroll av løfteredskaper og komponenter. 

Alt skal dokumenteres og journalføres. Gigant Inspector og E-sertifikat forenkler dette 
arbeidet.  

•  Gigant har flere ulike utdanningstilbud innen løft knyttet til hvordan man løfter trygt. 

Angi om du ønsker montering.

  Ja    Nei 

Angi om du ønsker inspeksjon.

  Ja    Nei 

Angi om du ønsker utdanning.
Sikre løft: Grunnkurs for alle som jobber med løft innen industrien.

  Ja    Nei 
 
Kompetent person: For deg som skal ha ansvar for den daglige kontrollen av løfteredskaper.

  Ja    Nei
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