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Generell informasjon 
Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og 
teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og 
kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk 
informasjon finnes i produsentens instrukser og datablader. 
 
Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi 
dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544». All løfting og 
senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser. 

                                                                                                                                                      

MBL AS 
Havnegata 3 

4790 LILLESAND 
 

Bruksområde:  
 
Pallejekken er konstruert for å løfte og forflytte paller på jevne og faste underlag. 
 
Sikker bruk av utstyret: 
 
• Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk. 
• Bruk vernesko med forsterket tå når du håndterer en pallejekk! 
• Ved bruk på ujevne underlag kan hjulene bli ødelagt. 
• Gaflene heves ved å jekke håndtaket opp og ned til ønsket høyde er oppnådd. Spaken på siden øverst 

på håndtaket må være i nedre posisjon for å heve.Fig.4 
• Samme spak kan settes i en midtstilling under kjøring, for å lette manøvreringen. 
• For å senke igjen klemmes spaken oppover. Pass på å holde føtter eller andre kroppsdeler unna, 

så de ikke kommer i klem under lasten! 
• Ikke last mer enn kapasiteten til pallejekken! 
• Lasten bør være sentert på gaflene slik at den ikke tipper. 
• Pallejekker skal ikke brukes til å transportere personer. 
• Bruk rolige bevegelser både ved heving, senking og forflytting av last, for å unngå uhell. 
• Hold hjulene frie for objekter som kan forhindre at de triller lett. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
Inspeksjon/Kontroll etter bruk: 
 
• Etter bruk bør pallejekken kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.  

Hvis gaflene siger umiddelbart 
etter heving, kan skruen(9) på 
fig.5 justeres mot klokken til 
ønsket resultat er oppnådd. 
 
Hvis gaflene ikke lar seg senke, 
kan skruen justeres med klokken 
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• Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes 
om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres. 

• Pallejekken bør ettersees jevnlig, og bevegelige deler smøres hver 3.måned, eller oftere ved behov. 
• Ved redusert løftefunksjon kan det være nødvendig å etterfylle/skifte olje. Oljevolumet er ca.250ml, 

og det skal brukes standard ISO hydraulikk-olje, beregnet for temperaturer fra-5 til +40gr.C. Hvis 
pallejekken kun brukes i kaldt miljø, kjøl/frys o.l, bør en velge olje som er egnet for dette. 

• Pallejekker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Anbefales lagret på et tørt 
sted. 

 
 
 
 
 
 
 


