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Serienr.                        
                       

Monteringssted                                                      

Dato  
 

Kontrollert av  

 

  Kontrollert Merknad 

 Visuell kontroll av løfteplattformen 

1 Kontroller at det ikke er ødelagte deler.   

2 Kontroller at det ikke er skjevheter på produktet.   

3 Kontroller at det ikke er annen form for skade / 
løse deler på produktet. 

  

4 Rengjør under / oppe på plattformgulvet – fjern 
blader, sten, grus o.l. 

  

 Test av løfteplattformen, som ved normal bruk 

5 Kontroller alle funksjoner på produktet med og 
uten belastning. 

  

6 Kontroller at sikkerhetsfunksjonene fungerer: 
nødsenk, sikkerhetsbrett, posisjonsstopp, 
nødstopp, overbelastningsvern og hvis aktuelt 
alarm / nødanrop. 

  

7 Kontroller at det ikke er objekter i nærheten av 
plattformen som gjør at det oppstår klemfare ved 
bruk av plattformen. 

  

8 Prøvekjør løfteplattformen – kontroller for lyd / 
ujevn gange i hele løfteplattformens løftehøyde. 

  

 Kontroll av løfteplattformens elektronikk 

9 Kontroller innstilling og funksjon på dørenes 
kontakter. 

  

10 Kontroller innstilling på dørenes hjelpebrytere.   

11 Kontroller ledningsnettet for feil og defekter.   

12 Kontroller ledningsgjennomganger.   

13 Kontroller tilkoblingsforbindelser, kontakter mm.   

14 Kontroller at kontrollboksen er tett.   

15 Kontroller at sikkerhetsbolten på øvre nivå 
fungerer.  

  

 Kontroll av løfteplattformens mekaniske tilstand 

16 Kontroller at heisblokkeringen er tilgjengelig.   

17 Kontroller motorkasse og hydraulikksylinder for  
oljelekkasje. 

  

18 Kontroller kjørehjul / ruller på løftekurven.   

19 Kontroller føringsskinner for slitasje.   

20 Kontroller hydraulik slange for slitasje, rifter og 
brudd. 

  

21 Kontroller at dører betjenes lett og uhindret.   

22 Skift defekte og slitte deler.   

23 Kontroller og trekk til alle bevegelige deler.   
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 Smøring av løfteplattformen 

24 Kontroller oljemengde i hydraulikkbeholderen.   

25 Smør hydraulikksylinderens gummitetning og 
stempelstenger med en tynn olje. 

  

26 Smør dørhengsler og bevegelige deler i dørene.   

    

27 Pkt. 5-7 gjennomføres igjen som kontroll av at alt 
fungerer. 

  

 

Evt. kommentarer: 
 
 

 
Ifølge EN 81-41 skal servicesjekklisten inneholde følgende: 
 
 
 


