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Installationsanvisning Unilift 870

Produkter
Höj- och sänkbar maskinlyft
Maskinlyft för köksskåp - Granberg Unilift 870
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1. Mekanisk uppbyggnad
Unilift 870 består av ett parallellarmsystem med ett lyftmaskineri, vilket
fästs i ett stativ.
Den bågformade lyft- och sänkrörelsen åstadkoms med en elmotordriven
skruvdomkraft, vilken är infäst mellan stativet och lyftmekanismen.

2. Leveransmoduler
1. Lyftmekanism
2. Strömkabel till lyftmekanism
3. Skiva
4. 10 st 6x30 mm träskruv för montering av lyftmekanism i skåp
5. 6 st 4x20 mm träskruv för montering av träskiva på lyftmekanism
6. Handkontroll
7. Kardborrerondeller

3. Placering av eluttag
Maskinlyften ska kopplas till en separat huvudströmbrytare som placeras i dess närhet.
Ett dubbelt eluttag, 230 V, 50 Hz placeras i skåpet. (Även en el apparat som placeras på skivan matas från samma
eluttag).
Placera eluttaget så det inte stör maskinlyftens rörelse.
Kontrollera noggrant kablarnas förläggning och fastsättning så att ingen kabel kan komma i kläm.
* Effektbehov 230 W.
Elanslutningen ska göras av behörig elektriker!
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4. Montering i skåp
Detta ska beaktas innan montering:
Skåpets dimensioner måste vara anpassade för såväl maskinlyftens som
lastens utrymmesbehov.
Ett standard bänkskåp med invändig höjd 67 cm och djup minst 56 cm är
tillräckligt. Placeringen anpassas till skåpets storlek, till lastens storlek samt
till önskad höjd i det uppkörda läget. Ge akt på att maximala höjden på lasten
är 36 cm vid skivans bakkant när maskinlyften monteras 1 cm från skåpets
framkant för ovannämnda standardskåp.
Andra skåpdimensioner eller annan lastplacering kan göra att högre eller
lägre last kan accepteras.
Monteringen ska göras av kompetent personal!

Placera maskinlyften på botten i skåpet, ca. 1 cm från
dess framkant. Skruva fast den genom alla åtta hål i
botten (A).

Skruva fast överdelen av maskinlyften dikt mot väggen
(B). Fyll ut utrymmet mellan maskinlyften och väggen
med en träregel.

Koppla in lyften och kör upp den till sitt översta läge. Skruva fast skivan i stativet med sex träskruv, (C). (Skivan har
markeringar för skruvarnas placering).
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5. Placering av handkontroll
Ett handhållet manöverdon rekommenderas, vilket placeras inne i skåpet,
eller på skåpsdörrens insida. Därigenom undviks att någon försöker köra
maskinlyften utan att dörren har öppnats.
Det finns två alternativ för upphängning av handkontroll:
Upphängningskrok:
Vid leverans är Handkontrollen utrustad med en krok för upphängning.
Kardborrefäste:
Skruva bort kroken på Handkontrollen och montera medföljande
kardborrerondeller på skåpsidan och på handkontrollens baksida.
Kontrollera noggrant kabelns förläggning så att den inte kan komma i kläm.

6. Funktionsprov
Efter installation ska komplett funktionsprov med full last genomföras:
Provkör maskinlyften upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att den går fritt utan hinder och
missljud. Kontrollera att inga kablar kommer i kläm.
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