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I StSS hamn finns en pelarsvängkran som är avsedd för StSS egna båtar och verksamhet, 
samt för de medlemmar som kappseglar mindre kölbåtar med centrumlyft. Lista på de 
personer som har utbildats på kranen och endast har rätt att använda densamma finns 
listade på sidan 3. 
 
-  Kranen är av typen pelarsvängkran med eldriven kättingtelfer. 
-  Skador eller fel på kranen, bryggor, byggnader eller annat relaterat till kranens 

användande skall omgående anmälas till materialansvarig och till kansliet. 
 

Allmänna föreskrifter 
 
-  Det är många som använder hamnområdet, visa hänsyn och var försiktig. 
-  Kranens maximala lyftkapacitet är 2000 kg. Lyft av tyngre båtar är absolut förbjudet. 
-  Båtarna som lyfts skall var försäkrade. 
-  Båtarna lyfts på båtägarens egen risk. 
-  Kranen skall då den ej används, före och efter lyft, vara: 
 a. Ställd med kranarmen mot bron. 
 b. Kranarmen säkrad med de två styrlinorna i bryggan respektive insidan sjöboden. 
 c. Lyftkroken krokad i låsvajern som är fäst i berget. 
 d. Lyftkroken upphissad maximalt för att undvika korrosion på lyftkätting. 
 e. Manöverpanelen inlåst i skåpet på pelaren. 
 f. Strömkabeln upplindad och inlåst vid handske innanför dörren i sjöboden. 
 

Handhavande 
 
- Nyckel till manöverskåpet sitter fäst på strömkabelns handske. 
- Strömkabeln finns innanför dörren i sjöboden. Handsken kopplas in i manöverskåpets 

motsvarighet. 
- Tryck på manöverpanelens neråtknapp för att aktivera telfern. (Nödvändigt efter varje 

strömavbrott, gäller även om nödstoppet varit intryckt.) 
- Kranen skall användas med försiktighet. Lyft inte båtar om det blåser mycket, det är svårt 

att hantera kran och båt om det blåser mer än 10 m/s. 
- Använd styrlinorna från krannocken för att säkra kranarmen, så den inte åker iväg på 

grund av vindtryck eller dylikt och skadar omgivning eller byggnaderna. 
- Lugna rörelser med kranarmen! 
- Ingen del av lyftkroken eller manöverpanelen får hamna i vattnet. Se till att manöver-

panelen inte utsätts för vatten vid t ex spolning av båtar. 
- Släng inte upp lyftkroken med slack kätting på bryggan efter t ex sjösättning, det är lätt att 

kättingen blir snodd, med skador på telfer som följd. 
- Centrera lasten under telfer vid lyft, undvik att dra i sidled. 
- Telfern får absolut inte användas som lyftredskap vid svetsningsarbete med elsvets e dyl. 

eller komma i kontakt med svetselektrod. 
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Säkerhet 
 
- Gå aldrig under hängande last. 
- Se till att rampen, bryggan och vattnet nedanför är fritt från människor innan ni använder 

kranen. 
- Lämna företräde åt jolleseglare som sjösätter eller tar upp sin båt. 
- Använd inte kranen vid stark vind. Kranen är besvärlig att använda när det blåser. 
- Lämna aldrig kranen obevakad med hängande last. 
 

Felsökning 
 
Telfern startar inte: 
- Kolla så att nödstoppknappen inte är intryckt. (Vrid knappen för att återställa.) 
- Tryck ett lätt tryck på neråtknappen, detta aktiverar telfern om strömmen varit bruten. 

(Gäller även om överlastskyddet löst ut eller om nödstoppknappen varit intryckt.) 
- Kolla att strömkabeln är korrekt insatt i handskarna. (I båda ändar.) 
- Kolla automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i sjöbodarna. (I hörnet mot verkstaden.) 
 
Telfern lyfter inte ända upp: 
- Kolla så kättingen går i en rak, otvinnad linje från lyftkroken till telfern. Är kättingen tvinnad 

eller vrängd måste detta åtgärdas, annars utlöses överbelastningsskyddet och telfern kan 
skadas. 

 

Underhåll 
 
Lyftkättingen skall smörjas med mineralolja, inte fett. 
 
 
Detta dokument upprättas i 2 exemplar, ett till StSS och ett till kranföraren. 
 
Datum: ....................................................................... 
 
Namn: .................................................................................................................... 
 
Telefon hem / mobil: ............................................................................................... 
 
E-post adress: ........................................................................................................ 
 
Underskrift kranförare: ............................................................................................ 
 
Kranen får endast nyttjas av personer som utbildats i hantering av kranen! 
 
Utbildning sker i samband med nyckelutlämning! 
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Följande personer har genomgått utbildning på kranen och har rätt 
att använda kranen: 
 
Per Ekborg 

Magnus Berglund 

Hans Oskarsson 

Leif Caspersson 

Bert Andersson 

Dennis Olsson 

Mattias Heiding 

Anders Nilsson 

Lennart Berntsson 

Lars Wester 

Per Wester 

Stefan Pavia 

Magnus Lundberg 

Ola Fagrell 

Christer Wockatz 

Anders Moberg 

Per Lindell 

Mattias Frode 


