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SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Balken, på vilken balkklämman ska monteras, ska vara 

kontrollerad av en kompetent person. Denne ska bedöma 
balkens bärighet och infästningar samt lämplighet för 
ändamålet.

2. Balkklämmankontrolleras före användning med avseende på 
funktion, eventuella sprickor, deformation och slitage.

3. Balkklämman får inte belastas med mer än maxlasten enligt 
typskylten.

4. Balkklämman får endast användas för balk med flänsbredd 
inom angivet område enligt typskylten. 

5. Klämman ska vara fixerad på balken mitt över lastens 
tyngdpunkt.

6. Dynamiska påkänningar ska undvikas.
7. Sneddragning är inte tillåten. 
8. Arbetstemperatur: -10°C till +50°C

MONTERING 
Balkklämman öppnas genom att man skruvar upp gängstång-
en med handtaget så mycket att klämman kan äntra balken. 
Balkklämman skruvas åt mitt över lastens tyngdpunkt. Se till att 
balkklämmans armar får säkert grepp om balkflänsen. (Se mått-
ritningen). Lasten eller lyftanordningens upphängningskrok ska 
hänga mitt på upphängningsbygelns nedsvarvade centrum.

FORTLÖPANDE UNDERHÅLL – SMÖRJNING
Lagringar och gängstången samt upphängningsbygelns 
kontaktyta mot lastkrok ska rengöras och smörjas vid behov. 
Regelbunden kontroll ska ske normalt årligen för att eventuella 
brister ska upptäckas och åtgärdas. Skadade delar ska bytas 
mot ARNO originaldelar. En sats gängstång med muttrar kan 
beställas genom återförsäljaren.

BYTE AV GÄNGSTÅNGEN
9. Öppna balkklämman så mycket det går.
10. Knacka ut låspinnen ur handtaget.
11. Skruva loss gängstången helt och hållet.
12. Ta bort de gamla muttrarna genom att trycka ut dem 

ur balkkläm-mans armar. Demontera och rengör 
distanshylsorna.

13. Montera de nya muttrarna tillsammans med distanshylsorna.
14. Olja och skruva in den nya gängstången i muttrarna. Se till att 

båda gängorna äntrar samtidigt
15. Skruva åt så att handtaget kan monteras och lås med 

låspinnen.
16. Skruva vidare till önskat läge.

Data på typskylten måste ALLTID vara synliga och får INTE 
täckas över. 

Om produkten modifieras på något sätt eller om den används 
tillsam-mans med en icke kompatibel produkt/komponent, påtar 
ARNO sig inget ansvar för konsekvenserna med avseende på 
denna produkts säkerhet. 

ANVÄNDARINSTRUKTION

BALKKLÄMMA

INTRODUKTION
Läs igenom denna bruksanvisning innan balkklämman tas i bruk. 
Felaktig användning kan innebära fara! ARNO balkklämma är avsedd 
att monteras på den undre flänsen av en I-balk för upphängning av last 
eller lyftanordning. Balkklämman spänns fast med hjälp av en höger- 
och vänstergängad stång i en saxkonstruktion.

MÅTTSKISS

Säkerhetsfaktor: 4:1 
Statisk provkoefficient: WLL x 1,5  
Generellt i övernstämmelse med EN 13155

Modell SC01 SC02 SC03 SC05

Maxlast (t) 1 2 3 5

I-balk med fläns (mm) 75 - 230 75 - 230 90 - 320 90 - 320
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270 270 355 355

183 183 243 243

370 370 500 500

94 102 132 142

4 6 8 10

198 198 263 263

100 100 148 148

154 154 219 219

22 22 46 43

20 20 22 28

3,5 4,5 9,5 11


