
Skivhiss
Drywall lifter

Item No: 
498030



Kontaktinformation
Verktygsboden Erfilux AB 
Källbäcksrydsgatan 1 
SE-507 42  Borås
Telefon: 033-202650 
Mejl: info@verktygsboden.se

Miljöskydd / Skrotning
Återvinn oönskat material, släng 
det inte bland hushållssoporna. Alla 
maskiner, tillbehör och förpackning-
ar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras 
på ett miljövänligt sätt.

Specifikationer
Max. skivstorlek..........................1220x4880mm
Max vikt.......................................70 kg
Max lyfthöjd................................3150mm
Last höjd.....................................1800mm
NW/GW........................................27/29 kg

Uppackning
När produkten har packats upp, kontrollera att alla 
delar är inkluderade och att inga delar är synbart 
defekta.

Miljömässiga krav för installation
Platsen som den skall monteras på måste uppfylla 
följande:
• Plant, horisontellt och stabilt golv, helst i betong 

eller belagt med klinker.
• Tillräckligt utrymme måste finnas omkring  

maskinen för att underlätta användningen.
• Ordentlig belysning.
• På denna yta får ingen utomstående person  

befinna sig och inga föremål som kan utgöra en

Montering
Din skivhiss kräver en enkel montering före  
användning. Det är viktigt att du läser hela  
manualen för att bekanta sig med produkten innan 
du använder skivhissen. Innan du monterar  
skivhissen skall du vara säker på att du har alla 
delar som beskrivs i sprängskissen. Sprängskissen 
hittar du i slutet av den här manualen.
1. Skruva loss muttrarna (7#) från de 5 hjulen (6#). 
För igenom gängan på hjulen genom hålen som är 
förborrade i armarna (2#). Skruva tillbaka  
muttrarna och dra åt ordentligt.

2. För in det förmonterade teleskopröret (8#) i hålet 
i foten (1#).

3. Skruva ihop lyftplattformen.
Börja med att skruva loss skruvarna (22#) från 
profilröret (19#). Skruva fast sidorören (20#) i 
profilröret (19#) med hjälp av skruvarna (22#).

4. Montera fast lyftplattformen.
Ta loss låssprint (21#) och för in lyftplattformen 
(19#) i fyrkantsrör (9#). Sätt tillbaka låssprint 
(21#). Kontrollera så att låssprinten låst i spåret i 
lyftplattfomen (19#).

Användning
1. Lägg skivan på lyftplattformen. Se till så att den 

är så centrerad som möjligt.
2. Flytta skivhissen så den står under platsen där 

skivan skall monteras i taket.
3. Snurra manöverhjulet medurs (18#) för att 

hissa skivan mot taket. Skivhissen är utrustad 
med en spärr som går i varje centimeter när 
du höjer lyftplattformen. Om manöverhjulet av 
misstag skulle släppas under upphissning så 
går spärren in och stoppar skivan från att falla 
ned.

4. När skivan är hissad till önskad höjd, släpp  
manöverhjulet försiktigt och se till så att  
spärren går i.

5. Skruva fast skivan i taket.
6. Sänk lyftplattformen genom att trycka  



säkerhetsspärren uppåt och snurra manöver-
hjuletmoturs. Släpp inte hjulet så att  
lyftplattformen rasar ned och skadar  
teleskopröret.

Underhåll
1. Smörj kedjan, kedjehjulet och det inre  

teleskopröret med fett.
2. Smörj kullagret till manöverhjulet och fotens 

bussning regelbundet med smörjolja.
3. Förvara skivhissen på i en torr miljö.

Del nr Beskrivning Antal

1 Bas 1

2 Stödarm 5

3 Ändkåpa 9

4 Bult M10x45 5

5 Mutter M10 5

6 Hjul 5

7 Mutter M12 6

8 Yttre röret 1

9 Inre röret 1

10 Kedja 1

11 Skruv 6

12 Kugghjul 1

13 Kugghjulsaxel 1

14 Axelhylsa 2

15 Säkerhetsbroms 1

16 Bult M8x60 2

17 Mutter M8 3

18 Handtag 1

19 Översta pelaren 1

20 Sidorör 1

21 Fjäder 1

22 Bult M6x35 4

23 Stift 6mm 1

24 Bult M8x16 2

25 Fjäderstöd 1

26 Fjäder 1

27 Bult M8x30 1

28 Insexnyckel 8 1

29 Insexnyckel 6 1

30 Insexnyckel 5 1

31 Bricka 12 5

32 Bricka 10 10

33 Bricka 6 4

34 Bricka 16 1





Contact
PELA Tools 
Solängsvägen 13 
SE-513 70  Borås
Phone: 033-202650 
E-mail: order@pelatools.com

Environmental protection / 
Scrapping
Recycle any unwanted material,  
do not throw it in the household  
rubbish. All machines, accessories 
and packaging must be sorted and 
left at a recycling center and disposed  
of in an environmentally friendly manner.

Specifications
Max. drywall size .......................... 1220x4880mm
Max weight ....................................... 70 kg
Max lift height ................................ 3150mm
Load height ..................................... 1800mm
NW / GW ........................................... 27/29 kg

Unpacking
Once the machine has been unpacked, check that 
all parts are included and that no parts are visibly 
defective.

Environmental requirements for installation
The place where the drywall lifter is to be mounted 
must meet the following:
• Flat, horizontal and stable floor, preferably in 

concrete or covered with tiles.
• Sufficient space must be around the machine 

to facilitate use.
• Proper lighting.
• Service and repair of the machine must  

performed by a qualified service workshop.

Assembly 
The drywall lifter requires easy installation before 
use. It is important that you read the entire  
manual to familiarize yourself with the product 
before using the turntable. Before mounting the 
drywall lifter, make sure that you have all the parts 
described in the exploded view. 
1. Unscrew the nuts (7 #) from the 5 wheels (6 #). 
Pass the thread on the wheels through the holes 
pre-drilled in the arms (2 #). Screw back the nuts 
and tighten securely.

2. Insert the pre-assembled telescopic tube (8 #) 
into the hole in the foot (1 #).

3. Screw together the lifting platform. Start by  
unscrewing the screws (22 #) the profile tube 
(19#). Screw the side pipes (20 #) in the profile 
tube (19 #) using the screws (22 #).

4. Mount the lifting platform.
Remove locking pin (21 #) and insert the lifting 
platform (19 #) into square tubes (9 #). Replace 
locking pin (21 #). Check that the locking pin is 
locked in the groove in the lifting platform (19 #).

Use
1. Place the drywall on the lifting platform. Make 

sure it is as centered as possible.
2. Move the panel lift so that it is below the place 

where the panel is to be mounted in the ceiling.
3. Rotate the control wheel clockwise (18 #) to 

hoist the disc towards the ceiling. The disc 
lift is equipped with a latch that goes in every 
centimeter when you raise the lifting platform. 
If the control wheel should be accidentally  
released during hoisting, the latch enters and 
stops the disc from falling down.

4. When the disc is lifted to the desired height, 
release the control wheel carefully and make 
sure that the latch goes in.

5. Screw the board to the ceiling.
6. Lower the lifting platform by pressing safety 



catch upwards and rotate the wheel  
counterclockwise. Do not release the wheel so 
that the lifting platform collapses and damages 
the telescopic tube.

Maintenance
1. Lubricate the chain, sprocket and interior of the 

telescopic tube with grease.
2. Regularly lubricate the control wheel and the 

foot bushing with lubricating oil.
3. Store the drywall lifter in a dry environment.

Part no. Description QTY

1 Base 1

2 Support arm 5

3 End cap 9

4 Bolt M10x45 5

5 Nut M10 5

6 Universal wheel 5

7 Nut M12 6

8 Outer tube 1

9 Inner tube 1

10 Chain 1

11 Screw 6

12 Chain gear 1

13 Chain gear shaft 1

14 Shaft sleeve 2

15 Safety bracke 1

16 Bolt M8x60 2

17 Nut M8 3

18 Handle wheel 1

19 Top bar 1

20 Side tube 1

21 Spring pin 1

22 Bolt M6x35 4

23 Pin 6mm 1

24 Bolt M8x16 2

25 Spring support 1

26 Spring 1

27 Bolt M8x30 1

28 Hex head wrench 8 1

29 Hex head wrench 6 1

30 Hex head wrench 5 1

31 Washer 12 5

32 Washer 10 10

33 Washer 6 4

34 Washer 16 1
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