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Hvad er det? Et hæveapparat til at instal-
lere personløftere i værelser på pleje-
hjemmet og hjemme hos folk. Motoren
sidder på en travers, som kører på to
skinner i loftet. Traversen vejer cirka 30
kilo med motor. Det er den, jeg løfter op
med hæveapparatet.

Hvad gør den? Først sætter jeg løbekat-
tene, som er de to hjul, som traversen skal
køre på, op på skinnerne. Dernæst løfter
jeg traversen op på hæveapparatets
gaffel, og med et håndsving og et wire-
træk kan jeg nu hejse den op til løbekatte-
ne og fastgøre den med to bolte

Hvordan gjorde du tidligere? Før måtte
jeg balancere på en stige med traversen,

og jeg måtte op på stigen og bugsere den
på plads på skinnerne. Det var hårdt og
gav nogle dårlige arbejdsstillinger. Nogle
gange havde jeg en mand med, og så gik
det nemmere. Nu kan jeg sætte en travers
op alene lige så hurtigt og nemt, som to
mand kunne tidligere..

Hvordan fik du ideen? Før måtte jeg
balancere på en stige med traversen, og
jeg måtte op på stigen og bugsere den på
plads på skinnerne. Det var hårdt og gav
nogle dårlige arbejdsstillinger. Nogle
gange havde jeg en mand med, og så gik
det nemmere. Nu kan jeg sætte en travers
op alene lige så hurtigt og nemt, som to
mand kunne tidligere. H
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det virker

[bag om ordet]
En travers er en tværbjælke mel-
lem to parallelle bjælker. 

[bag om ordet]
En løbekat er en bevægelig forank -
ring, som kører på en skinne.

Kims hejseapparat
£ Pladeløfter fra

primusdanmark.dk, som Kim
Schøneberg selv har ombygget

£ Kan betjenes af én person 
£ Maks. vægt: 68 kg 
£ Min. læssehøjde: 87 cm 
£ Maks. løftehøjde: 335 cm 
£ Egenvægt: 49 kg 

Den forvandlede 
gipspladeløfter

Med løfteren går det som en leg for Kim Schøneberg,
når hejseværket skal fastgøres i loftet.

Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.

Af Martin Hammer  H foto: Søren Skarby

Kim Schøneberg er pedel
på Marstal Ældrecenter og
har opgaver både i ældre-
centret og hos borgere i
kommunen. 


