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det virker

11 meter til vejrs
Allan Perssons lift er en 
Push Around Mast Lift fra firmaet
Snorkel
Arbejdshøjde: max. 11,7 meter
Platform: 56 x 66 centimeter
Kapacitet: 136 kg
Hejsetid op/ned: 57/26 sekunder
Vægt: 435 kg
Strømforsyning: 120/220 volt AC
og et 2 volt 105 AH batteri

Fem mand og tre haller
Frederikssund Hallerne er fra 1968.
Der er to store haller, hal A og B
med badminton, tennis og håndbold
og en mindre hal, som bruges til
bueskydning, vikingespil, kultur- og
musikfestivaler. Den tekniske ser-
vice klares af Allan Persson og hans
fire kolleger.

Hurtigt til vejrs

Allan Persson kan snildt komme til at 
skifte lysstofrørene i sportshallens loft.

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.
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“Liften egner sig
perfekt til det, vi
skal ordne i høj-
den,” fortæller
idrætsassistent
Allan Persson fra
Frederikssunds
Hallerne i Nord -
sjælland.

Hvad er det?En elektrisk lift på
hjul, som en mand kan betjene
alene. Jeg bruger den, hvis en
bold for eksempel har ramt en
lampe, eller hvis der er noget
med det gasfyr, som leverer
varmestråler fra loftet. 

Hvordan gør du?Den fylder
ikke mere, end at den kan kom-
me gennem en almindelig dør -
åbning. Det er vigtigt, at man
placerer den præcist der, hvor
man skal arbejde, for arbejdsarea-
let er kun en armslængde og så
måske det, man kan læne sig ud. 

Kan den ikke vælte? Når man er
helt oppe svajer den lidt –

måske ti centimeter til hver
side. Så man skal da ikke
lide af højdeskræk. De fire
støtteben skal låses og
liften nivelleres, før den
kan gå op, og en lampe
viser, når den er klar. Hvis
den kommer ud af balan-
ce på vej op, standser den.

Så kan man kun komme ned. 

Hvad dur den ikke til?Hvis
man skal arbejde længe, eller hvis
arbejdsområdet er stort, kan det
betale sig at sætte et stillads op.
Men til de større opgaver bestil-
ler vi gerne håndværkere.

Hvad med vedligeholdelsen?
Den slags udstyr skal sikkerheds-
godkendes og efterses mindst en
gang om året. Vi har en serviceaf-
tale med KK Materiel Vejle, som
kommer en gang om året og
servicerer, smører og efterser det
hele. �


