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Pretec Løftekobling P2 

Ved bruk av Pretec P2 løft for kuleanker må denne bruksanvisningen følges. Løftekoblingen er laget for løft av 

prefabrikkerte betongelementer hvor kuleankere er støpt inn. 

  

Figur 1: Løftekobling P2 for løft av prefabrikkerte betongelementer 

Utførelse: 

 

Løftekoblingen blir produsert av høykvalitetsstål, og er elektrolytisk forsinket. Hver løftekobling er individuelt 

testet, og blir levert med et unikt sertifikat. Hvert løft er testet til 3 ganger tillatt arbeidslast. Stikkprøvekontroll blir 

foretatt til 5 ganger tillatt arbeidslast. 

 

Systemet består av et innstøpt anker, en hemisfærisk utsparing og en løftekobling. Designet på utsparingen og 

løftekoblingen sikrer en rask, nøyaktig og sikker forbindelse med det innstøpte ankeret. Løftekoblingen, 

utsparingen og ankeret passer kun sammen dersom de er i samme lastgruppe. Dette forhindrer utilsiktet feilbruk 

av utstyret. Lastgruppen fremkommer på løftekoblingen.  

 

Lastgruppe 
(T) 

a (mm) b (mm) c (mm) e (mm) f (mm) g (mm) 

1,3 46 74 70 62 32 161 

1,5-2,5 58 88 85 55 42 195 

3,0-5,0 70 118 88 89 58 235 

6,0-10,0 84 160 121 118 73 334 

15,0-20,0 113 191 135 155 110 446 
 

Tabell 1: Lastgrupper med nominelle mål. 
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Bruk: 

 

Løftekoblingen brukes som løfteutstyr i et transportankersystem. Til- og frakopling kan utføres enkelt med èn 

hånd. Koblingen kan brukes i alle retninger. Skråløft (maks 60°) er kun tillatt ved bruk av løfteåk. Som løftepunkt 

skal det kun brukes kuleankere som støpes inn iht. produsentens anbefaling. 

 

Tilkopling: 

Plasser løftekoblingen over kuleankeret med åpningen nedover som vist i figur 2. Roter koblingshodet til låst 

posisjon og press ned leppen på koblingshodet mot betongelementet. 

 

Figur 2: Tilkopling av løftehode 
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Løfting:  

Ved oppreisning av betongdelen, må leppen på løftekoblingen peke i lastretningen. På grunn av motkreftene i 

leppen forblir koblingshodet tilkoblet selv i ubelastet tilstand. Ved løfting av elementer med kran eller lignende, 

må leppen på løftekoblingen alltid peke i lastretningen som vist i figur 3. 

 

Figur 3: Lastretning (load) med tillatt posisjon på leppe (lip) 

Frakopling:  

For å frikoble løftekoblingen, senkes lastekroken og koblingshodet vris opp og ut. Løftekoblingen må ikke fjernes 

fra elementet før koblingen er helt frikoblet fra utsparingen og ankeret. Deretter kan koblingen fjernes ved å felle 

tilbake leppen som vist i figur 4. 

 

Figur 4: Frakopling av løftekopling 

Picture 3 
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Vedlikehold:  

Som alt løfteutstyr skal også P2 løftekoblinger kontrolleres av sertifisert sakkyndig virksomhet med hensyn til 

driftssikkerhet minimum en gang hvert år. P2 løftekoblinger har ikke noen fast levetid. Det er viktig å avdekke 

graden av slitasje på løftekoblingen.  

Merkingen og identifikasjonen på løftekoblingen skal være leselig. Hvis løftehodet er deformert eller åpningen er 

forstørret, må koblingen tas ut av bruk.  

Reparasjoner, spesielt sveiseoperasjoner, på løftekoblingen, er strengt forbudt. Bruk av skadet eller deformert 

kobling er ikke tillatt. Eksempel på skader 

• Sprekker eller deformasjon av koblingshus eller sjakkel 

• Synlige skader eller høy slitasje (utover grenseverdier i tabell 2) 

Hvis grenseverdiene i tabell 2 e es, skal koblingen tas ut bruk, da 

det ikke lenger er sikkert å bruke den.  

 

Figur 5: skisse som viser hvor M, G, H og F verdiene skal måles 

 

Lastgruppe Maks H (mm) Min M (mm) Min F (mm) Min G (mm) 

1.3 13 5,5 10,8 18 

1.5 - 2.5 18 7 12,6 23 

3.0 - 5.0 24 9 18 35 

6.0 - 10.0 33 12 26 45 

15.0 - 20.0 45 18 36 70 

Tabell 2: Grenseverdier for tillatt bruk 
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Utilsiktet bruk 

• Koblingen må ikke belastes dersom man ikke er sikker på at låseleppen ligger helt ned mot 

betongdelen, og at koblingen har riktig løfteretning.  

• Ved temperaturer under 0°C må man sjekke at ikke betongdelen har frosset fast i underlaget, dette kan 

gjøre at kreftene som påvirker ankerhodet overskrider ankerets kapasitet, med brudd i ankerhodet som 

resultat.  

• Påse at løftevinkel er innenfor angitt område. For liten løftevinkel kan gjøre at kreftene som påvirker 

ankerhodet overskrider ankerets kapasitet, med brudd i ankeret som resultat. 

 

 

Merking: 

Koblingen er merket med:  

• Produsent (P) 

 

• Chargenummer (XXX).   

 

• Lastgruppe  

 

• CE merking 

 

Kommentar til merking: Lastklasse er angitt av et intervall eller et tall. For eksempel 3-5T. Maksimal last er i dette 

tilfelle 5 Ton (SWL). Produktet har eget batchnummer, slik at det er sporbarhet til produksjonstesting. P-211 

betyr produksjonsår 2021 batch nummer 1.  
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