
Brugsanvisning
Gyproc Pladehejs

Gyproc
  Januar 2004



2

Generel information

Gyproc Pladehejs er et hjælpeværktøj til brug ved 
montering af gipsplader som vandret loftbeklædning.  
Værktøjet består af tre dele: 

Foddel (A)
Teleskopdel (B) 
Pladeåg (C)

Vigtigt! Gyproc Pladehejs må kun anvendes på plant 
og stabilt underlag.

Tekniske data

Egenvægt : 24 kg
Laveste arbejdshøjde : 1700 mm
Højeste arbejdshøjde : 3250 mm
Maksimal last : 70 kg
Minimum pladestørrelse : 750 x 1800 mm 
  (Pladeågets dimension)
Tilbehør : Forlængermodul 750 mm
  (øger arbejdshøjder)

Før ibrugtagning

Kontrollér at Pladehejsen er uden skader. Placér Foddelen (A) på underlaget og montér Teleskopdelen (B), 
derefter placeres Pladeåget (C) på Teleskopdelen. Pladehejsen er nu klar til ibrugtagning.

Anvendelse

Gyproc Pladehejs er udviklet til at lette håndteringen i forbindelse med montering af gipsplader mod loft. 
Placér gipspladen så centreret som muligt på Pladeåget. Pladehejsen placeres derefter under montagestedet.

Hejsning
For hejsning af pladeåg drejes rattet til højre (med uret). Når den aktuelle løftehøjde er nået eller hvis rattet 
slippes utilsigtet, låses Teleskopdelen øjeblikkeligt. Da låsemekanismen kun tillader låsning af rattet for hver 
1⁄2 tomme (lodret bevægelse) er der som kompensation indbygget en fjedermekanisme i pladehejsen. 
Når gipspladen er hejst i ønsket position, vrides rattet lidt ekstra med uret for at få sikkerhedslåsen i næste hak. 

Sænkning
Sikkerhedslåsen frigøres ved at trykke ind på den røde arm der er placeret i transmisionshuset ved rattet. 
Ved at dreje rattet til ventre (mod uret) sænkes Pladeåget. OBS! Sikkerhedslåsen aktiveres påny ved at dreje rattet
til højre. 

Vedligeholdelse

Kontrollér jævnligt kædespændingen og justér ved behov. Sørg for at kæde samt inderrør er smurt med kædefedt. 

Reservedele
Gyproc Pladehejs er forsynet med en certificeret kæde med brudlast på mindst 800 kg. 
Kæder uden certifikat må ikke anvendes. Anvend iøvrigt altid originale reservedele.

Kontakt BPB Gyproc A/S for yderligere informationer samt ved service eller bestilling af reservedele.
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BPB Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Tlf.  59 57 03 30
Fax: 59 57 03 01
e-mail: info@gyproc.com
www.gyproc.dk
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