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Manual för inspektion av lyftselar 
 

Produktetikett: 
Kontrollera att maxvikt, produktnamn, artikelnummer, serienummer, tillverkningsår och tvättråd kan 

utläsas på etiketten. 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal 

rutin i din kommun. 

 

Tyg: 
Kontrollera att tyget inte har hål, är slitet, har revor eller att tygets färg eller styvhet har förändrats. 

Håll upp selen mot ljuset så syns förslitningar lätt. Kontrollera att det inte har uppstått förslitningar 

eller hål längs med bandkantningen eller under styrhandtagen. 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal 

rutin i din kommun. 

 

Kantband: 
Kontrollera att kantbandet inte är skadat 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal 

rutin i din kommun. 

 

Bandöglor, benstödsöglor och avkortningslägen: 
Kontrollera att banden inte har skadats av lyftbygeln, det visar sig i form av synliga trasiga trådar. 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal 

rutin i din kommun. 

 

Styrhandtag: 
Kontrollera att sömmarna på styrhandtagen är intakta/oskadade. 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning”. 

 
Sömmar, förstärkningssömmar/tränsar: 
Kontrollera att sömmarna ej är trasiga eller slitna. 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning” eller ”ej godkänd” utifrån lokal 

rutin i din kommun. 

 

Spännen: 
Kontrollera spännets funktion genom att låsa spännet, dra i skärpet, och se så att spännet inte öppnar 

sig.  

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”ej godkänd” 

 

Lattor: 
Kontrollera om selen har en ofullständig funktion p g a att lattorna saknas. 

Om ovanstående ej uppfylls blir resultatet ”godkänt med anmärkning”  

 

Dokumentation: 
Kontrollera att bruksanvisning och tvättråd finns tillgängliga. Kontrollera att gällande 

utprovningsprotokoll finns tillgängligt. 
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Protokoll periodisk inspektion av lyftsele  

 

 
Produktinformation  
 

Fabrikat:    Serienr/egen märkning: 
                                                                                 
Modell:    Tillverkningsår: 
 
Artikelnummer:   Förskriven till: 

 
Om produkten har en eller flera kontrollpunkter med resultatet ”Ej godkänd” skall lyftselen omgående 
bytas ut mot en ny lyftsele. Den gamla selen kasseras enligt lokal rutin. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Godkännande av produkten: 
 

Godkänd   Ej godkänd  
 
 

Inspektionen utförd av: _______________________  Datum: _________________  
 
Nästa inspektion: ___________________________  
 

Kontrollpunkter Godkänd Ej godkänd Anmärkning 

Produktetikett    

Tyg    

Kantband    

Bandöglor    

Benstödsöglor    

Styrhandtag    

Sömmar    

Förstärkningssömmar 
(tränsar) 

   

Avkortningsläge    

Spänne  
(i förekommande fall) 

   

Lattor 
(i förekommande fall) 

   

Dokumentation    


