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Generell information 
 
Denna saxvagn är med sin höj- och sänkbara toppskiva, utformad för att på ett ergonomiskt 
sätt underlätta intern transport och hantering av varor. Den skall inte användas ihop med andra 
maskiner. 
 

 

1.1 Systemets funktion 
Ergofokus höj- och sänkbara XCART™ består av ett bottenchassi med fyra hjul, lyftenhet av 
dubbelsaxmodell, toppskiva och styrhandtag med kontrollpanel upp/ner funktion. Saxenheten är 
kopplat till en elektriskt styrd mekanisk arbetscylinder. Genom de två manöverknapparna 
upp/ner på kontrollpanelen kan antingen arbetscylindern trycka upp saxenheten varvid 
toppskivan höjs eller släppa efter, varvid toppskivan sänks av sin egen tyngd. Toppskivan dras 
inte ned av arbetscylindern utan är sk fallande kraft. 
 
Alla fyra hjulen är ledade vilket gör att vagnen lätt kan styras i den riktning operatören önskar i 
trånga utrymmen. Framhjulen kan rikt-spärras för enklare styrförmåga och bättre ergonomisk 
hantering av vagnen genom att pressa ner blå pedal på framhjulen när hjulet står i färdriktning 
framåt. Bakhjulen kan låsas i bromsat läge genom att pressa ner röd pedal. Man får då en 
stationär avlastnings- eller arbetsyta. 
 
XCART™ drivs enbart av batteri. Batteriet lösgörs genom att greppa med pek- och långfinger 
under batteriets topp. Batteriet placeras på laddaren (dioden charge lyser orange vid laddning) 
eller i vagnen genom att ställa batteriets botten mot batteriladdaren eller kontrollboxen och 
sedan klicka fast den mot väggfästet eller batterifästet. Batteriet laddas separat av medföljande 
laddare, som i sin tur ansluts till 230 volt. När batteriet är laddat och klart, laddaren lyser grönt 
och dioden charge har slocknat, ansluts batteriet till dockningsenheten på saxsvagnen. 
 

     
 
 

För att höja bordsskivan trycks manöverknapp pil  
upp och för att sänka pil ned, se bild. 
 

               Kontrollpanelen med pil för upp och pil för ned 
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1.2 Produktgaranti 
Ergofokus saxvagn har 24 månaders garanti mot material och fabrikationsfel räknat från 
tillverkningsdatum. 
Ljunggren & daughters garantier gäller enbart så länge saxvagnen har använts på föreskrivet 
sätt och så länge den inte har plockats isär eller utsatts för åverkan på något sätt. 
 
 

2 Förbud –  Varningar –  Påbud 

2.1 Allmänna upplysningar 
- Saxvagnen får endast användas som höj- och sänkbar vagn för intern förflyttning av varor, 

eller i bromsat läge som avlastnings- eller arbetsyta. 
- Den skall användas och förvaras inomhus. 
- Vid behov kan saxvagnen lyftas i bottendelen. Sänk först för stabiliteten ned bordsskivan till 

lägsta höjd. Tag ta i närheten av hjulens infästning för lyftet. Lyft inte saxvagnen i 
toppskivan. Toppskivan rör sig då uppåt till stopp vid max lyfthöjd. Skulle av misstag lyft 
göras i toppskivan, släpp inte utan sänk försiktigt ned toppskivan igen. 

- Saxvagnen får inte användas för kontinuerliga upp och nedlyft utan avbrott. Max 2 minuters 
drift och därefter minst 18 minuters vila. 

- Laddaren får endast anslutas till uttag med samma spänning som anges på dess märkskylt. 
- Max belastning på saxvagnen är 100 kg. 
- Denna bruksanvisning ska alltid finnas tillgänglig vid behov. 
 

2.2 Riskupplysningar 
 
- Stick aldrig in hand eller annan kroppsdel i arbetsutrymmet mellan bottendelen och 

toppskivan när saxvagnen är i funktion. Var speciellt försiktig då saxvagnens balkar som 
ligger som en sax är rörliga och kan få en klippande funktion. 

- Har något inträffat som kräver manuellt ingrepp, tag bort batteriet. Lägg, vik ned saxvagnen 
så bottendelen och toppskivan står vertikalt. Med detta avlastas till stor del tyngdkraften. 
Var uppmärksam på riskerna med att lossa delar.  

- Skulle toppskivan vid sänkning fastna mot något i omgivningen och därmed inte följa med 
ned. Höj omedelbart toppskivan tills den lyfts fri och hindret kan tas bort. Tag ALDRIG bort 
hindret så länge toppskivan ligger mot detta. Toppskivan faller då ned till den nivå 
arbetscylindern ger. Med kroppsdelar i närheten kan detta ge allvarliga kläm- och 
klippskador. 

- Saxvagnen får endast användas på plant, hårt golv. Undvik att använda vagnen på 
sluttande eller löst underlag. Varorna på toppskivan kan glida av! Vagnen kan åka iväg! 

- Ställ inte saxvagnen, vid arbete, mot något som har horisontell kant eller under lågt 
utrymme. Risk finns då vid uppåtlyft att hand eller annan kroppsdel kan komma i kläm 
mellan toppskivan och denna kant eller låga utrymme. 

- Se till att det inte finns något hårt på kläderna eller i fickorna som oavsiktligt kan tryckas 
mot manöverknapparna och starta en rörelse. 

- Saxvagnens maximala belastning får inte överskridas, statiskt eller dynamiskt.  
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2.3 Användning av maskinen 
 
Saxvagnen får endast användas som, höj- och sänkbar vagn för intern förflyttning av varor, eller 
i bromsat läge som avlastnings- eller arbetsyta 
 
Saxvagnen får inte användas som: 
- Domkraft. 
- Personlyft. 
- Fastspänningsanordning. 
- Mothåll. 
- Pressmaskin. 
- Saxvagnen får inte användas eller förvaras i miljö som kan medföra att den utsätts för 

korrosion, mekanisk, termisk eller kemisk åverkan, eller starka elektromagnetiska fält. 
 
Det är direkt förbjudet att använda systemet i miljöer som överskrider de begränsningar som 
står skrivna i denna bruksanvisning.  
 

2.4 Skötsel och reparationer 
 
- Har något inträffat och åtgärder måste vidtas inne i saxvagnen. Tag först bort batteriet. 

Lägg/vik ned saxvagnen så bottendelen och toppskivan står vertikalt. Med detta avlastas till 
stor del tyngdkraften. Var trots detta uppmärksam på riskerna vid lossning av delar. 
Arbetscylindern består av en gängad skruv som vrids. Det finns inga inbyggda fjäderkrafter 
som kan utlösas. 

- Ljunggren & daughters produktansvar täcker enbart produkter som var behäftade med fel 
från fabriken. Ljunggren & daughters produktansvar bortfaller helt eller delvis om 
användaren inte följer skötselanvisningar eller använder reservdelar som inte är 
originaldelar. 

 
Till varje reparation finns en skriftlig instruktion tillgänglig för att minimera riskerna för fel, 
rekvirera en sådan instruktion ihop med beställningen av reservdelarna och läs noga igenom 
den innan ni påbörjar reparationen.  
 
 
För att produktgarantin ska gälla efter en reparation gäller följande: 
 
- endast originaldelar får användas vid reparationer. 
- inga ingrepp får göras i produkterna, arbetscylinder, batteri, dockningsstation, laddare eller 

kontrollpanel. 
- garantiåtgärder får endast utföras av, Ljunggren & daughters AB - Ergofokus™, auktoriserad 

service personal. 
- saxvagnen får även fortsättningsvis efter reparation enbart användas enligt specificerade 

data. 
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3 Operatörsmanual 

3.1 Systemets funktion 
 
Ergofokus höj- och sänkbara saxvagn består av ett bottenchassi med fyra hjul, lyftenhet av 
dubbelsaxmodell, toppskiva och styrhandtag med kontrollpanel. Till saxenheten är kopplat en 
elektriskt styrd mekanisk arbetscylinder. Genom de två manöverknapparna på kontrollpanelen 
kan antingen arbetscylindern trycka upp saxenheten, varvid toppskivan höjs eller släppa efter, 
varvid toppskivan sänks av sin egen tyngd. Toppskivan dras inte ned av arbetscylindern. 
 
Alla fyra hjulen är ledade vilket gör att vagnen lätt kan styras i den riktning operatören önskar. 
Samtliga hjul kan också låsas i bromsat läge. Man får då en stationär avlastnings eller 
arbetsyta. 
 
Saxvagnen drivs enbart av batteri. Batteriet laddas separat av medföljande laddare, som i sin 
tur ansluts till 230 volt. När batteriet är laddat flyttas det och ansluts till dockningsenheten på 
saxvagnen. 
 
Systemet är inte avsett för kontinuerlig drift! 
 
 

3.2 Manövrering 
 
Saxvagnens höjd regleras med uppåtpil för upp och nedåtpil för ned. Ställ in den arbetshöjd 
som ger bästa ergonomi vid lastning eller avlastning av varor, eller om saxvagnen används 
stationärt, höjd som ger bästa ergonomi. 
 
För säker lastning och avlastning bromsa alla hjulen. 
 
Vid förflyttning, lossa bromsarna och manövrera saxvagnen med bägge händerna på 
styrhandtaget, till önskad plats.  
 
Vid behov kan saxvagnen lyftas i bottendelen. Sänk först för stabiliteten ned toppskivan till 
lägsta höjd. Ta tag i närheten av hjulens infästning för lyftet. Lyft inte saxvagnen i toppskivan. 
Toppskivan rör sig då uppåt till stopp vid max lyfthöjd. Skulle av misstag lyft göras i toppskivan, 
släpp inte utan sänk försiktigt ned toppskivan igen. 
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3.3 Säkerhet 
 
Stick aldrig in hand eller annan kroppsdel i arbetsutrymmet mellan bottendelen och toppskivan 
när saxvagnen är i funktion. Var speciellt försiktig då saxvagnens balkar, som ligger som en sax 
är rörliga, och kan få en klippande funktion. 
 
Laddaren får endast anslutas till uttag med samma spänning som anges på dess märkskylt. 
 
Inga ingrepp i saxvagnen får göras så länge batteriet sitter anslutet i saxvagnens 
dockningsstation. 
 
Vid behov av ingrepp. Lägg/vik ned plattformen så bottendelen och toppskivan står vertikalt. 
Med detta avlastas till stor del tyngdkraften. Var trots detta uppmärksam på riskerna med att 
lossa delar. 
 

3.4 Start och Stopp 
Saxvagnen har inga speciella start- eller stoppreglage. Toppskivans rörelse kan endast ske så 
länge uppåtknappen eller nedåtknappen hålls intryckta. 
 

3.5 Problem under drift. 
Om något problem skulle uppstå under uppåt eller nedåtgång släpp genast 
manövreringsknappen. All rörelse upphör! Gör därefter nödvändig åtgärd.  Vid behov se 
därefter under ”Felsökningsavsnittet” längre fram i denna bruksanvisning. 
 

3.6 Förbrukningsmaterial 
Saxvagnen innehåller inga förbrukningsdelar. Batteriet har dock, som alla batterier begränsad 
livslängd. När gångtiden efter varje uppladdning efter hand förkortas är det dags att byta 
batteriet. 
 

3.7 Skötsel 
Saxvagnen är underhållsfri vid en normal användning och behöver alltså ingen service.  
 
Normal rengöring ska göras med något milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel).  
 
Starka rengöringsmedel innehållande exempelvis syror, ammoniak eller lut får inte användas. 
 
Saxvagnen kan rengöras med rinnande vatten, dock inte högtryck. 
 

3.8 Hantering av bruksanvisningen 
 
Det är viktigt att alla som använder saxvagnen har läst igenom och har tillgång till denna 
bruksanvisning. 
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4 Montage –  Demontage –  Reparation 

4.1 Demontage eller skrotning av systemet 
 
Vid allt arbete på saxvagnen oavsett om det är montage, demontage, reparationer eller något 
annat, så ska detta utföras genom att först avlägsna batteriet. Därefter, lägg/vik ned plattformen 
så bottendelen och toppskivan står vertikalt i och med detta avlastas till stor del tyngdkraften. 
Var trots detta uppmärksam på riskerna vid lossning av delar. 
 
Batteri, dockningsstation och laddare måste lämnas in till lämplig destruktions- eller 
avfallshanteringsplats vid skrotning av saxvagnen. I övrigt består saxvagnen av helt 
återvinningsbara och därmed miljövänliga delar.  
 

4.2 Reparation och reservdelar 
 
Vid reparation av batteri, dockningsstation, laddare och arbetscylinder så får enbart hela 
enheter bytas, dessa får inte plockas isär, detta för att undvika risk för felfunktion. Samtliga 
dessa enheter levereras som reservdelar från Ljunggren & daughters eller dess representant. 
 
Till varje reparation finns också en instruktion tillgänglig för att minimera riskerna för fel, 
rekvirera en sådan instruktion ihop med beställningen av reservdelarna och läs noga igenom 
den innan ni påbörjar reparationen. Ange beteckningen från produktens märkskylt vid 
beställning. 
 
För att produktgarantin ska gälla efter en reparation gäller följande: 
• Enbart originaldelar får användas. 
• Inga ingrepp får göras i enheterna batteri, dockningsstation, laddare eller arbetscylinder. 
• Garantiåtgärder får endast utföras av, Ljunggren & daughters AB - Ergofokus™, 

auktoriserad service personal. 
• Saxvagnen får även fortsättningsvis enbart användas enligt specificerade data. 
 

4.3  Felsökning 
Toppskivan rör sig inte, varken med uppåt eller nedåtknappen. 

1. Kontrollera att batteriet är ordentligt anslutet till dockningsstationen. 
2. Kontrollera att batteriet är laddat. 
3. Kontrollera att inga skador finns på ledningarna eller dess anslutningar, från 

dockningsstationen till arbetscylindern respektive kontrollpanelen.  
4. Det är troligen fel på kontrollpanelen, dess anslutningsledning eller dockningsstationen. 

 
Toppskivan rör sig inte, varken med uppåt eller nedåtknappen, men det hörs ett svagt klickljud 
från dockningsstationen. 

1. Kontrollera att inga skador finns på ledningarna eller dess anslutningar, från 
dockningsstationen till arbetscylindern respektive kontrollpanelen. 

2. Det är troligast fel på arbetscylinder eller dess kabel till dockningsstationen. 
 
Toppskivan stannar på väg ned. 

1. Kontrollera att inget ligger i kläm och mekaniskt hindrar bordsskivan att sänkas. 
2. Något kan tillfälligt kärva. Höj toppskivan något och sänk den sedan igen. 
3. Om åtgärderna ovan inte hjälper, är det sannolikt fel på arbetscylindern. 
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5 Produktspecifikation 
 
Produkt: 
Ergofokus höj- och sänkbara saxvagn. 
 

Modell: 
Ergofokus höj- och sänkbara saxvagn, med arbetscylinder item 344A00+301501B3, batteri item 
BAJ 100000011, dockningsstation item CBJ2001HA001091, kontrollpanel TP1010+00-SE, 
batteriladdare item CHJ200000A011. 
 

Systemets funktionsprincip: 
Batteridriven mekanisk arbetscylinder, som påverkar fyra saxben som i sin tur medför att 
toppskivan höjs eller sänks.  
 

Driftförhållanden: 
Saxvagnen får inte användas för kontinuerliga upp- och nedlyft utan avbrott. Max 2 minuters 
drift och därefter minst 18 minuter vila. 
 

Maximal belastning; 
Toppskivan får högst belastas med 100 kg. Denna belastning får inte överskridas.  
 

Fysiska mått: 
Längd chassi   1270   mm 
Bredd chassi     660   mm 
Höjd chassi   1124  mm 
Toppskivans längd     900/1000/1100  mm 
Toppskivans bredd     550/650   mm 
Toppskivans maximala höjd   1130   mm 
Toppskivans minimala höjd       300   mm 
 
Vikt        55   kg 
 

Temperaturområden:  
Drift: 0 till +45 grader C 
Transport: – 20 till + 60 grader C 
Efter transport i temperaturer under 0 grader C, måste saxvagnen stå i lokal med 
drifttemperatur i minst 1 timme innan idrifttagande. 
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Elförsörjning 
Frekvens: 50 –  60 Hz 
Primärspänning: 230 V AC  
Sekundärspänning: 24 V DC 
Sekundärström (vid maximal last): 10 A 
Maximal effekt förbrukning:  250 W 
Ip-klass:  65.  6 = (Dammtät) 
 5 = (skyddat mot spolande vatten från munstycke) 

EMC-krav:  
Störkällor med starkare utstrålning av elektromagnetiska eller elektriska fält (exempelvis 
starkströmskablar), än vad som är tillåtet enligt gällande EMC-direktiv, får ej placeras i närheten 
av saxvagnens elektriska delar. 
 

Lämplig brandbekämpning: 
Kolsyre-, pulver- skumsläckare eller vatten ånga. Använd inte vattenstråle. 
 

Rengöring: 
Normal rengöring ska göras med något milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). Starka 
rengöringsmedel innehållande exempelvis syror, ammoniak eller lut får inte användas. 
 

Miljöhänseenden: 
Batteri, dockningsstation och laddare måste lämnas in till lämplig destruktions- eller 
avfallshanteringsplats vid skrotning av saxvagnen. I övrigt består saxvagnen av helt 
återvinningsbara och därmed miljövänliga delar.  
 

Ljudnivå: 
Saxvagnens ljudnivå överstiger inte 70 db (A). 
 

Garanti: 
Ergofokus saxvagn, XCART, har 24 månaders garanti mot material och fabrikationsfel räknat 
från tillverkningsdatum. 
Ergofokus garantier gäller enbart så länge saxvagnen har använts på föreskrivet sätt och så 
länge den inte har plockats isär eller utsatts för åverkan på något sätt. 
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6 EG-försäkran om överensstämmelse för 
maskiner 

 
 
 
 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 
781 72 Borlänge  
Sverige  

 
försäkrar under eget ansvar att saxvagn med beteckning:  
 

Ergofokus höj- och sänkbara saxvagn 
Modell XCART 

  Serienummer _____________________ 
 
Uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i “Grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner” enligt 
Europaparlamentets och -rådets direktiv 2006/42/EG, som 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 
 
 
För den tekniska dokumentationen ansvarar: 
 
Björn Bok 
L&d Ergofokus AB 
Cirkelgatan 16 
781 72 Borlänge  
Sverige  
 
 
Borlänge den ____________________ 
 
 
Sara Ljunggren 
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