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PERFOLIGHT 

 

 

BRUKSANVISNING inkl. info om  

skötsel, rekonditionering och återvinning 

 

Portabla skenor 

Dok: BRU-PERFO SV-0003-3.0 
Ändrad: 2022-03-22 
Giltig från: 2021-05-12 

Ändring från tidigare version: Svensk flagga tillagd 

Art nr 

U1, U2, U2/3, U3, V5, V11, V15, V20, V30, E2, E2/3, E3 

 

 

7350066092000, 7350066092017, 7350066092024, 7350066092048, 7350066092130, 7350066092079, 7350066092086, 

7350066092093, 7350066092116, 7350066092277, 7350066092291, 7350066092314 

Denna produkt är en medicinteknisk produkt, Klass I. De är CE-märkta i enlighet med MDR 
2017/745. Kvistberga Group AB följer gällande arbets- och miljölagstiftning. 
 
Vid frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat är du välkomna att kontakta oss på 
Kvistberga Group AB. 
 
Läs noga igenom bruksanvisningen och ev. varningstexter innan du använder ramperna. PDF-
versioner av våra bruks- och skötselanvisningar går att hitta på vår hemsida, www.kvistberga.se . 
 
Vi förbehåller oss rätten för ändringar i denna manual och dess innehåll.  
 

Garanti: 2 år 
Skador som uppstår på grund av oaktsamhet som att rampen inte hanterats i enlighet med denna bruksanvisning omfattas ej 
av garantin. 

Maximal belastning: 
Anges med detta tecken tillsammans med viktangivelse på 
respektive modell 

 
 

Rekommenderad maximal höjd: 
Anges med detta tecken tillsammans med måttangivelse på 

respektive modell  

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom 
att noga läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan produkten tas i bruk 

http://www.kvistberga.se/
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Användning 
Ramper är avsedda att användas vid transport/förflyttning av funktionsnedsatta personer sittandes i 
rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rollatorer etc. Ramper möjliggör förflyttning vid 
nivåskillnader såsom exempelvis trappor och trösklar med eller utan hjälp från assistent. Ramperna 
kan användas såväl utomhus som inomhus.  
 
 
 
Säkerhet 
 

• Använd INTE ramper från Kvistberga Group till någonting annat än till personförflyttning.  

• Kontrollera rampen regelbundet och säkerställ att det inte finns några skador eller 
förslitningar.  

• Ramperna får endast användas på det viset som beskrivs i den här bruksanvisningen, all 
annan användning är förbjuden. 

• Ramperna får inte på något vis modifieras eller ändras från sitt ursprungliga utförande, all 
modifiering/ändring medför att produkten inte längre är CE-märkt och ansvaret för produkten 
övergår helt och hållet till den som utfört ändringen. 

 
Installation och innan första användning 
Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Vid synbar skada på produkten 
eller emballaget ska detta omedelbart anmälas till chauffören. För bedömning av skadan kontakta 
Kvistberga Group AB alternativt din återförsäljare. Produkten får inte användas förrän skadan 
reparerats alternativt om Kvistberga bedömt att produkten ändå är säker att användas.  
 
Material 
Strängpressad aluminium, ändbeslag i plast och fästbeslag i stål (skruv o mutter). 
 
Lagring 
Lagra ramperna inomhus och håll dem rena. Lagra inte ramperna i temperaturer över 70°C då detta 
kan skada plastbeslagen. 
 
Rekonditionering  
Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Ramperna kan 
rengöras med alla på marknaden kända rengöringsmedel och kan med fördel tvättas med 
högtryckstvätt vid behov. 
 
Återvinning 
Ramperna är återvinningsbara.  
Separera metall från plast och lämna till närmaste återvinningsstation.  
 
Vid skada eller tillbud 
Vid skada eller tillbud ska detta omedelbart meddelas oss. Vid allvarligt tillbud ska detta också 
rapporteras till Läkemedelsverket. Om tillbudet inte är allvarligt men frekvent och ständigt 
återkommande ska även detta meddelas oss och rapporteras till Läkemedelsverket. 
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Teknisk information 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gäller samtliga modeller 
Placera skenan med övre delen stabilt mot underlaget. Under den övre delen finns en halkskyddstejp 
på undersidan för att minska risken rampen lider mot underlaget. Var ändå försiktig och anpassa 
hastigheten när du kör upp på rampen så att detta sker på ett säkert sätt. Var också uppmärksam på 
om delar av rullstolens hjul hänger sig eller fastnar i rampen.  
 
Avståndet mellan skenorna anpassas så att rullstolens hjul hamnar mitt på skenans körfält.  
 
Vid transport/förflyttning ska ramperna alltid vara i sitt kortaste utförande. På teleskopramper ska låset 
alltid vara låst vid transport/förflyttning. Ramperna ska alltid bäras i sina handtag. 
 
Skulle en skada uppstå på rampen får denna inte användas förrän skadan kontrollerad av fackman.  
 
På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal vikt som ramperna får belastas med. 
Maxlasten är angiven per styck. Ett par ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, detta under  
förutsättning att vikten är jämnt fördelad.  
   
Dekalen anger också vilken högsta rekommenderad nivåskillnad som ramperna är lämpliga för. 
Rekommendationen är en fingervisning och det är alltid de specifika förutsättningarna som avgör hur 
stor lutning man kan ha.  
 

Ta det försiktigt, och använd ramperna med gott omdöme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art nr Längd min/max Spår cm Max belastning per par Vikt per styck  Rekommenderad 

maximal höjd 

U1 75/119 cm 19,5 cm 400 kg 3,8 kg 20 cm 

U2 117/203 cm 19,5 cm 350 kg 5,9 kg 40 cm 

U2/3 87/200 cm 18 cm 350 kg 5,9 kg 40 cm 

U3 117/290 cm 18 cm 350 kg 8,5 kg 60 cm 

V5 55/55 cm 21 cm 400 kg 1,5 kg 10 cm 

V11 56/110 cm 21 cm 400 kg 3,6 kg 15 cm 

V15 76/150 cm 21 cm 350 kg 4,7 kg 30 cm 

V20 101/200 cm 21 cm 350 kg 6,0 kg 40 cm 

V30 103/280 cm 19,5 cm 350 kg 8,5 kg 60 cm 

E2 107/212 cm 26,5 cm 350 kg 7,8 kg 40 cm 

E2/3 79/210 cm 25 cm 350 kg 8,3 kg 40 cm 

E3 109/300 cm 25 cm 350 kg 11,1 kg 60 cm 
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Topp        Lås teleskopisk del Handtag 
 
 
Teleskopiska ramper – U1, U2, U2/3, U3 
Ställ ner rampen på marken. Öppna låset och dra sedan ut den teleskopiska delen till önskad längd. 
Placera enligt de allmänna instruktionerna ovan.  
Var försiktig när du skjuter ihop ramperna igen så att du inte klämmer dig. Rampens lås ska alltid vara 
låst vid förflyttning eller transport. 
 
Vikbara ramper – V11, V15, V20, E2 
Fäll ut rampen med båda händerna och placera enligt de allmänna instruktionerna 
ovan. Var försiktig när du viker ihop ramperna, klämrisk! Bär rampen i båda handtagen för att hålla 
ihop de två delarna med varandra. 
 
Vikbara & teleskopiska ramper – V30, E2/3, E3 
Fäll ut rampen med båda händerna och placera enligt de allmänna instruktionerna ovan. 
Öppna låset på den teleskopiska delen och dra ut till önskad längd. Var försiktig när du skjuter ihop 
den teleskopiska delen och viker ihop rampen, klämrisk! Låset ska alltid vara låst vid 
transport/förflyttning. Bär rampen i båda handtagen för att hålla ihop de båda delarna.  
 
Fasta ramper – V5 
Placera ramperna enligt de allmänna instruktionerna ovan. 


