
FORKERTRIGTIGT

Flyt hjul på en 
trolley eller en 
hjultransporter

Brug en hjulløfter til 
og fra reolopbevaring

Brug en hjulløfter til 
af- og på-montering 
af hjul

HJULLØFTER: 
Løft hjulet til 
den rette højde, 
skub hjulløfteren 
med hjul tæt på
og finjustér
hjulets position
med den ene 
hånd, mens
den anden
støtter hjulet. 

Løft IKKE 
med løftede 
arme

Løft IKKE fra 
lave og høje 
løftehøjder

Kilder: Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, branchevejledning.dk    

Arbejdsskader
Opstår som pludselige løfteskader 
eller som nedslidningsskader.
Uden hjælpemidler er der
risiko for ryg-, skulder-
og knæskader.

Løft med omtanke
Arbejdstilsynet har sat grænser hvor, hvor tungt du må løfte. Jo længere 
fra kroppen løftet er, jo mindre må byrden veje. Men husk at selv få og 
lette løft kan være sundhedsskadelige, hvis byrden er svært at få greb om, 
hvis løftet foregår skævt fra kroppen eller løftet gentages ofte osv.

Løft i underarmsafstand - ca. 30 cm
Løft i det grønne område er som regel ikke sund-
hedsskadelige. Vejer hjulet mere end 7 kg, skal du 

planlægge dit løft, så du fx undgår foroverbøjet ryg.
Løft af hjul, der er større end 14 tommer, vil som udgangs-
punkt være sundhedsskadelige, når der samtidig er forvær-
rende faktorer (fx vrid i ryggen, foroverbøjet stilling). 

Løft i ¾ arms afstand - 45 cm
Løfter du langt fra kroppen, må byrden ikke veje 
mere end 3 kilo, før du skal til nøje at vurdere de 

øvrige faktorer – skal du fx løfte fra lave eller høje højder 
eller kræver løftet vrid i ryggen? Brug så vidt muligt tekniske 
hjælpemidler, når du håndterer hjul langt fra kroppen.

Kilo

3 7 11 15 30 50

Kilo

3 7 11 15 30 50

OK

PAS PÅ

STOP

5 lø
fteregler 

1. Løft tæt på kroppen
 
2. Løft midt foran kroppen

3. Løft mellem midtlår- og albuehøjde  

4. Løft kun byrder, der er egnet til håndtering

5. Løft kun hvor fodfæstet er stabilt

HJULSKIFT UDEN SKADER

Løft IKKE 
med bøjet 
eller vredet 
ryg

Løft IKKE med 
lang rækkeaf-
stand

Løft og montér 
IKKE hjul manuelt. 
Brug i stedet en 
hjulløfter.

Røde løft
er sundhedsskadelige
– brug hjælpemidler 


