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O Generelle    bestemmelser 
 
 
 

0.2 Sikkerhetsspesifikasjoner  og prosedyrer 

 
Brukermanualen for den elektriske kjettingtaljen må 

plasseres slik at den er lett tilgjengelig for brukeren. 

Instruksjonene må følges nøye. l tillegg, som et supplement 

til denne manualen, må gjeldende HMS-forskrifter 

etterkommes og håndheves. 

 
Operatører og servicepersonell må ha lest og forstått 

manualen før arbeid igangsettes. Dette gjelder særlig 

instrukser som berører sikkerheten. Førstehjelpsutstyr må 

være tilgjengelig. Operatør eller annen bemyndiget person 

er ansvarlig for sikkerheten. 

 
 

0.3 Særskilte  sikkerhetsbestemmelser 
 

0.3.1 Transport og montasje: 

Egnet transport- og løfteutstyr må benyttes. Montasje og 

tilkobling må kun utføres av fagpersonell. 

 
0.3.2 Oppstart: 

 
Før første gangs oppstart, samt ved daglig 

oppstart, se over utstyret og kjør en sjekkrutine. 

Ikke utelat noen del av sikkerhetsprosedyren 

Taljen må kun igangkjøres når alle nødvendige 

former for sikkerhet er ivaretatt 

Skade på taljen eller endring italjens driftsmessige 

funksjoner må øyeblikkelig rapporteres til 

driftsansvarlig 

Etter bruk, eller når taljen ikke er i bruk, må den 

sikres mot oppstart av uvedkommende 

Det er forbudt å bruke taljen til persontransport 

Personer har ikke lov til å oppholde seg under 

hengende last 

Kjøring med over last er forbudt 

Ikke trekk itablå kabelen 

Lasten skal alltid observeres 

 
 

1.4 Skilting irisikosoner 

 
Risikosoner må skiltes tydelig på en slik måte at alle so m 

Befinner seg isonen, kan se varselskiltene. 

 

 
Skader kan oppstå som følge av: 

Ukyndig bruk 

Mangelfull oppfølging av sikker hetsforskr ifter 

Mangelfull eller unøyaktig utførelse av testing 

og/eller reparasjonsarbeid 

 
 
 
 

1.4.1 Skader grunnet mekaniske feil 

 
Personskade: 

 
FARE! 

 
Bevisstløshet og skade ved: 

Klemming, kutting, skjæring, vridning,skliing, 

snubling eller fall 

Kilde: 

Oljesøl, terskler, opphøyninger, løse gjenstander 

på gulv 

Vernetiltak: 

Hold gulv, utstyr og maskiner rene 

Eliminer lekkasjer 

Hold sikker avstand til farlige områder 

 
1.4.2 Skader forårsaket av elektriske feil 

 
Arbeid på elektriske installasjoner og maskiner må kun 

utføres av kvalifisert personell, alternativt personer under 

kyndig veiledning av fagpersonell. 

 
Personskade: 

 
FARE! 
Død ved elektrisk sjokk samt  skade og forbrenning som 

følge av: 

Kontakt med elektrisk strøm 

Dårlig isolasjon 

Dårlig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid 

Kortslutning 

Kilde: 

Kontakt med strømførende ledere 

Løse elektriske forbindelser 

Utilstrekkelig  sikkerhetskontroll 

Feil sikringer 

Vernetiltak: 

Maskiner og utstyr som skalrepareres eller 

vedlikeholdes, bør holdes atskilt fra øvrig utstyr 

Sjekk at isolasjon på kabler o.l ikke er skadet 

Regelmessig kontroll av elektriske koblinger 

Løse og ødelagte kabler skal skiftes umiddelbart! 

Ødelagte sikringer skal erstattes med lik type 

sikring 

Unngå berøring av strømførende kontakter 

Benytt kun isolert verktøy 
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1.5 Teknisk status 
 

Denne manualen b!e utarbeidet i 2005. Den er i samsvar 

med nr. 1.7.4 og 4.4 av Tilleggli manualutgaven av 

"European Parliament and the Council" av 22.06.1998 

(98/37/EC) 

 
1.5.1 Tekniske data- Tabell 0-2 

 
1.5.2 Periodiske controller 

 
Hver enkelt operator ska l uten unntak registrere all ettersyn, 

vedlikehold og kontroll.Dette ska l itillegg attesteres av 

kvalifisert person.Ukorrekte eller manglende registreringer 

kan medføre garantitap. 

 
FORSIKTIG! 

Kraner og øvrig utstyr skal med jevne mellomrom testes av 

fagpersone ll. 

Både visuelle og praktiske tester skal utføres. 

For å få en korrekt vurdering av slitedeler,kan det være 

nødvendig å demontere utstyret under inspeksjon. 

 
 

0.6 Driftsparametre 

 
De elektriske kjettingtalje ne har ulik yteevne. 

De kan monteres stasjonært eller som mobile enheter. 

Kjettingtaljene produsere s isamsvar med den aller nyeste 

teknologi i.h.h.t gjeldende regler og forskr ifter, og blir 

sikkerhetstestet hos produsent. 

Taljene må kun brukes når de er i teknisk godkjent stand og 

bruker må ha nødvendig opplæring og kunnskap 

Driftsparametre inkluderer også overholdelse av anbefalte 

service og vedlikeholdsrutiner fra produsent. 

 
Driftsparametre innholder ikke: 

Overskr idelse av lastekapasitet 

Diagonalt trekk av last 

Produsent ta r ikke ansvar for skade på utstyr eller på 3.part 

ved uaktsom drift. 

 
0.6.1 Ve iledning for bruk av manual 
Denne brukermanualen er delt inn ifølgende kapitler: 

O. Genere lt 

1. Beskrivelse 

2. Instruksjon for oppstart 

3. Service og vedlikehold 

4. Mål for sikker drift 

 
Som et supplement til brukermanualen, bør følgende 

dokumentasjon innhentes: 

Samsvarserk læring 

Sertifikat 

Reservedelsliste 

Koblingsdiagram 

 

1. Beskrivelse 

 
1.1 Driftsgrupper 

 

 
Klassifisering i.h.h.t brukerbehov: 

Taljene er klassifisert i.h.h.t: 

-FEM 9.511, FEM 9.671 

-DIN 15400 (lastkrok) 

-FEM-fo rskrift for serieprodusert løfteutstyr 

(kabelarhju l,motor, full last levetid) 

-FEM 9.755 :D(lAm/Km 4)- 800 timer 

-Anmerkninger vedrørende levetidsberegning (kap.4) 

 
FORSIKTIG! 
Løpekatt er alltid klassifisert isamme FEM-gruppen som 

taljen. 

 
BEMERK! 
Taljens FEM- nummer finner du på typeskiltet 

 
Produsentens garanti når det gjelder sikkerhet og drift er 

bare gyldig så lenge taljen benyttes innen den FEM 

gruppen som er blitt valgt for taljen. 

 
Ved bestilling av taljen må kunde bestemme hvilken type 

last taljen skal betjene for å kunne bestemme hvilken FEM 

gruppe taljen skal operere under. 

Tabell -l 

Tabelll-2 viser standa rd verdier for driftsbet ingelser i de 

ulike FEM-gruppene, avhengig av type last og driftstid. 

 
Fastsettelse av riktig bruksområde for kjettingtaljen: 

Dette kan enten bestemmes ut i fra driftstid eller forventet 

type last. 

 
Eksempel l: 

Fastsettelse av tillatt driftstid: 

En elektr isk kjettingtalje i FEM-gruppe lAm bør iløpet av sin 

driftstid kun brukes til middels belastende løftejobber .Dette 

sa msvarer med lasttype "3-tung (Tabell l-l). 

1 følge verdiene iTabelll-2, bør ikke taljen benyttes mer enn 

0.5-1.0 time pr. dag. 

 
Eksempel2: 

Fastsettelse av tillatt lasttype: 

En elektrisk kjettingtalje i FEM-gruppe 2m kan i løpet av sin 

totale driftstid brukes ca 6 timer pr. dag. 

Dermed bør kjettingtaljen driftes isamsva r med beskrivelse 

For lasttype "l-lett" (Tabell l-l). 

 

 
1.2 Funksjonsbeskrivelse 

 
1.2.1 Taljehus (fig. 1-1/1) 
Taljehuset er laget istøpt aluminium. Kjøleribber i motor 

sikrer effektiv kjøling. Kjettingkassen kan festes til taljehuset. 

Hull for nipler til tilførse lskabel og styrekabel. 
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1.2.2 Motor og brems (fig. 1-1/2) 
GIS elektriske kjettingtaljer kjøres med a-synkrone motorer. 

Modeller med 2 hastigheter er utstyrt med polomkoblbar 

motor. Dette er i samsva r med lovbestemte forskrifter samt 

FEM-regulativ for løfteutstyr. 

Motorens viklinger  er isamsvar  med isolasjonsklasse  F. 

Bremsesystemet består av en vekselspenning styrt 

skivebrems. 

l upåvirket tilstand er det bremsefjæren som opprettholder 

bremsemomentet. 

 
1.2.3 Rotoraksling m/integrert slurekopling (fig. 

1-1(3) 
Slurekop lingen er funksjonelt plassert uavhengig av 

bremsesystemet og er integrert i rotorakslingen. Dersom 

endebryter ikke fungerer, vil slurekoblingen koble inn 

automatisk. Slurekoblingen er tilpasset i samsvar med EC 

Direktivet og er vedlikeholdsf ri. 

 
1.2.4 Endebryter (fig. 1-1/4) 
Det er montert endebryter for stopp av krokens topp og 

bunnposisjon. Ekstra endebryter for nødstopp i begge 

retninger kan ettermonteres. 

 
1.2.5 Elektrisk styring (fig. 1-1/5) 
De elektriske kjettingtaljene er som standard utstyrt med 

42V lavspenningskontroll. Nødstoppkontaktor vil bryte alle 3 

faser mot nett ved aktivering. 

 
1.2.6 Kjettingdrift (fig. 1-1/6) 
Den motstandsdyktige, stålkjettingen samsvarer med DAT 

(SSS) ioverensstemmelse med FEM 9.671. 

Kabelarhjulet og styrerullen er herdet og utført isamsvar 

med beregninger for FEM-grupper for løfteutstyr. 

Kjetting og kabelarhjul er tilpasset. Derfor anbefales det å 

benytte GIS originalkjetting. Lastkroken med høy 

strekkfast het, DIN 15400, er utstyrt med sikkerhetslås. 

 
1.2.7 Gir (fig. 1-17) 
Den 2-trinnede lukkede girkassen er spesielt utviklet for 

løfteoperasjoner. Drevene med kulelager er herdet og er 

under kontinuerlig smøring. Skråtannhjulene i første trinn gir 

stillegående drift. 

 
1.2.8 Tablå (fig. 1-2) 

Taljen leveres som standard med tablå (opp/ned 

mf nødstopp). Den automatiske nødstopp-kontaktoren vil 

bryte alle 3 faser mot nett ved aktivering. 

Tablå med 4 eller 6 knapper er montert på kjøreutstyr. Katt 4 

knapper - kran 6 knapper. 

2 Oppstart 
 
 

FORSIKTIG! 
Operatøren er pålagt å lese instruksjonsboken før oppstart. 

Når sikker drift er sikret, kan taljen startes. Ikke-autorisert 

personell kan hverke n kjøre taljen eller utføre annet arbeid 

ved hjelp av denne. 

 
2.1 Transport og montasje 

 
For transport og montasje av de elektriske kjettingtaljene 

må sikkerhetsprosedyrene for håndtering av last følges 

(Kapittel 0.3). Taljene må monteres av kvalifisert personell 

som alltid må tenke preventivt iforhold til uhell {Kapittel 

0.2). Før montasje skal taljen plasseres iet lukket eller 

avgrenset rom/områ de. Dersom taljen skal benyttes 

utendørs, anbefales det å montere et beskyttende tak for å 

unngå ytre påvirkning som nedbør o.l. såfremt det er mulig, 

bør taljen transporte res i sin originale emballasje. Det 

anbefales at montasje og tilkobling gjøres av kvalifisert 

personell. 

 
 

2.2 Tilkopling 
 

2.2.1 Strømtilkobling 

 
FARE! 

Elektrisk insta llasjon og tilkobling må kun utføres av 

kvalifisert personell. 

 
Hovedkabel samt dennes sikring og hovedbryter, må være 

montert av kunde før taljen kobles til strømnettet. 

En 4-leder kabel (3 faser m/jort) er nødvendig for å gi 

strømforsyn ing til de 3 fasede modellene. 

En 3-leder kabel {2 faser m/jord) er tilstrekkelig for lfasete 

modeller. Lengde og tverrsnitt må være tilpasset taljens 

strømforbruk. 

 
Før spenningstilkob ling må det sjekkes at spenningsnivået 

angitt på typeskilt stemmer med et spenningsnivå som 

tilkobles. Fjern dekselet og koble til strømkabelen med 

M25x1,5 nipler i sidehullet. Koble deretter til terminalene 

L1, L2 og L3 ioverensstemme lse med koblingsskjema. 

 
FARE! 
Jordlederen må ikke tilsluttes spenning! 

Ved drift er strømtilførselen beskyttet i drivmotorens 

koblingsboks. Ved installasjon av motorvern, må det tas 

hensyn til strømdataene som finnes på motorplaten! 

 
Sjekk av rotasjonsretning 

 
FORSIKTIG! 
Rotasjonsretningen må være i.h.h.t symbolene. 

Dersom dette ikke stemmer, må 2 av fasene (fig. 1-1, 1-2) 

kobles om. 
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Overføring Farge Enpart (m) Topart (m) 

1=1:1 Svart 20 lO 

1:1:3 Gul 60 30 

1:1:6 Blå 120 60 

 

 

 
 
 

2.2.2 Kjetting 

 
FORSIKTIG! 
Bruk kun originalkjetting! 

Sveisesømmene på kjettingleddene må vende innover på 

kabelarhjulet. Ved kjettingmontasje må endebryteren kobles 

fra for å få på ny kjetting. Se kap. 2.2.3 

 
Før oppstart og under drift må hele kjettinglengden oljes. 

På grunn av gnisning og friksjon må alle flatene på kjettingen 

smøres kontinuerlig. Smør ing kan skje ved å dyppe 

kjettingen iolje eller ved bruk av smørekanne. Bruk creeping 

gearolje. 

Ved bytte av kjetting gjøres dette lettes ved å feste en tynn 

wire i kjettingen og tre denne gjennom kabelarhjulet. 

Deretter kjøres kjettingen forsikring opp, den vil automatisk 

falle på plass i kabelarhjulet. Fig. 2-2. 

Løftehøyden må beregnes slik at kroken er i bakkehøyde ved 

laveste krokposisjon. 

 
En parts- kjetting 

Med en parts- kjetting (enkel kjetting) er lastkroken (2) 

festet med hjelp av et klemstykke (l). Merk bolt (3) fig. 2-4 

 
 

NB! 
Vær nøye med montasje av oppheng. Se Fig. 2-3. 

 
To-parts- kjetting 

Lastenden av kjettingen festes til taljehuset. Underblokk (l) 

med lastkrok (2) montert som fig. 2-5. 

 
NB! 
Vær nøye med montasje av oppheng! 

Fig. 2-3. Det må ikke være noen vridning på kjettingen. 

Enden av kjettingen ska l være festet til taljehuset som vist 

på fig. 2-7. 

 
2.2.3 Endebryter 

Taljen er utstyrt med endebryter som standard. Denne er 

også egnet som arbeidsbryter og har høy 

repetisjonsnøyaktighet. Under oppstartprosedyren må 

endebryternes funksjon sjekkes (topp- og bunnposisjon 

lastkrok). 

 
3 ulike overføringer er tilgjengelige 

Beskrivelse av innstillinger- Se Fig. 2-6: 

 
Før kjettingen skiftes, må endebryteren kobles fra 

ved å låse vippearmen (l) 

Kjør inn kjettingen 

Flytt til topp krokposisjon, drei det røde 

sperrehjulet (2),for å skifte kam på 

toppendebryt eren (3). Drei med klokken for 

høyere krokposisjon og mot klokken for lavere 

krokposisjon. 

Aktiver vippearme.n,flytt til laveste krokpos isjon, 

drei det grønne koblingshjulet (bak) (4) for å skifte 

kam på bunnendebryter (5). Drei mot klokken for 

høyere krokposisjon og med klokken for lavere 

krokposisjon. 

Aktiver vippearmen (må være i kontakt med 

koblingshjulet). 

Sjekk endebryterens funksjon, endestopperen og 

krokfeste må ikke berøre taljehuset. 

 

 
2.2.4 Kjettingkasse 

 
Kjør kjettingen fullt ut til endebryteren aktiveres. 

Monter kjettingkassen og la kjettingen løpe inn i 

kassen (kjettingen må ligge løs). 

 
FARE! 
Kjettingkasser laget av stå lplate, må sikres ved hjelp av wire 

med en dimensjon på minimum 2 mm (fig. 2-7). 

 

 
3. Service og vedlikehold 

 
 

3.1 Generelle forskrifter for service og 

vedlikehold 

 
Betjeningsfeil av taljen som svekker sikkerheten må straks 

avklares! 

Taljen skal kun betjenes av øvet og autorisert personell. 

 
FORSIKTIG! 
Dersom kunden på egen hånd utfører vedlikeho ld på ta ljen, 

må dette loggføres. 

 
Endringer av enhver art som kan påvirke sikkerheten må 

alltid godkjennes av produsent på forhånd. 

Konstruksjonsendringer som foretas uten godkjenning av 

produsent, fritar produsent for garantiansvar dersom taljen 

blir påført skader. Garantikrav på materiell vil kun bli 

godkjent dersom originaldeler er benyttet. 
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Følg installasjonsprosedyren for bremseskivene som vist i 

Fig. 3-3. 

 
 

Generelt: 

Service og vedlikehold er preventive tiltak som forsterker 

kjettingtaljens funksjonalitet. Dersom service og vedlikehold 

ikke overholdes, kan dette resultere idårligere yteevne eller 

også skader på taljen. Service og vedlikehold skal, ifølge 

Brukermanual, utføres etter definerte tidsintervaller. (Tabell 

3-1 og 3-2). 

 
Ved service- og vedlikeholdsarbeid må spesielle 

sikkerhetsrutiner følges- Kapittel 0.3 og 0.4 

 
FARE! 

Service og vedlikehold må kun utføres på ulastet talje. 

Hovedbryteren må være avslått. Underblokken må ligge på 

gulv eller serviceplattform . 

 
Vedlikeholdsarbeid  innebærer visuell kontroll og rengjøring 

samt ekstra funksjonstester .Under funksjonstestene må alle 

sikringselementer og kabelklemmer sjekk!'!S· Kablene må 

kontrolleres for skitt, misfarging og flekker. 

 
Service og vedlikeholds intervaller: 

D: Daglig 

3 M: Kvartalsvis 

12M Årlig 

 
 

Forhåndsoppsatte service og vedlikeholdsintervaller er satt i 

forhold til standard brukstimer. Intervaller må kortes ned 

dersom bruken av taljen er over normal eller forholdene 

ellers er spesielle, f. eks.mye støv, varme, fuktighet, damp 

o.l. 

 
 

3.2 Service og vedlikehold 

 
3.2.1 Sammendrag vedlikehold 

Tabell3-1 

 
3.2.2 Sammendrag service 

Tabell3-2 

 
3.2.3 Bremsesystem (fig. 3-1) 
lfristilling må bremsen kunne holde nominell last uten 

problemer. Før levering er bremsen justert for normal drift. 

 
FORSIKTIG! 
Dersom bremsemagneten  avgir summelyd eller vibrerer, må 

gapet (S) juste res i forhold til Tabell 3-3. (Fig. 3.1) 

 
FORSIKTIG! 

Murring i motoren eller langsomt Jøftetempo, indikerer 

skitne eller oljete bremseskiver (2). 

Demonter bremseskivene, rengjør og avfett. 

 
BEMERK! 

Ved å løsne skivebremse n (forsiktig trykk på bremsearmen 

(4)- Fig. 3-1, kan lasten senkes manuelt. 

 
3.2.4 Kjetting 

 
Med jevne mellomrom må kjettingen kontrolleres for 

slitasje. 

Slitasje måles på 3 måter: 

Godkjente slitasjefaktorer -Tabell 3-4 

Målepunkter - Fig. 3-2 

Synlig skade 

 
FORSIKTIG! 
Kjettingen må skiftes ut dersom målingene avviker fra 

tabellen .Kabelarhjulet og kjettingstyringen må også sjekkes 

for slitasje under denne kontrollen, og dersom nødvendig, 

skiftes ut. Kjettingleddene må ikke sveises . 

 
Montering av ny kjetting utføres som vist i Kapittel 2.2.2 

 
BEMERK! 
For å lette installasjonsa rbeidet festes en tynn wire i 

kjettingen, denne tres deretter gjennom kabelarhjulet. 

 
3.2.5 Mekanisk endestopp 

 
FORSIKTIG! 
Defekte fjærer og gummibuffere må skiftes ut. 

Skrutilkoblinger for endestopp samt underblokk, må 

kontrolleres og om nødvendig, strammes med rett moment. 

For riktig moment,se Tabell 3-5. 

 
3.2.6 Gir 
Girene har kontinuerlig automatisk smøring. 

Oljetype: Strub N1424 

Denne kan blandes og er forenlig med alle andre 

blandingsoljer (DIN 51502:GP OM-20) 

 
3.2.7 Slurekobling 
Slurekoblingen er forhåndsjustert og er utstyrt med 

slitesterk foring. 

 
FORSIKTIG! 
Justering av slurekoblingen må kun utføres av kvalifisert 

personell og må loggføres. 



 

Utiliza!lon 

per day [hl 

<= 0.25 

(0.16) 

<= 0.50 

(0.32) 

<= 1.0 

(0.64) 

<= 2.0 

(1.28) 

<= 4.0 

(2.56) 

<= 8.0 

(5.12) 

<= 16.0 

(10.24) 

>  16.0 

(20.48) 

Load 

collecllve 

Annua! service life 

(h) 

k = 0.50 6 12 24 48 96 192 384 768 

k = 0.63 12 24 48 96 192 384 768 1536 

k = 0.80 24 48 96 192 384 768 1536 3072 

k = 100 48 96 192 384 768 1536 3072 6144 

 
FEM group accord1ng 
to FEM 9 511 

tBm tAm 2m 3m 4m 

Load collective Medium running lime per workmg day [h) 

1 -light 
k < 050 

up to 

2 
2-4 4. 8 8.16 over 

16 

2- medium 

o 50< k < 0.63 
up to 

1 

1.2 2-4 4-8 8. 16 

3- heavy 

o 63 < k < 0.80 
up to 

05 

o 5. 1 1 . ' 2. 4 4-8 

4 • very heavy 

0.80 < k < 1 00 

up to 

025 

up to 

05 

05 .1 1.2 2-4 

 

Dr mens1on Torque [Nm) 

MS 6 
M6 10 
MS 24 

M 10 48 
M 12 83 

 

Table 0-2  Technical datas 
 

FEM 

class•f•callon 
1Bm 

150 s/h 

25% duty 

tAm 

180 slh 

30% duty 

2m 

240 slh 

40% duty 

3m 

300 s/h 

50% duty 

4m 
360 s/h 

60% duty 

Lifllng 

speed 

 
[m/mm) 

Motor power 

(16m) 

 
[kW) 

3 X  400V 

50Hz 

(16m) 
 

[AJ 

1 x 230V 

50H

z 

(2m) 
 

[AJ 

No.of 

Chain falls 

Oead 

weight 

3m filt 
 

[kg) 

Conneclion 

fuse 

 
[AJ Types Capaclly [kg) 

GCH 250/1N 250 200 160 125 100 8 0.36 3.7  
 
 

4.9 

1 19 10 
GCH 250/ INF 250 200 160 125 100 8/2 0.36/0.09 3.7/2.6 1 22 10 
GCH 250/1SF 160 125 100 80 60 12.5/3 0.36/0.09 3.7/2.6 1 22 10 
GCH 250/IHF 100 80 60 50 40 20/5 0.36/0.09 3.7/2.6 1 22 10 
GCH 250/ 1N 1Ph 160 125 8 0.24 1 19 10 

GCH 250/2N 500 400 320 250 200 4 0.36 3.7  

 
4.9 

2 22.5 10 
GCH 250/2NF 500 400 320 250 200 4/1 0.36/0.09 3.7/2.6 2 23 10 

GCH 250/2SF 320 250 200 160 125 6.311 5 0.36/0.09 3.712 6 2 23 10 

GCH 25012N  1Ph 320 250 4 0.24 2 22.5 10 

GCH 500/ IN 500 400 320 250 200 8 0.72 3.7  
 
 

4.9 

1 20 10 
GCH 500/INF 

GCH 500/1SF 

GCH 500/1HF 

500 

320 

200 

400 

250 

160 

320 

200 

125 

250 

160 

100 

200 

125 

80 

8/2 

125/3 

20/5 

0.72/0.18 

 
0.72/0.18 

3 7/2.6 

3.712.6 

3.7/2.6 

1 

1 

1 

22.5 

22.5 

22.5 

10 

10 

10 
GCH 500/1N 1Ph 320 250 8 0.48 1 20 10 

GCH 500/2N 1'000 800 630 500 400 4 0.72 3.7  
 

4.9 

2 22.5 10 
GCH 500/2NF 1'000 800 630 500 400 4/1 0.72/0.18 3.7/2.6 2 25 10 
GCH 500/2SF 630 500 400 320 250 6.3/1.5 0.72/0.18 3.7/2.6 2 25 10 
GCH 500/2N 1Ph 630 500 4 0.48 2 22.5 10 

 
Table 0-1  Sound levet 

 
Table 4 1 Annua! servic e life 

Types Measur ng dis! 1m  l 2m 4m 8m 16m 

Measurcment dOA 

GCH 250 a) 75 72 69 66 63 
b) 75 69 63 57 51 

GCH 500 a) 75 72 69 66 63 
b) 75 69 63 57 51 

 
Table 1-2  Operating condit ions 

 
Tabte 4-2 Generalover haul 

Components of GCH-models Check of wear • Exchange 

all types 

 
 
 
 
 
 
 

Table 3-3  Lill of the brake arm 

Brake type Lill (s) Number of d1scs 

[mm) rnternal externa l 

GCH 250 2 5 5 

GCH 500 2 5 5 

Table 3-5   Torques 

 
Brake X 

Motor shaft X 

Gear teeth X 

 
Antifr ic!lon bearing X 

Washers X 

 
Chain X  •• 

Charn wheel. cham gu1de X 

 
Deftec!lon wheels X 

Suspensron X 

 
Load hook X 

Travelhng gear. running wheel X 

Contactor, limri sw1tch X 

 
• exchange when worn " exchange nolater than at generaloverhaul 

 
 
 
 
 

Table 1 1  Load collec tives 
 

 
Type of load 1 

light 

k < 0.50 

 
k = 0.50 

 

 
100 

 
OI 
!; 

n; ,.. 
.00 

 
o 

* 
.:.- - .)   - 

% of the runmng ttme 

 
Fullload by way of an exceptiOn . 

however. predom1nantly 

low  loads 

 
Type of toad 2 

medium 

o 50< k < 0.63 

 
k = 0.63 

 

 
ICC 

 
O
c

I 

· 

.o o " 
 

o 

16-7·1-6. ·6--/ 50 

..... 
of the runn•ng 11me 

% 

 
Frequently fully loaded.however 

continuously hghtly loaded 

 
Type of load 3 

heavy 

o 63 < k < 0.80 

 
k =o 80 

 

 
100 

 
OcI 

>- 
.o u " 
."c:  .O.. 

o 

--- -o - 
% of the n.mn•ng t1me 

 
Frequently fully loaded, conllnuous 

med1um load1ng 

 
Type of load 4 

very heavy 

o 80 < k < 1.00 

 
k = 1 00 

 

 
100 

OI
 80 

c 
>. 

.o o 

a. 
o 

 
90 

 
% of the runn•ng time 

 
Regularly fully toaded 

k = Load collect1ve (type of load) 
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Table 3-1  Maintena nce summary 
 

Term l 3 M 12 M AC IVily Notes 

1 Load cha1n X   visual check 

clean and oil as needed 

see chapter 2 2 2 

2 H01st and camage X   excess noise check 

seal check 
 

3 Power supply cable X   VISUal check  
4 Limit SWICh X   funclion check see chapter 2 2 3 

5 Seal  X  visual check  
6 Cable d•scharg1ng dev•ce control cable X   VISUal cheCk  

 
Table 3·2  Service summary 

 

Term l 3 M 12 M Activ1ty Notes 

1 Loadcha1n  X  
X 

011tng 

measure abras10n 
seechapter 2 2 213 2 4 

2 Brake system X  X funct10n check w1th load see chapter 3 2 3 

3 Etectncal hllings   X funchon check  
4 Secunng screws on suspended pans and load 

hook with accessories 
  X check for cracks 

check screw movement 
see chapter 3.2.8 

5 Geanng   X visual check abras1on see chaptcr 3 2 6 

6 L1m11 sw1tch   X check sw1ICh1ng element s see chapter 3 2 5 

 
Tabtc 3-4  Woar factors load chaln 

 

 GCH 250 GCH 500 

Chain type d x 1 !mm) 4 X 12 3 5x 15 3 

Tolerances 1n accordance wllh· DIN 685, pan 5 
FEM 9671 

1 Measurement over 11 cha1n links. a = 111 

 
!mm) 

 
1380 

 
171 6 

2. Measurement over 1 chain link 11 !mm) 12 9 160 

3. Measurement of the cha1n link d1amet er 
 

dl • d2 

dm= ---.(dmm1n =09xd) 

2 

 

 
!mm) 

 

 
36 

 
 

45 

 
FIQure 0-1 FiQure 0·2 Fl ure 0·3 Fi  ure 0·4 .

-
....
·
...
-
........ c-- =oo 

 
Kette unbedingt olen 

- Huilage ch<1nl  eimportant 

- Oilch<lllt regularly 

 
 
 
 

Fl ure 1 1 

 
V    o::::::::J ...o :!':O•o 
KW !c=J A 

"""" ::;C=::J :.c:::J 
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Figure 2-4 

Figure 2-1 Flgure 2-2 Flgure 2-3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Flgure 2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figurc 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flgure 2-7 
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Figure 3-2 Figure 3-3 
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EC-DECLARATION OF CONFORMITY 
as defined by EC directive 98/37/EEC ,Annex 11 A, 89/336/EEC, Annex l and 73/23/EEC, Annex Ill 

 
 

We , 

 
GIS AG, Hebe- und Fordertechnik, CH-6247 Schotz 

 

declare herewith that the product 

 
GIS electric chain hoist, model 

in the capacity range of 

 
 

GCH 

40 kg - 5000 kg 
 

in its type of serial production, effective construction year 2005 
 

 
 
 

complies with the following provisions applying to it: 
 

EC machinery directive 

EC directive for electromagnetic compatibility 

modified by 

EC low voltage directive 

modified by 

98/37/EEC 

89/336/EEC 

92/31/EEC, 93/68/EEC 

73/23/EEC 

93/68/EEC 
 

Applied harmonized standards: 
 

EN 292-1, 292-2 

EN 818-7 

EN 954-1 

 
EN 50178 

EN 60034-1 

EN 60034-5 

EN 60204-32 

 
EN 60529 

EN 60947-1 

EN 61000-6-2 

 
EN 61000-6-3 

 
EN 61000-6-4 

Safety of machinery 

Short link chain for lifting purposes- Safety - Fine tolerance hoist chain, Grade T 

Safety of machinery - Safety-related parts of controlsystems 

Part 1: General principles for design 

Electronic equipment for use in power installations 

Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance 

Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines 

Safety of machinery - Electricalequipment of machines 

Part 32: Requirements for hoisting machines 

Specification for degrees of protection provided by enclosures 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1:General rules 

Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 6-2: Generic standards 

lmmunity for industrial environments 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards 

Emission standard for residential, commerc ialand light-industrial environments 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards 

Emission standard for industrial environments 
 

Applied standards and technical specifications : 
 

FEM 9.511 

FEM 9.683 

FEM 9.75 1 

FEM 9.755 

 
 

Sch6tz,01.01.2005 

Classification of mechanisms 

Selection of lifting and travel motors 

Power driven series hoist mechanisms, safety 

Measures for achieving safe working periods 

 
 

GIS AG 
 

 
Managing Director Marketing Manager 

 
 

 
For completion, assembling and starting according to instruction manual is signing as responsible: 

Place : ..............................................................   Date: ............ ................................ ... 

Responsible person: ................................................................................................... 

 
Company:  .......................................................... .......................................................... 
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EC-DECLARATION BY THE MANUFACTURER 
as defined by EC directive 98/37/EEC, Annex 11 B, 89/336/EEC, Annex l and 73/23/EEC, A nnex Ill 

 

 
we, 

 
GIS AG, Hebe- und Fordertechnik, CH-6247 Schotz 

 

declare herewith that the putting into service of the product 

 
GIS electric chain hoist, model 
in the capacity range of 

 
 
GCH 
40 kg - 5000 kg 

 

in its type of serial production,effective construction year 2005 

 
intended to be incorporated into machinery, is prohibited until the machinery 

into w hic h it is to be incorporated has been declared that it 

 

complies with the following provisions applying to it: 
 

EC machinery directive 

EC directive for electromagnet ic compatibility 

modified by 

EC low voltage directive 
modified by 

98/37/EEC 

89/336/EEC 

92/31/EEC, 93/68/EEC 

73/23/EEC 

93/68/EEC 
 

Applied harmonized standards : 
 

EN"'292-1, 292-2 

EN 818-7 

EN 954-1 

 
EN 50178 

EN 60034- 1 

EN 60034-5 

EN 60204-32 

 
EN 60529 

EN 60947-1 

EN 61000-6-2 

 
EN 61000-6-3 

 
EN 61000-6-4 

Safety of machinery 
Short link chain for lifting purposes - Safety - Fine tolerance hoist chain, Grade T 

Safety of machinery - Safety-related parts of control systems 

Part 1:General principles for design 

Electronic equipment for use in power installations 

Rotating electrica l machines- Part 1: Rating and performance 

Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines 

Part 32: Requirements for hoisting machines 
Specification for degrees of protection provided by enclosures 

Low-voltage sw itchgear and controlgear - Part 1: General rules 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards 

lmmunity for industrial environmen ts 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards 

Emission standard for residential,commercial and light-industrial environments 

Electromagnetic compatibili ty (EMC) - Part 6-4: Generic standards 

Emission standard for industrial environments 
 

Applied standards and technical specifications : 
 

FEM 9.511 

FEM 9.683 

FEM 9.751 

FEM 9.755 

Classification of mechanisms 

Selection of lifting and trave l motors 

Power driven series hoist mechanisms, safety 

Measures for achieving safe working periods 

 
 

Schotz.01.01.2005 
 

fil 
GIS AG 

 

Man  rector Marketing Manager 
 

 
 
 

For completion, assembling and starting according to instruction manual is signing as responsible: 

 
Place: ..............................................................   Date: ............................................... 

 
Responsible   person:  ................................................................................................... 

 
Company:      .................................................................................................................... 
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