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● Utslitna knän, värkande 
ryggar och klämda fingrar har 
länge varit ett problem för 
glasarbetare på byggen. En 
eldriven glaslift som kan lyfta 
och fixera tunga glasrutor kan 
råda bot på det.

Glaslift 250 är en el-hydraulisk 
skylift i miniatyrsom går att ha 
inne i lägenhetsbyggen. Efter en 
mindre justering går den att köra 
genom dörröppningar med bara 
68 centimeters bredd. 

Längst ut på lyftarmen sitter 
upp till tolv vacuumsugkoppar. 
Baktill på maskinen finns plats 
för sex motvikter. Med samtliga 
på plats kan liften hålla 250 kilo 
tunga glasrutor på en maxhöjd av 
två och en halv meter.

Patrik Persson, glasarbetare  
på Peab-bygget på Ringgatan i 

Malmö tycker att liften är bra att 
jobba med. 

– Det enda negativa jag kan 
komma på är att den är relativt 
tung och kan ibland vara trög att 
få över rör och grova kablar som 
ligger på golvet. Men på det stora 
hela är den bara bra och man 
slipper att klämma fingrarna, 
säger han.

Kenneth Persson, platschef på 
samma bygge, håller med och har 
bara hört bra saker om glasliften. 
De har haft den på bygget i fyra 
månader och kommer att använ-
da den till alla 234 lägenheterna 
och de åtta butikerna som ska 
byggas.

Det är företaget Kranpunkten 
AB, i Förslöv söder om Båstad, 
som säljer och hyr ut Glaslift 250. 
Ägarna hade letat länge efter en 

smidig glaslift och hittade den 
slutligen i Danmark. I höstas 
skrevs avtal med tillverkaren och 
sedan dess har Kranpunkten sålt 
över tjugo stycken i Sverige och 
Norge. Ett tiotal liftar finns även 
för uthyrning. 

Thomas Eriksson, marknads-
chef på Kranpunkten, tycker att 
allt gått över förväntningarna.

– Det är en bra och mångsidig 
maskin. Den är lätt att använda 
och vi hyr ofta ut den till glasmäs-
tare för kortare jobb. Danskarna 
använder den till att sätta gips-
plattor och bänkskivor också. 

Det enda som talar emot den, 
menar han, är kanske storleken 
och vikten. Ändå har ingen som 
hyrt eller köpt liften haft något 
att klaga på. En mindre och smi-
digare version är på gång, men 

den kommer bara att ta vikter på 
omkring 100 kilo. 

Glasliften visades upp på 
byggmaskinmässan i Göteborg 
tidigare i år. Den blev mycket väl 
mottagen och fick nämndens he-
dersomnämnande och arbetsmil-
jöpris. Jättekul, tycker Thomas.

– Det visar ju att marknaden 
har uppmärksammat den posi-
tivt. Förutom att det är bra för 
Kranpunkten känns det bra 
att liften underlättar jobbet för 
glasarbetarna och andra hant-
verkare.

MAGNUS BERGSTRÖM

Glasliften, som Patrik Persson använder, kan rullas genom en dörröppning som är 68 centimeter bred. Den klarar upp till 250 kilos last. 
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