
 

 
Tillverkning / Försäljning av kundanpassade & special Portar - Grindar - Dörrar - Galler - Jalusier - Eldrift - Automatik. 

UNA PORTAR AB 
POSTADRESS: KILOWATTVÄGEN 4,  136 44 HANDEN                                                                      
 WWW.UNAPORTAR.SE                                                                                                                                                                     SERVICE DYGNET RUNT TEL: 08-18 60 03        

Service utför vi dygnet runt på portar - grindar - dörrar - galler - jalusier - vädertätningar - lastbryggor oavsett typ eller tillverkare 

 
 
 
 
Underhåll och service för maskindrivna portar. 
Obs! Vid underhållsarbeten och service - bryt spänningen! 
 
Ordernummer 
Vid beställning av reservdelar, tillägg eller frågor uppge alltid ordernummer (4-siffrigt nummer placerat på styrskåpets
utsida och på portens insida). Med hjälp av numret kan man få fram bestyckning av porten. 

Frikoppling  
Se separat anvisning eller anvisning på styrskåpets front. 
 
Skötselinstruktioner för motorspel 
Se först vilken typ av motorspel det gäller. Detta framgår av skylten på motorspelets växellåda och i portspecifikationen. De 
olika motorspelstyperna är: MK, MK2, MA, M10 eller MT. 
 
Översyn skall ske minst två gånger per år: Kontrollera att säkerhetsutrustningen på porten är i funktion, såsom 
klämskydd, belastningsvakt (se manual för styrautomatik), stoppknappar, fotocell och säkerhetsslingor.  
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna, inställningen av kilremmens spänning och kondition (gäller MA, MK och M10).  
Kontrollera att infästningsskruvar för motorspelet och manöverarmar är åtdragna samt att frikopplingsanordningen i 
motorarmen är smord så att frikoppling vid behov av manuell drift, lätt kan utföras. Länkarmens ledlager skall 
smörjas med fett. 
 
Smörjning av motorspel typ MK, MK2, M10 och MT 
Snäckväxeln är smord med syntetisk olja. Denna olja behöver normalt ej bytas. Om av någon anledning olja måste 
bytas skall olja av typ MOBIL SHC 629, eller likvärdig användas. I M10 spelet finns 2st kugghjul under växeln, dessa 
skall smörjas med Molykote 165 LT. 
 
Smörjning av motorspel typ MA 
Smörjning skall ske minst två gånger per år. Pensla in snäckhjul och snäckskruvar med 
Molykote 165 LT. 
 
Skötselinstruktioner för port och grind 
Porten/grinden skall ses över minst två gånger per år, då följande punkter kontrolleras och åtgärdas. 
 Att gångjärnens infästning och inställning är korrekt.  
 Att gångjärnens slitbrickor/lager ej är nedslitna. Gångjärn vid ev. gångdörr smörjes. 
 Att skruv för styr- och bärbeslag ej har lossnat. Kontrollera att bärbeslaget bär längs hela sträckan.  
 Att klämskydd och ev. gångdörrskontakt, magnetlås fungerar samt att ledningar till dessa är oskadade.  
 Att porten/grinden öppnar och stänger till rätt position, dvs. inte trycker för hårt mot karm eller att porten/grinden 

inte öppnar helt. Att grindhalvor står mitt för varandra i stängt läge (viktigt vid magnetlås eller låsbyglar). Justering 
av gränslägen sker genom att vrida gränslägesnockarna i önskad riktning. Dessa är placerade i övre ändan av 
motorspelets utgående axel. Övre nocken är till stängt läge och den undre till öppet läge. 

 Att tätningar av gummi är hela och att lock är monterade på grindstolpar. 
 
VIKTIGT ! 
 Kontrollera att porten/grinden ej skadats genom påkörning eller dyl. 
 Kontrollera att porten/grinden ej går för nära eller i marken. Eller att hinder ej finns i porten/grindens 

rörelseområde. 
 Koppla loss frikopplingen vid motorarmen och kontrollera att porten/grinden lätt kan manövreras manuellt. 
 Golvet hålls rent inom portens/grindens rörelseområde. 

 




