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Memo

Datum

Van

T. Schoonderwoerd

15 december 2010
Referentie

Betreft

TF-TS-RDG-11010005m

Gebruiksaanwijzing hijsbanden (type KZNB-030)

Gebruiksaanwijzing hijsbanden (type KZNB-030)
-

De hijsbanden worden in de fabriek verticaal gemonteerd conform bijgevoegde
tekening (Figuur 1 en 2 d.d. 28-10-2010) met 6 nieten (63x1.5mm onderlinge
afstand 25mm, bovenste min. 25mm vanaf rand).

-

Voor het hijsen, de bevestiging en de hijsbanden controleren. Nooit hijsen aan
beschadigde hijsbanden.

-

De kozijnen dienen rechtstandig te worden gehesen waarbij de kracht op de
hijsbanden rechtstandig wordt uitgeoefend.

-

Het rechtstandig hijsen dient middels een verstelbare evenaar in de kraan te
geschieden.

-

Voor verbinding tussen de verstelbare evenaar en de hijsbanden dient gebruik
gemaakt te worden van gecertificeerde hijsmiddelen.

-

Op de hijsbanden mag onder geen voorwaarde schuine krachten worden
uitgeoefend.

-

Het hijsen van de kozijnen dient vanuit een stilstaande positie te worden
uitgeoefend, hierbij dient het kozijn naar de plek van de uiteindelijke bestemming
te worden gehesen en/of gedraaid zonder dat er met het kozijn wordt gereden.

-

Het rijden met bijvoorbeeld een shovel of kraan over de bouwplaats waarbij het
kozijn in de betreffende kraan of shovel hangt is onder geen beding toegestaan.

-

De hijsbanden kunnen na gebruik op de spouwlatten van de kozijnen blijven zitten.
(De hijsbanden zijn bestemd voor éénmalig gebruik)

-

Aan twee juist gemonteerde hijsbanden (type KZNB-030) kan met in achtneming

Timmerfabriek

van bovenstaande aanwijzingen een kozijn met een maximum totaal gewicht van

Adriaan van Erk B.V.

360 Kg. worden gehesen.
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