HIJSINSTRUCTIES LOSHAKEN

Algemene veiligheidsvoorschriften
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Het is verplicht de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) te dragen zoals
helm, handschoenen, veiligheidsschoenen en valbeveiliging
Het is ten strengste verboden zich onder de opgehangen last te bevinden
Het is verboden om over mensen, of in de buurt van mensen te manoeuvreren en/of
andere delicate plaatsen (vb. gebouwen, elektriciteitsleidingen, auto’s, enz.)
Welfsels niet aan 1 zijde lichten of met de hijshaak verschuiven
Welfsels dienen steeds in horizontale stand getransporteerd te worden.
Er mogen geen losse voorwerpen liggen op een opgeheven welfsel. Ook mogen er
geen personen op het element plaatsnemen om zich te laten transporteren of om de
last in evenwicht te houden.
Controleer de te hijsen last op gebreken, scheuren, beschadigingen, enz.. Bij
zichtbare schade mag er niet worden gehesen.
Er dient steeds goed (visueel) contact te zijn tussen plaatser en kraanbestuurder
De hijshaak dient gebruikt en onderhouden te worden volgens de regels van goed
vakmanschap.
De kettingen dienen regelmatig (en voor gebruik) nagezien te worden of deze niet
beschadigd zijn of doorgesleten.
Het niet correct opvolgen van de instructies kan leiden tot verwondingen of
beschadigingen. Daarom dient de bediener minimaal 18 jaar en volkomen bekwaam
te zijn om met de hijshaak te kunnen werken. Raadpleeg steeds het typeplaatje
vooraleer je de haak gebruikt.
Voor de toepassing van deze gebruiksaanwijzing (instructie) geldt dat de meest
recente versie van toepassing is. Bij vaststelling van een hernieuwde versie,
vervallen alle voorgaande versies. Raadpleeg regelmatig onze website voor de
laatste versie. (https:fingo.be/nl/downloads)
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Gebruik van de hijshaak
Het plaatsen van welfsels moet met de nodige zorg en deskundigheid gebeuren.
Gebruik daarom enkel geschikt en (goed)gekeurd hijsmateriaal van Fingo.
Controleer eerst het hefvermogen van het hijsmateriaal (zie typeplaatje) vooraleer u
het materiaal gebruikt. Dit moet groter zijn dan het gewicht van het te hijsen element.
Ook moet je rekening houden met het feit dat je niet meer dan 1000kg mag opnemen.
De lengte van de ketting moet minimaal 0,8 maal de lengte bedragen van het welfsel.
De hoek die gevormd wordt door beide kettingen moet kleiner of gelijk zijn aan 60°.
Om dit te verkrijgen moet je indien nodig de lengte van de ketting aanpassen;
bijvoorbeeld door gebruik te maken van. inkorthaken.
Om montage in stalen liggers te vereenvoudigen, worden de ruwe elementen aan één
zijde voorzien van extra hijsgaten.
De aannemer dient deze open te kloppen op de werf als hij deze wil gebruiken.
Let er wel op dat je de welfsels niet verschuift in de stalen liggers.

Controleer vóór het opnemen van het welfsel of de welfselhaken het element goed
aangrijpen.
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