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Harton prefab betonwanden

HIJS- EN LOSVOORSCHRIFTEN
•

Gebruik alleen goedgekeurde (gecertificeerde) en bijpassende hijsmiddelen.

•

Controleer of het hijsmiddel geschikt is voor het hijsanker welke in het element is voorzien.
(lasttype, schroefdraad, hijsrichting enz.)

•

Controleer of hijshaken c.q. lussen goed aangehaakt zijn of ingedraaid zitten.

•

Controleer telkens voor gebruik, visueel, het hijsmiddel op eventuele zichtbare gebreken (scheuren,
knikken, draadbreuk, overmatige slijtage enz.)

•

Tophoek maximaal 60°, stootfactor Ψ 1,0 d.w.z. hefsnelheid lager dan 90 m./min.

•

Bij meer dan 3 hijspunten dienen alle hijspunten gelijkmatig te worden belast. Dit kan bereikt worden
met o.a. een evenaar of kabelrol.

•

Wand- en gevelelementen dienen in verticale stand te worden getransporteerd en gehesen.

•

Voorkom in het geval van hijsen met banden, het verschuiven van de banden.

•

Voorkom in het geval van hijsen met banden in combinatie met schoonwerk elementen het
beschadigen van hoeken d.m.v. beschermingshoeken of schone banden met overschuifhoezen.

•

Hijsankers kunnen door Harton bijgeleverd worden, maar zijn voorzien van statiegeld.

•

De hijslussen moeten na gebruik retour naar Harton BV.

•

Mits de hulpstukken niet retour komen zullen de kosten van het statiegeld niet gecrediteerd worden.

•

De hijsvoorzieningen moeten afgestemd worden op het gewicht van het element.

•

Raadpleeg tekeningen voor eventuele aanvullende hijsvoorschriften

•

Raadpleeg bij twijfel te allen tijde: Harton BV.
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•

Indien gewenst kunnen de benodigde hijsvoorzieningen in bruikleen worden meegeleverd, dit dient



dan te worden doorgeven aan Harton BV (Standaard worden er geen hijsvoorzieningen meegeleverd).

•

Tijdens hijsen: Houdt afstand van de te hijsen last!

•

Tijdens hijsen: Nooit onder de last komen!

Bij het NIET retour leveren van de hijsvoorzieningen binnen 1 maand na de levering van de prefab
elementen worden de kosten van de meegeleverde hijsvoorzieningen in rekening gebracht bij de
opdrachtgever.

LOSINSTRUCTIES
•

De slede dient op een vlakke en verharde ondergrond geplaatst te worden.

•

De slede dient in 2 richtingen vlak te staan.

•

Bij twijfels over de stabiliteit, moet de slede met stophout worden gestabiliseerd. Stophout is
aanwezig op de voorzijde van de slede.

•

Bij het lossen altijd van buiten naar binnen werken.

•

Wand- en gevelelementen dienen in verticale stand te worden getransporteerd en gehesen.

•

Nooit een wand als laatste in het buiten vak laten staan, dit in verband met het mogelijk kantelen van
de slede.

•

Nooit een wand tegen een slede plaatsen, dit in verband met het mogelijk kantelen van de slede.

•

Spanbanden, rongen, schegstukken en hoekprofielen bij de sledes houden. Deze moeten terug naar
Harton!

PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
•

Draag bij deze werkzaamheden de volgende goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen:
• veiligheidsschoenen,
• werkhandschoenen,
• veiligheidshelm,
• andere persoonlijke beschermingsmiddelen afhankelijk van de situatie.

3

