
GENERELT OM SIKKER BRUK AV LØFTEREDSKAP

BRUKSANVISNING

Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til
Forskrift om maskiner Best.nr.522, og gjennomgått periodisk kontroll hver 12. mnd.

Personell som bruker løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring i hht.
Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best.nr.555. Opplæring skal gi kunnskap om oppbygging,
betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av det løfteredskapet som til enhver tid
brukes.

KONTROLL FØR BRUK

SIKKER BRUK

KONTROLL AV ETTER BRUK

-  KOBLINGSLEDD -

- Etter bruk kontrolleres komponentene for evt. slitasjeskader og deformasjoner som kan ha
oppstått under bruken.

- Dersom skader eller mangler oppdages, merkes komponentene med HVIT farge på skadet sted,
og bringes til bestemt sted for kassering / reparasjon.

-  Koblingsledd som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å
anbefale.

- Koblingsleddet skal være merket med CE, WLL, fabrikant og  kodemerking.
- Komponenten skal ikke være deformert, eller ha sprekker, ha groper eller korrosjon som kan

forringe egenskapene. Sjekk at bevegelige deler fungerer før bruk.
- Komponenten skal ikke ha  varmeskader eller sprut fra sveising.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diam,kan godtas.
- Kontroller at boltehullet ikke er blitt ovalt pga.slitasje.

- Stå aldri under hengende last!
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Koblingsledd bør brukes slik at belastningen påføres i bunnen av hvert ledd, da de er konstruert

og sertifisert for dette. Annen måte å belaste på kan resultere i deformasjon eller skade.
- Bruk ikke koblingsledd i temperaturer over +250°C eller under -40°C.
- Alle bevegelige deler bør smøres jevnlig for å unngå rust.

TODELT TYPE MED AKSLING OG LÅSEKILE


GENERELT OM SIKKER BRUK AV LØFTEREDSKAP
BRUKSANVISNING
Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til Forskrift om maskiner Best.nr.522, og gjennomgått periodisk kontroll hver 12. mnd.
 
Personell som bruker løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best.nr.555. Opplæring skal gi kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av det løfteredskapet som til enhver tid brukes.
KONTROLL FØR BRUK
SIKKER BRUK
KONTROLL AV ETTER BRUK
-  KOBLINGSLEDD -
- Etter bruk kontrolleres komponentene for evt. slitasjeskader og deformasjoner som kan ha oppstått under bruken. 
- Dersom skader eller mangler oppdages, merkes komponentene med HVIT farge på skadet sted, og bringes til bestemt sted for kassering / reparasjon.
-  Koblingsledd som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å  anbefale.   
- Koblingsleddet skal være merket med CE, WLL, fabrikant og  kodemerking. 
- Komponenten skal ikke være deformert, eller ha sprekker, ha groper eller korrosjon som kan  forringe egenskapene. Sjekk at bevegelige deler fungerer før bruk.
- Komponenten skal ikke ha  varmeskader eller sprut fra sveising.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diam,kan godtas. 
- Kontroller at boltehullet ikke er blitt ovalt pga.slitasje.    
- Stå aldri under hengende last! 
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides. 
- Koblingsledd bør brukes slik at belastningen påføres i bunnen av hvert ledd, da de er konstruert og sertifisert for dette. Annen måte å belaste på kan resultere i deformasjon eller skade. 
- Bruk ikke koblingsledd i temperaturer over +250°C eller under -40°C. 
- Alle bevegelige deler bør smøres jevnlig for å unngå rust. 
TODELT TYPE MED AKSLING OG LÅSEKILE 
Crane Partner AS
Crane Partner AS - Bruksanvisning - Koblingsledd
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