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DEFINISJON   

 

 ADVARSEL:  BESKRIVER MULIGE FARESITUASJONER SOM KAN BLI   
   LIVSFARLIG DERSOM DE IKKE UNNGÅS. 

 

1.0. FØR BRUK 

 
1.1. Fare kan oppstå når tunge laster skal transporteres, spesielt dersom utstyret ikke 
 blir brukt riktig eller når utstyret er dårlig vedlikeholdt. For å unngå ulykker og 
 alvorlige skader gjelder sikkerhetsregler for bruk, vedlikehold og kontroll av 
 den nye kjettingtaljen. 
 
 Ved å følge disse enkle reglene reduseres faren for ulykker. 

 

 ADVARSEL:  FEIL BRUK AV TALJEN KAN VÆRE LIVSFARLIG.  
   FOR Å UNNGÅ DETTE MÅ DU: 

 
 ALDRI  bruk en talje for løft eller transport av personer 
 
 ALDRI  løft eller transporter noe over personer 
  
 ALDRI  arbeid nær eller under hengende last 
 
 ALDRI  løfte mer enn taljen er sertifisert for 
 
 ALLTID  gi beskjed til personene rundt når noe skal 
   løftes 
 
 ALLTID  forsikre seg om at taljen er forsvarlig opphengt 
   og at festet er sterkt nok til å tåle taljens vekt 
   og lasten som skal løftes. 
 
 ALLTID  les brukerveiledningen før bruk. 

 
 
 
Husk at riktig montering og løfteteknikk er brukerens ansvar. 
Vær sikker på at du har lest og forstått instruksene i denne manualen 
før taljen tas i bruk.  Undersøk om det gjelder spesielle forskrifter på arbeids- 
stedet, evnt. andre nasjonale forskrifter som du bør kjenne til. 
 
 

Mere detaljerte opplysninger finnes i brukermanualen. Ønskes mer informasjon 
kan du kontakte Crane Partner AS eller en annen autorisert forhandler.  
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1.2.  SIKKERHETSINSTRUKSER. 

 
Hvis følgende instrukser ikke følges kan alvorlige skader oppstå. 
 

 ADVARSEL:  FEIL BRUK AV KJETTINGTALJEN KAN MEDFØRE    
   LIVSFARE.  FOR Å UNNGÅ DETTE MÅ DU 

 
ALLTID forsikre deg om at du og andre går klar av lasten før løftingen begynner. 

 
ALLTID kun la opplært personell benytte taljen 
 
ALLTID bare bruke taljen om du er fysisk skikket til det. 
 
ALLTID kontrollere om taljen er i forsvarlig stand (som beskrevet i brukermanual) 
 
ALLTID la autoriserte personer inspisere taljen med jevne mellomrom (som beskrevet i 
 brukermanual) 
   
ALLTID forsikre deg om at kjettingen er lang nok til å utføre jobben. 
 
ALLTID forsikre deg om at leppene på krokene er der og fungerer som de skal (som beskrevet i 
 brukermanual) 
   
ALLTID erstatte alle forsvunne eller ødelagte lepper. 
 
ALLTID forsikre deg om at kapasiteten som er oppgitt på taljen er tilstrekkelig 
 for å løfte lasten. 
 
ALLTID forsikre deg om at lasten eller stroppen er forsvarlig festet til kroken. 
 
ALLTID unngå at kjettingen berører lasten 
 
ALLTID at om det skal løftes samløft med to taljer, må disse hver for seg ha samme eller høyer 

kapasitet som lasten som skal løftes. Dette vil gi en tilstrekkelig sikkerhet i tilfelle lasten 
forskyver seg eller det oppstår feil på ene taljen. 

 
ALLTID kontrollere bremsen før bruk (som beskrevet i  4.3.) 
 
ALLTID kontrollere at taljen ikke har løse eller manglende deler. 
 
ALLTID smøre taljen regelmessig, (som beskrevet i 5.1.) 
 
ALLTID holde øye med lasten hele tiden mens taljen er i bruk 
 
ALLTID sikre talje og last skikkelig etter bruk 
 
ALLTID kontakt Crane Partner eller annen forhandler når taljen skal brukes 
 i særlige støvete omgivelser. 
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 ADVARSEL: FEIL BRUK AV KJETTINGTALJEN KAN MEDFØRE    
 LIVSFARE.  FOR Å UNNGÅ DETTE MÅ DU 

 
ALDRI bruk taljen i fuktige, korrosive omgivelser, eller andre unormale omgivelser. 
 
ALDRI bruke en talje for løft eller transport av personer 
 
ALDRI løfte eller transportere noe over personer  
 
ALDRI arbeid nær eller under hengende last 
 
ALDRI bruk taljen om den er ødelagt, eller fungerer dårlig. 
 
ALDRI bruk en talje som er tatt ut av bruk for reparasjon eller utskiftning. 
 
ALDRI bruk taljen om krok leppen mangler eller er ødelagt. 
 
ALDRI bruk taljen om det er synlige skader på kabler. 
 
ALDRI løft lasten om den ikke er sentrert rett under taljen. 
 
ALDRI skjøt en lastekjetting. 
 
ALDRI bruk annet enn original kjetting på taljen. 
 
ALDRI bruk kjettingtaljen som en stropp. 
 
ALDRI slå på kjetting eller krok for å få den på plass. 
 
ALDRI bruk en kjetting som er vridd, forstrukket eller sammenfiltret kjetting. 
 
ALDRI sette svingninger i en hengende last. 
 
ALDRI la krokspissen bære tyngden av lasten. 
 
ALDRI la en last henge i taljen over lengre tid. 
 
ALDRI la en last henge uten tilsyn. 
 
ALDRI la kjettingen gå over skarpe kanter. 
 
ALDRI skjær eller sveis på en hengende last. 
 
ALDRI bruk lastekjettingen som en sveise elektrode. 
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ALDRI bruk taljen med rusten lastekjetting. 
 
ALDRI løft lasten så høyt at kroken berører taljehuset. 
 
ALDRI senk lasten så mye at det ikke er kjetting tilbake. 
 
ALDRI bruk taljen om kjettingen hopper, støyer, er skadet eller sitter fast. 
 
ALDRI bruk taljen uten at kjetting enden er forsvarlig festet. 
 
ALDRI sleng fra deg en talje slik at den blir utsatt for slag. 
 
ALDRI bruk en talje om den mangler merkebrikke, varselskilt, eller om disse er uleselige. 
 
ALDRI fjern eller dekk over varselmerkene. 
 
ALDRI bruk modifiserte eller deformerte kroker. 
 
ALDRI bruk motor for å betjene manuelle taljer. 
 
ALDRI bruk an talje nær åpen ild, eller steder hvor den kan komme i berøring med varme 
 gjenstander. 
 
ALDRI bruk taljen i temperaturer under - 10 C eller høyere 
 enn + 40 C 


