BRUGSANVISNING:
Båndstropper og rundsling
DS/EN 1492-1 (Båndstropper) DS/EN 1492-2 (Rundsling)
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

I overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42EC. CERTEX A/S forsikrer, at det leverede udstyr er CE mærket og leveret i
overensstemmelse med Dansk Standard DS/EN 1492.
Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt /
komponent, påtager CERTEX A/S sig intet ansvar for produktet.

INFORMATION

I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 ”Anhugning” skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet.
Instruktionen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde.
Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.
Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde.
Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås.
Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.
Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bla. At-meddelelse nr. 2.02.10 ”Anhugningsgrej”

VIGTIGT ! WLL/ Kapacitet MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.
Definition:
Fleksibel Båndstrop iht. EN 1492-1 består af et syet båndkomponent,
med eller uden fittings, og til fastgørelse på en krog eller anden
”løfte” maskine.
Sikkerhedsforskrifter:
o Undersøg nøje stroppen/rundslinget før brug.
o Anvend altid kun stropper med tydelig angivet løfteevne.
o Vurder løfteevnen ved de forskellige løftemåder (se
mærkningen).
o Beskyt stroppen/rundslinget mod skarpe kanter, og undgå
friktion under løft. I henhold til EN normerne bør der altid
anvendes beskyttelse på stropperne. CERTEX anbefaler
altid at anvende beskyttelse.
o Slå aldrig knuder på stroppen/rundslinget.
o Stroppen må ikke anvendes ved / udsættes for
temperaturer over 100 °C.

o

Løftestropper af polyester må ikke anvendes sammen med
alkalier.

o

CERTEX anbefaler en maksimal hylde-/levetid på 10 år,
gældende fra produktionsdato. Maksimal levetid fra første
ibrugtagningsdato, anbefales til 5 år. Samlet maksimale
levetid inkl. hyldetid, er 10 år. Denne kan dog forlænges,
men afhænger af en mere udførlig gennemgang.

Kontrol og vedligeholdelse
o Undersøg stropperne grundigt både før og efter brug.
o Slitage på anhugningsstedet og berøringsstedet
kontrolleres
o Kassér beskadigede stropper eller kontakt CERTEX for
rådgivning.
o Blå etiket skal være læsbar før brug (polyester)
o Brun etiket skal være læsbar før brug (polypropylen)
o Kontroller for svejsepletter og defekt pose.
o Stropperne vaskes i rent vand og hænges til tørre ved god
ventilation.
o Opbevar stropperne i tørt miljø. Før første ibrugtagning
opbevares stropperne mørkt og væk fra dags- og sollys.

Båndstropper og rundsling af polyester og polypropylen
Generelt for CERTEX DANMARK A/S’s løfteudstyr
o Overskrid ikke de informationer der er angivet på
mærkningen.
o Løft eller sænkning af en last skal altid foretages med
forsigtighed, uden ryk eller pludselige bevægelser.
o Al løftemateriel skal kontrolleres af sagkyndig person
minimum hver 12. måned (eller oftere om nødvendigt).
o Der skal forefindes et kontrolkort sammen med certifikatet
for hver løfteenhed. Kortet skal påføres dato og signatur for
udført kontrol.
o Varmepåvirkning så som svejsning, brug af høje
temperaturer osv. er ikke tilladt.
o Alle løfteredskaber skal have certifikat, og skal mærkes iht.
DS/EN-Standarden.
o For polyester: lavest tilladte arbejdstemp.: -40 °C, højeste
tilladte arbejdstemp.: +80 °C

Forbehold
CERTEX A/S forbeholder sig ret til at ændre produktdesign,
materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående
varsel, og uden forpligtelser for andre.

Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om
måneden og skal gennemgå et hovedeftersyn
mindst hver 12. måned.
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