WERKINSTRUCTIES

Hijsen
drukverdeelplaten
Technische gegevens

Hijssleutel type Oogink

De hijssleutel is geschikt voor het hijsen

Artikelnummer

van door Oogink Trilbeton B.V. geproduceerde drukverdeelplaten die, met
het oog op de gewichtsverdeling, aan

Lengte (mm)

		
2030900006

Afmeting voet

WLL

(L x B) (mm)

(kg)

55 x 20

600 (2 stuks!)

374

twee punten moeten worden gehesen.
Merktekens
De volgende merktekens dienen zichtbaar en onbeschadigd op het hijsgereedschap
aanwezig te zijn:
1

ingeslagen

WLL

300 kg

Hangsleutels

Onderstaande Oogink drukverdeelplaten zijn geschikt
voor het hijsen met de hijssleutel
L x B (mm)

Dikte variabel van-tot (mm)

Min. beenlengte 2-sprong (mm)

800 x 800

80 - 240

800

900 x 900

80 - 240

900

950 x 950

80 - 240

950

1.000 x 1.000

80 - 240

1.000

1.100 x 1.100

80 - 240

1.100

1.200 x 1.200

80 - 240

1.200

Werkwijze
1] Plaats de hijssleutels in de speciaal daarvoor aangebrachte sparingen in de drukverdeelplaat.
2] Draai beide hijssleutels een kwartslag (90°). De ogen van de hijssleutel moeten tegenover elkaar staan (kijken elkaar aan).
3] Steek een stang door de hijsogen van de hijssleutels zodat hijssleutels fixeren en niet meer kunnen draaien.
4] Bevestig een 2-sprong met een draaglast van min. 1.120 kg (niet meegeleverd) aan de ogen van de hijssleutels en hijs deze
vervolgens rustig verder naar de plaats van bestemming.
5] Verwijder de 2-sprong uit de hijsogen en hijs deze rustig weg om zwieren van de kettingen te voorkomen.
LET OP: Nooit > 1,8 meter maaiveld hijsen! Zorg dat NIEMAND zich in de gevarenzone van een hangende last bevindt!
Dit is de verkorte handleiding van de Oogink hijssleutel. Een volledige gebruiksaanwijzing kunt u downloaden via de website www.oogink.nl.
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