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Om te onthouden

Regels voor het gebruik
van hijsbanden
1. Vóór het gebruik

4. Bij het hijsen en transporteren

•

Ken de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden.

•

•

Lees het label.

•	Zorg dat de hijsband aanligt en over de volle breedte

•

Visuele controle hijsband: bij twijfel niet gebruiken.

•

Afkeurcriteria in gebruiksaanwijzing zijn bepalend:

•

-	geen verkleuring, verontreiniging, weer, gaten of losse

•

-

draagt.

geen beschadiging of slijtage;

-

•

Reparaties alleen laten uitvoeren door een deskundige.

let bij het rijgen van de hijsband op dat de binnenhoek
van de geregen band de niet wordt overschreden

buitenhoes.
Vernietig afgekeurde hijsbanden.

(maximaal 120°).

5. Opslag en onderhoud

2. Bij het aanslaan (1)

		

Zorg dat de hijslussen niet op openbuigen worden belast
(spreidhoek maximaal 20°);

•

•

Gebruik geen natte of bevroren hijsbanden.

stiksels;
-	geen insnijdingen of beschadigingen van de

•

Verleng of verkort de hijsband niet door knopen.

•

Vorstvrije, schone, droge en goed geventileerde ruimte.

•

Afgeschermd van warmtebronnen, extreme temperaturen,

Bereken het maximale gewicht afhankelijk van wijze

regen en langdurig zonlicht (UVstraling).

van aanslaan.

•

Natte hijsbanden alleen aan de lucht drogen.

WLL nooit overschrijden èn:

•

Bij reiniging geen chemicaliën gebruiken.

-

bij rijgen of als strop gewicht

•

Inspectie tenminste 1x per jaar door deskundige.

maximaal 80% van de WLL;

•

Administratie bijhouden van inspectie.

•

Certificaat van de hijsband is ter plekke aanwezig.

-	zorg dat de buitenhoek
nooit > 60° is!

6. Hergebruik

3. Bij het aanslaan (2)

•

Gebruiksfactor (SF) van 7:1.

•

Vermijd abrupte bewegingen tijdens het transport;

•

Eisen als voor het eerste gebruik.

•

Verplaats of houd de last nooit boven personen;

•

Gevaarlijke situaties wanneer kwaliteit en

•	Gebruik geen hijsbanden in de nabijheid van
•

voorafgaandgebruik niet bekend is.

laswerkzaamheden.

•

Voorkom blootstelling aan overmatig schuren;

• Levensduur is afhankelijk van gebruik en

-	trek hijsband niet met geweld onder een niet

Beschadigingen buitenhoes bij ronde hijsbanden.
opslagomstandigheden.

vrijliggende last vandaan.
•

Beschadigd de hijsband niet aan scherpe voorwerpen /
randen;
-

gebruik bij randen met randradius<hijsbanddikte altijd
hoekbeschermers.

•	Laat de hijsband niet in contact komen met bijtende
stoffen.

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit.
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