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Voorschriften:

~Bestemd voor stukgoedbedrijf (hijshaak).

~Kraan uitsluitend op goed dragende vlakke ondergrond waterpas opstellen.

~Lasten opnemen vanaf een grotere hoogte kan gevaar opleveren en is daarom verboden.

~Altijd onderleg schotten gebruiken.

~Tijdens gebruik regelmatig waterpas stelling controleren.

~Kubelwerk is niet toegestaan.

~Windsnelheden tot 15 m/s zijn toegestaan.

~Maximale windoppervlakte is 1,2 m/ton last.

~Werktemperatuur van -20°c tot 40°c.

~Wanneer de last boven de maximaal toelaatbare last van de haak komt, 

   dient een haak met voldoende capaciteit gebruikt te worden.

~Bandenspanning :  zie gebruikershandleiding voertuig

~Hijsmiddelen maken deel uit van de hijslast.

~Tijdens gebruik mag de maximale belasting van de stempels niet overschreden worden.

~De gebruiker dient de bijbehorende onderhouds- en gebruikinstructies te kennen 

   en dient bevoegd te zijn deze machine te bedienen.

~De bedienings postitie dient zodanig gekozen te worden zodat:

~De bediener veilig staat 

~De bediener goed overzicht heeft

~De bediener goed zicht op de lmb signalering heeft.

~Verrijden van het voertuig is alleen toegestaan 

 met de kraan in transportpositie.

LMB:

~Bij inschakeling beveiliging blijven de lastverminderende

 functies vrij.

~Reset LMB is "telescoopgiek inschuiven".

~In het voorover programma blijft bij inschakelen beveiliging 

 de functie zwenken vrij

   zodat uit de lage tabelsector gezwenkt kan worden.

~De kraan is voorzien van radiografische afstandbesturing;

  bij de kraan is manuele bediening aanwezig; 

  echter is deze i.v.m. de onbeschermde bedienings plaats 

  alleen toegestaan als noodbediening.

 
Signalering:

~Groen knipperlicht: afstandbesturing in werking

~Geel + repeterende claxon: kraan capaciteit 90%

~Rood + aanhoudende claxon: kraan capaciteit 100%

~Optimale hoek : + 20°.

 

S 0 1 2 3 4 5 6 7

m 4,41 5,98 7,63 9,38 11,22 13,16 15,19 17,30

100% 21600 15780 12150 9700 7950 6680 5740 5030

90% 19114 13889 10643 8458 6903 5778 4952 4333

80% 16627 11998 9136 7217 5856 4876 4163 3636

70% 14141 10106 7629 5975 4809 3974 3375 2940

60% 11655 8215 6122 4734 3762 3072 2587 2243

50% 9168 6324 4615 3492 2715 2170 1798 1546

40% 6682 4433 3108 2250 1669 1268 1010 849

30% 4196 2541 1601 1009 622 366 222 152

20% 1709 650 94 0 0 0 0 0

10% 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0 0 0 0 0 0 0 0

afgestempeld; steunbalken 100% uitgeschoven

afgestempeld; steunbalken 80% uitgeschoven

afgestempeld; steunbalken 50% uitgeschoven

afgestempeld; steunbalken 30% uitgeschoven

afgestempeld; steunbalken 0% uitgeschoven

Controle paraaf:

Kluytmans Service B.V.

Jules Verneweg 100

5015 BM       Tilburg

www.kluytmansservice.nl

Volvo FH540 8*4 Tridem

*YV2RT60G1JB880412*

Vlucht (m) bij max. last:

Type truck:

Type kraan:

Max toerental bij kraan gebruik:    

Voertuiggewicht onbeladen:

Totale voertuiglengte:

Tabelnummer: 100027690-1405 Max. last (kg):

Kraangroep:

Serienr.:

Datum:

Stabiliteit volgens:

Hijstabel Peinemann 1405 7S

25-2-2019

100027690

Chassisnr.:

Effer 1405 7S

Stempelbreedte voor:

Zwenkbereik v/d kraan:

EN 12999:2011+A1:2012 8,9

28,2

1700kg

CroSStab poot op 90°:

cont.

8804/9505

8360

21600

4,41

NEN 2018 "B3" Stempelbreedte achter:

1000

CroSStab poot op 45°:

CroSStab poot op 120°:

Benodigde ballast/schoteldruk:

kraancapaciteit

4-4-2019Datum:


