
 Elzinga Machinefabriek BV – Uithuizermeeden 
Kaapweg 2, NL 9982 EG, Tel. +31 595 41 30 80, Fax. +31 595 41 53 50 

 

GH_Hijsjuk uitschuifbaar_Rev0 
  

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR 

UITSCHUIFBARE HIJSJUKKEN 

 

1 Gebruiksdoel 

Een uitschuifbaar hijsjuk is een hijsgereedschap  voor het hijsen van lasten, die 

door 2 ophangpunten stabiel en daardoor veilig en zonder beschadigingen 

kunnen worden verplaatst. Daartoe wordt het hijsjuk aan een hijsmiddel 

bevestigd. 

 

2 Algemene veiligheidsvoorschriften 

Houdt u aan de wettelijke bepalingen en aanwijzingen van het ARBO-

informatieblad AI-17 van de Arbeidsinspectie. 

Ga nooit onder het gehesen hijsjuk, belast of onbelast, staan. 

Hijs nooit meer dan de op het hijsjuk vermelde maximale werklast (WLL). 

Hijs bij harde wind of rukwinden niet buiten. 

 

3 Voorbereidingen voor veilig hijsen (zie evt. tekening) 

Stel vast dat de lading veilig verpakt is, dat wil zeggen dat er geen losse delen af 

kunnen vallen. 

Stel vast dat het gewicht van de te hijsen last de maximale werklast niet 

overschrijdt. 

Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de te hijsen last recht onder het hijsoog ligt. 

Verstel daarvoor de hijspunten d.m.v. de uitschuifbare delen om een beter 

evenwicht te verkrijgen. 

Zorg ervoor dat de uitschuifbare delen geborgd zijn met de daarvoor bestemde 

borgpennen. 

Hijs nooit met minder dan de aanwezige ophangpunten. 

Gebruik, indien nodig, goedgekeurde haken/kettingen die geschikt zijn om de last 

te kunnen tillen. 
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4 Aanwijzingen voor het veilig hijsen 

Stuur het hijsjuk vooral door middel van het hijsmiddel en zo weinig mogelijk met 

mankracht om rugklachten te voorkomen. 

Houdt voldoende afstand tijdens het hijsen om te voorkomen dat de last op u kan 

vallen. 

 

5 Onderhoud 

Laat het hijsjuk regelmatig door een erkende instelling controleren, volgens de 

wettelijke bepalingen en aanwijzingen van ARBO-informatieblad AI-17 van de 

Arbeidsinspectie. 

Let speciaal op slijtage, corrosie en/of vervormingen. 

Houdt de aanduiding met de maximale werklast (WLL) altijd leesbaar. 

 

6 Technische specificaties 

Zie bijlage (tekening) 

 

 


