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1.Inleiding 

 

Alle gebruikers moeten deze werkinstructies voorafgaand aan de aanvankelijke verrichting 

zorgvuldig lezen. Deze instructies zijn bedoeld om de gebruiker op de hoogte te brengen van de 

machine/het hijstoestel en hem/haar te helpen om de capaciteiten in volledige mate te gebruiken. 

De werkinstructies bevatten belangrijke informatie over hoe de machine/het hijstoestel op een 

veilige, correcte en economische manier behandeld moet worden. Het gebruik overeenkomstig 

deze instructies helpt om gevaren te vermijden, reparatiekosten en werkonderbreking te drukken 

en de betrouwbaarheid en de levensduur van het hijsportaal te verhogen. Iedereen betrokken bij 

het doen van om het even welk van het volgende werk met het hijsportaal moet de 

verrichtingsinstructies lezen en dienovereenkomstig handelen: 

  

 Verrichting, met inbegrip van voorbereiding, het oplossen van problemen tijdens 

verrichting en het schoonmaken  

 Onderhoud, inspectie en reparatie 

  Vervoer  

 

Behalve de werkinstructies en de ongevallenpreventiehandeling geldig voor het respectieve land 

en het gebied waar het hijsportaal wordt gebruikt, moeten ook de algemeen geldende 

verordeningen voor het veilig en professioneel werken worden gerespecteerd. 
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2. Werkinstructies  

 

2.1 Correcte verrichtingen  

 

Maximum capaciteit:  
Het Porta-Gantry assemblage hijsportaal werd ontworpen om ladingen tot de vastgelegde 

capaciteit op te heffen en te laten zakken. De capaciteit die op het portaal wordt vermeld is de 

maximum veilige werkende lading (VWL) of de grens van de gewichtslading (GGL) die niet 

moet worden overschreden (de definitie is afhankelijk van elk land). Elke lift moet behoorlijk 

worden vastgezet en het gewicht van de op te heffen lading moet bij de exploitant bekend zijn.  

 

NOTA:  

1. Wij adviseren het gebruik van een lastmeter op alle werkzaamheden.  

 

Gevarenzones:  

 

 hef of vervoer geen ladingen terwijl het personeel in de gevarenzone is 

 sta personeel niet toe om onder een opgeschorte lading te lopen/staan 

 na het opheffen, moet een lading niet voor langere tijd onbeheerd worden 

achtergelaten 

 Begin pas nadat de lading correct is vastgemaakt en al het personeel uit de 

gevarenzone is.  

 

Het vastmaken van de lading: 
De exploitant moet ervoor zorgen dat de lading op een zodanige manier is vastgezet dat deze 

geen gevaar oplevert voor hemzelf of ander personeel. 

 

Temperatuurbereik: 
Het Porta-Gantry assemblage hijsportaal kan in werking worden gesteld tussen -10° en + 50° 

Celsius. Neem contact op met de fabrikant in het geval van werk in extreme condities.  

 

Regelgeving: 

De levering van machines (Veiligheid) Verordeningen (1992) (S.I. 1992 Nr. 3073) als gewijzigd 

(S.I. 1994 Nr. 2063), de bepaling en het gebruik van de regelgeving 1998 van het werkmateriaal 

(S.I. 1998 Nr. 2306), de Opheffen verrichtingen en Verordening 1998 van het Heftoestel (S.I 

1998 moet Nr. 2307), de Richtlijn van Machines 98/37/EG en/of veiligheidsverordeningen van 

het respectieve land voor het gebruiken van handliftmateriaal moeten strikt worden aangehangen.  

 

Onderhoud/Reparatie:  
Om voor een correcte verrichting van de werkzaamheden zorg te dragen, moet niet alleen de 

werkinstructie, maar ook de voorwaarden voor inspectie en onderhoud zorgvuldig worden 

nageleefd. Als er tekorten zijn gevonden, moet het gebruik van het hijsportaal onmiddellijk 

worden stopgezet.. 
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2.2 Opmerkingen voor correct gebruik  

 

 gooi niet met het hijsportaal of haar componenten en zet niets er bovenop het. Plaats 

het hijsportaal en componenten altijd voorzichtig op de grond om schade te 

voorkomen. 

  assembleren alleen volgens de instructies  

 Gebruik het hijsportaal niet als de loopkat niet vrij langs de balk loopt 

 maak de hijslast slechts vast aan het hijspunt van de loopkat 

 vermijdt zijtrekkracht. Hijs slechts wanneer de ladingsketen zich vormt tot een rechte 

en verticale lijn tussen lading en hijspunt van de loopkat  

 laat de lading niet slingeren 

 hijs en hef alleen wanneer de voetremmen „on‟ zijn. 

 Het hijsportaal moet niet onder lading worden bewogen, tenzij een bekwaam persoon 

of een gezaghebbend orgaan een risicoberekening en een methodeverklaring hebben 

goedgekeurd.  

 

2. 3 Basis assemblage en veilige verrichting  
 

Inspectie voorafgaand aan aanvankelijke verrichting: Elk hijsportaal moet voorafgaand aan de 

aanvankelijke verrichting door een bekwaam persoon worden geïnspecteerd. De inspectie is 

visueel en functioneel en moet vaststellen dat het hijsportaal veilig is en niet door onjuist vervoer 

of opslag beschadigd is. De inspecties zouden door een vertegenwoordiger van de fabrikant of de 

leverancier moeten worden gemaakt hoewel het bedrijf zijn eigen geschikt opgeleid personeel 

kan toewijzen. De inspecties worden ondersteund door de gebruiker. 

 

Inspecties alvorens het werk te beginnen: 

De inspectieprocedure vereist dat een geldig testcertificaat is voorgelegd en door de gebruiker 

gecontroleerd is. Alvorens het werk te beginnen: inspecteer de assemblage van het hijsportaal en 

alle load-bearing componenten op visuele tekorten. Voorts test de loopkat op vrije beweging 

langs de balk. 

 

Assemblage: Aanbeveling door twee personen te verrichten.  

Draag handschoenen! 

1. Pas de remmen toe. Zet remmen aan slechts met beschermende schoenen. GEBRUIK 

GEEN HANDEN. 
2. Leg het A-frame op een vlakke ondergrond.  

3. De eenheid wordt het gemakkelijkst geassembleerd met de a-frames op hun laagste stand.  

Dat is de geadviseerde positie om te beginnen. 

4. Zet de loopkat aan de hijsbalk en fixeer deze in de centrumpositie. Beoordeel het 

hijsapparaat (gewoonlijk kettingsblok/hijstoestel) en bepaal of dit op deze positie aan de 

loopkat moet worden geassembleerd of in een later stadium.De zwaardere hijstoestellen 

kunnen het beste in dit stadium worden vastgemaakt.. 

5. Leg de twee A-frames en de balk op een vlakke oppervlakte overeenkomstig met elkaar 

met de wielen naar buiten en de remmen erop. Verwijder de 2 schroeven aan beide zijden 

van de wangplaat die de balk met elk kader verbindt. 
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6. Aan de ene kant van de balk, monteer de balk aan het achterschroefgat op de wang-plaat 

en monteer een schroef op de gewenste spanwijdte. Zet dit alles goed strak vast. Met 

behulp van een andere persoon, zet de balk en A-frame in positie (gebruik de eerste 

schroef hierbij als scharnierpunt – KIJK UIT VOOR UW HANDEN) en zet de tweede 

schroef in de wang-plaat. Haal beide schroeven aan. (niet te strak) 

7.  Herhaal actie 6. op het tegenovergestelde eind van het portaal. Het portaal is nu recht op 

het laagste niveau. 

8. Beslis over de vereiste hoogte (gebruik altijd de laagste positie voor handwerk). Pas aan 

de ene kant de rechte positie van het a-frame (let op: moet worden uitgevoerd door twee 

mensen – 1 bij de schroeven en 1 voor het heffen) aan door 2x Upright 

veiligheidsschroeven te verwijderen en bepaal de correcte hoogte door het heffen van het 

stuthandvat. Herbeveilig met schroeven, bouten, etc. (zet niet te vast). 

9. Herhaal de hoogteaanpassing op het tegenovergestelde eind.  

10. Controleer of alle schroeven vast zitten.  

11. Als het hijstoestel niet reeds aan het hijspunt van de loopkat bevestigd is, doe dit nu 

(gebruiken een ladder als hoogte vereist is). Als dit niet veilig is, demonteer frame en 

opnieuw beginnen van stap 4. 

 

Maak de remmen van de loopkat en het frame los om het hijsframe boven het hijspunt te 

plaatsen. 

 

 

Een optie voor het afstand bepalen kan aan het frame worden gemonteerd – om een  fijnere 

aanpassing in de hoogte te geven (20 mm toename op het afstand houden in vergelijking met 150 

mm op de posten) Bijzonder nuttig op ongelijke grond. Als het op afstand houden wordt 

toegepast moeten de volgende punten worden waargenomen:  

1. Wanneer afstandhouders ` geschikt voor elk terrein ', (pneumatisch) worden toegepast die 

niet voor het heffen zijn berekend, moet het afstand houdensysteem altijd voorafgaand 

aan het uitvoeren van om het even welke lift worden toegepast. 

2. Indien getransporteerd over de grond of gemanoevreerd, zorg er dan altijd voor dat het 

frame in de “parkeerstand” staat, zoals in figuur 1.  

3. Plaats het portaal voor het hijsen altijd eerst op de juiste hoogte. 

4. Plaats elke poot manueel op het juiste niveau , sluit de aanpassingsbuis in positie met de 

geleverde spelden van het schachtsluiten. Zorg altijd ervoor dat de sluitenklem vast zit. 

5. Geplaatst hebbende de aanpassingen van alle 4 benen, stap achteruit om te kijken of de 

beide posten verticaal zijn en dat de balk is horizontaal.  

6. Als de grond onder het te hijsen punt zacht is en/of dreigt weg te zinken, plaats dan platen 

onder de poten van het frame..  

7. Indien het hijswerk is uitgevoerd, plaats het frame dan weer in de parkeerpositie en 

demonteer het.  
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Figuur 1. Stand in „geparkeerde' positie Figuur 2. Standaf systeem in gebruik, met behulp 

van pneumatitiek geschikt voor elk terrein. 

 

 

 

2.4 Inspectie en onderhoud 

 

Regelmatige inspecties: 

Om ervoor te zorgen dat het brugkader in veilige werk orde blijft dat aan regelmatige inspecties 

door een bekwame persoon moet worden gedaan. De inspecties moeten jaarlijks zijn tenzij de 

ongunstige werk voorwaarden kortere periodes eisen. De componenten van het brugkader moeten 

voor schade, slijtage, corrosie of andere onregelmatigheden worden geïnspecteerd. Om versleten 

delen te controleren kan het noodzakelijk zijn om het brugkader te demonteren. De reparaties 

kunnen slechts door een specialistenworkshop worden uitgevoerd die originele extra delen 

gebruikt. 

Om ervoor te zorgen dat het frame in veilige en goede werkconditie blijft, zijn ze onderworpen 

aan bepaalde inspecties door bevoegde personen. Inspecties dienen jaarlijks te worden 

uitgevoerd, tenzij bepaalde werkzaamheden kortere inspectieperiodes noodzakelijk maken. De 

onderdelen van het frame moeten worden geïnspecteerd op schade, corrosie en andere 

beschadigingen. Om alles goed te kunnen inspecteren kan het noodzakelijk zijn het frame te 

demonteren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd in een gespecialiseerde werkplaats die 

de juiste materialen gebruiken. De inspecties moeten worden ondersteund door de gebruiker. 

 

E&EO 


