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MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

5000

Montage- en Gebruiksaanwijzing  
van PORTA-GANTRY systemen met een Maximaal 

Toelaatbare Lading (WLL) van 5000kg



INHOUD

INLEIDING

CORRECT GEBRUIK:
•  Inspectie vóór het eerste gebruik

•  Inspectie vóór het begin van werkzaamheden

•  Maximale capaciteit

•  Aanwijzingen voor correct gebruik

•  Gevarenzones

•  Het bevestigen van de lading

•  Temperatuurbereik

•  Richtlijnen

•  Onderhoud/Reparatie

•  Inspectie/Onderhoud

GEBRUIKSAANWIJZING MONTAGE

VARIANTEN & OPTIES
•   Hanteren van de A-Frames

•  Opwindbare krikpoten

•  Op maat gemaakte configuraties

KWALITEIT & VEILIGHEID
•  Accreditaties

INLEIDING
Alle gebruikers dienen alvorens hun eerste gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. 
Deze instructies zijn bedoeld om de gebruiker bekend te maken met de functies van de PORTA-
GANTRY 5000 en hem/haar in staat te stellen alle mogelijkheden van de machine te kunnen 
benutten.

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over hoe de PORTA-GANTRY op een veilige, 
correcte en economische manier gebruikt kan worden. Door deze gebruiksaanwijzing op te 
volgen helpt u mee gevaar te voorkomen, reparatiekosten en stilstandtijd te verminderen en de 
betrouwbaarheid en levensduur van de PORTA-GANTRY te vergroten.

Iedereen die betrokken is bij enige van de volgende werkzaamheden met de rijbrug moet de 
gebruiksaanwijzing lezen en op basis daarvan handelen:

•   gebruik, inclusief voorbereiding, oplossen van problemen tijdens gebruik en reiniging

•  onderhoud, inspectie, reparatie

•  vervoer

Naast het opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de in het land en gebied waar de rijbrug wordt 
gebruikt geldende Arbo-wetten, dienen tevens de gangbare richtlijnen voor veilig en professioneel 
handelen te worden opgevolgd.

N.B.  Dit document dient onderdeel te zijn van de 
doorslaggevende Risicoanalyse en Methodeverklaring welke 
voor elk van de heftuigen verplicht zijn.
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CORRECT GEBRUIK
Inspectie vóór het eerste gebruik:
Iedere PORTA-GANTRY rijbrug dient vóór het eerste gebruik 
door een vakbekwaam persoon te worden geïnspecteerd. 
De inspectie is visueel en functioneel en moet uitwijzen of 
de rijbrug veilig is en niet beschadigd is geraakt door onjuist 
vervoer of opslag. Inspecties gebeuren op aandrang van de 
gebruiker.

Inspectie vóór het begin van 
werkzaamheden:
De inspectieprocedure vereist dat een geldig inspectie/
testcertificaat naar de gebruiker is verzonden en dat hij of zij 
dit certificaat heeft gecontroleerd.
Inspecteer vóór de werkzaamheden de assemblage van de 
rijbrug en alle ladingdragende onderdelen op visuele defecten. 
Controleer ook altijd of de trolley soepel over de balk kan 
bewegen. 
Zorg dat men zich houdt aan de WLL-limiet en handelt naar 
de noodzakelijke risicoanalyse en methodeverklaring.

Maximale capaciteit:
De PORTA-GANTRY constructie is ontworpen om ladingen 
tot aan de gespecificeerde capaciteit te kunnen hijsen en 
laten zakken. De op het frame aangegeven capaciteit (in dit 
geval 5000kg) is de maximaal toelaatbare lading (WLL) of 
veilige werklading (SWL) die niet overschreden mogen worden 
(definitie is landgebonden).

Iedere hijsactie moet zorgvuldig worden voorbereid en het 
gewicht van het op te hijsen object moet bekend zijn bij de 
bestuurder.

OPMERKING: 
1.   Iedere hijsactie moet zorgvuldig worden voorbereid en het 

gewicht van het op te hijsen object moet bekend zijn bij 
de bestuurder. Wij raden aan om bij iedere hijsbeurt een 
gewichtsensor te gebruiken.

2.  De rijbrug mag NIET worden verplaatst indien er een lading 
aan bevestigd is. Enige afwijking hiervan moet ondersteund 
worden door een risicoanalyse en methodeverklaring.

3.  De WLL- of SWL-waarde mag NIET worden overschreden 
– in de risicoanalyse en methodeverklaring moet rekening 
worden gehouden met aanvullende lading bij ‘natte’ situaties 
(regen e.d.).

AANWIJZINGEN VOOR CORRECT 
GEBRUIK
•   Gooi (onderdelen van) de rijbrugframes niet neer en leg er 

ook geen spullen op. Plaats ze altijd netjes op de grond om 
schade te voorkomen.

•   Zet hem alleen in elkaar zoals staat beschreven.
•   De balk dient vóór alle hijswerkzaamheden horizontaal te 

staan.
•   Gebruik de rijbrug niet wanneer de trolley niet soepel over de 

balk kan bewegen.
•   Bevestig het hijstoestel alleen aan het hijspunt op de trolley.
•   Voorkom zijwaartse trekbewegingen. Ga alleen hijsen 

wanneer de hijsketting(en) een rechte en verticale lijn tussen 
de lading en het hijspunt op de trolley van de rijbrug vormt.

•   Zorg dat de lading niet gaat schommelen.
•   Ladingen mogen alleen opgehesen en neergelaten worden 

wanneer de voetremmen ‘aan’ staan.
•    De rijbrug mag niet worden verplaatst indien er een lading 

bevestigd is, tenzij een vakbekwaam persoon of instantie 
vanwege een specifieke reden goedkeuring aan de 
risicoanalyse en methodeverklaring verleent.

Gevarenzones:
•   Hijs of verplaats geen goederen indien er zich personeel in 

de gevarenzone bevindt.
•   Sta niet toe dat personeel zich onder een opgehesen lading 

begeeft.
•   Een lading moet na het ophijsen niet voor langere tijd alleen 

gelaten worden.
•   Begin alleen met het bewegen van een lading langs de balk 

wanneer deze lading correct is bevestigd en al het personeel 
zich buiten de gevarenzone bevindt.

•   Wees bewust van de moeilijk- en mogelijkheden van het 
handmatig manoeuvreren van onderdelen van de PORTA- 
GANTRY.

Het bevestigen van de lading:
De bestuurder moet ervoor zorgen dat het hijstoestel zodanig 
is bevestigd dat het hem of ander personeel niet aan gevaar 
blootstelt van het hijstoestel, kettingen of de lading.

Temperatuurbereik:
De PORTA-GANTRY 5000 kan worden gebruikt bij 
omgevingstemperaturen tussen -10°C en +50°C. Raadpleeg 
uw leverancier in het geval van extreme werkomstandigheden.

Richtlijnen:
Men dient de volgende richtlijnen op te volgen: The Supply of 
Machinery (Safety) Regulations (1992) (S.I. 1992 Nr.3073), 
geamendeerd als (S.I 1994 Nr. 2063), The Provision and Use 
of Work Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998 Nr. 2306), 
The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 
1998 (S.I. 1998 No. 2307), Machinery Directive 39/37/
EC en/of de in het land waar de machine gebruikt wordt 
geldende veiligheidsvoorschriften voor hijsapparatuur.

Onderhoud/Reparatie:
Voor correct functioneren dienen niet alleen de 
gebruiksinstructies, maar tevens de inspectie- en 
onderhoudsvoorwaarden nageleefd te worden. Stop 
onmiddellijk met het gebruik van de PORTA-GANTRY indien er 
defecten worden geconstateerd.

INSPECTIE/ONDERHOUD:
Reguliere inspecties:
Om ervoor te zorgen dat de rijbrug een veilig werkend 
apparaat blijft moet hij regulier door een vakbekwaam 
persoon worden geïnspecteerd. Inspecties zijn jaarlijks tenzij 
ongunstige werkomstandigheden of het gebruikersprofiel 
frequentere inspecties noodzakelijk maken. De onderdelen 
van de rijbrug moeten worden geïnspecteerd op schade, 
slijtage, corrosie of andere onregelmatigheden. Het is wellicht 
noodzakelijk om de rijbrug uit elkaar te halen om hem goed op 
versleten onderdelen te kunnen controleren.
Reparaties dienen alleen door een goedgekeurde 
specialistische werkplaats uitgevoerd te worden, 
gebruikmakend van originele reserveonderdelen. 
Inspecties gebeuren op aandrang van de gebruiker.
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Het PORTA-GANTRY 
systeem wordt geleverd 
in een platte verpakking 
op een pallet:
•  2 A-Frames
•  1 Trolley
•  (Stabilisatiepoten – Opties)

De balk wordt soms 
afzonderlijk geleverd

Monteer elk A-Frame door:
•  De poten te positioneren en 
 vast te zetten met de bout
•  Het verbindingsstuk te 
 bevestigen

De eenheid is het makkelijkst te 
monteren met de A-Frames in hun 
laagste stand; dit is dan ook de 
aanbevolen startpositie.
(Afbeelding van een A-Frame met 
Versneld Draaiwiel en Stabilisatiepoot)

A-Frame vóór montage

Rijbrug Gereedschappen:
• Dopsleutel met ratel
• 24mm dop
• 24mm ringsteeksleutel
• 14mm inbussleutel (lange versie)

GEBRUIKSAANWIJZING MONTAGE:
NB: Men dient de Toepasselijke Veiligheidskleding te dragen
•  Handschoenen  •  Veiligheidsschoenen  •  Harde helm
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5000Kg
WLL

275-294kg 
platte 

verpakking

3-4
personen
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Het aanzetten van de 
zwenkwielremmen
Zet de remmen alleen in werking 
met veiligheidsschoenen.

GEBRUIK NIET UW 
HANDEN

Vergrendel de zwenkwielen 
evenwijdig aan het 
Verbindingsstuk van het 
A-Frame, zoals afgebeeld:

Leg de twee A-Frames op 
een vlakke ondergrond één 
balklengte uit elkaar op één 
lijn, met de zwenkwielen naar 
buiten wijzend en met de 
remmen aan.

Plaats de balk op de A-Frames, 
leunend op bout 1 op iedere 
zijplaat. 

 






























Zijplaatbouten 1 & 2

Visuele inspectie vóór 
montage
• Balk
• Trolley
• 2 A-Frames
• Gereedschapset (Optie)
(Mogelijk met 2 
Stabilisatiepoten – Opties)
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Bout 1 Bout 2
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Plaats een van de uiteindes van de balk voor het 
achterste boutgat van de zijplaat (Bout 1) en 
steek er een bout in. Plaats een gewone ring, 
een veerring en een moer en draai vast met uw 
vingers.

Schuif de trolley in de andere kant van de balk en 
zet deze min of meer in het midden van de balk 
vast met de frictierem.

Plaats de balk voor het achterste boutgat van de 
zijplaat (Bout 1) en steek er een bout in. Plaats 
een gewone ring, een veerring en een moer en 
draai vast met uw vingers.

Bepaal of het apparaat om mee te hijsen (meestal 
een kettingblok of hijstoestel) in deze fase of later 
aan de trolley bevestigd dient te worden. 

Zware hijstoestellen kunnen beter in deze fase 
worden bevestigd, om zo het tillen en werken op 
grotere hoogte te voorkomen.

Visuele Inspectie

5000

Schaar, met behulp van 2 (of 3) mensen de balk en 
A-Frames in hun positie (waarbij de eerste bout als 
scharnier fungeert).

WEES VOORZICHTIG EN ZORG DAT ER TIJDENS 
DEZE HANDELING GEEN HANDEN BEKLEMD 
RAKEN

Steek de tweede bout in de zijplaat. Draai beide 
bouten vast (maar niet te vast).

N.B. Het gebruik van een geschikte platformladder 
is misschien nodig om bij het gat voor de bout te 
kunnen.
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Beweeg de trolley naar de andere kant van de balk, 
tegenovergesteld aan de kant die omhoog moet worden 
gebracht, en zet hem vast door de knop op de trolley aan te 
draaien.

(Wanneer de balk in een dergelijke hoek staat kan als aanvullende 
veiligheidsmaatregel tijdelijk een reservebout in het afstelpunt op 
de balk worden gedraaid om zo te voorkomen dat de trolley langs 
de balk naar beneden kan schuiven.)

Herhaal de schaarbeweging aan de andere kant van de rijbrug.

Plaats de laatste bout en draai deze vast.

N.B. Het gebruik van een geschikte platformladder is 
misschien ook nu weer aan te raden om bij het gat voor 
de bout te kunnen.

 






































Indien het hijstoestel nog niet aan het bevestigingspunt van de 
trolley is bevestigd, is het nu een goed moment dat te doen (met, 
indien nodig, het gebruik van een platformladder).

Indien dit niet veilig te doen is, moet u de rijbrug uit elkaar halen 
en het hijstoestel bevestigen voordat u de A-Frames in positie 
gaat brengen.
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De rijbrug is nu opgesteld met zijn laagst mogelijke 
hoogte-instelling.

Draai alle bouten vast met een koppel van 
27Nm

(Laat, wanneern de balk omhoog wordt gebracht, 
de twee bouten voor het instellen van de hoogte op 
de staanders los – zie volgende afbeelding.)

Bepaal de gewenste hoogte (gebruik altijd de 
laagst mogelijke instelling voor de uit te voeren 
klus).
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Instellen van de balkhoogte – A-Frames met Versneld Draaiwiel:

Instellen van de balkhoogte – A-Frame met Versneld Draaiwiel:

Uitvoering met twee mensen wordt aangeraden – ieder gelijktijdig werkend aan een van de A-Frames.

Bij hogere A-Frames dient een geschikte platformladder gebruikt te 
worden om het draaiwiel op een ergonomische manier te kunnen 
bedienen.

1.     Bepaal de gewenste hoogte (gebruik altijd de laagst mogelijke 
 instelling voor de uit te voeren klus).

2.    Zorg dat de zwenkwielremmen ‘aan’ staan.

3.    Houd het draaiwiel van het A-Frame goed vast.

4.    Verwijder de twee bouten van de staanders.

5.     Knijp met uw duimen in de knop in het midden terwijl u het 
wiel stevig vasthoudt.

6.       Draai het wiel (met de klok mee om op te hijsen, tegen de klok in om neer te laten) om de 
gewenste hoogte in te stellen, ondertussen ervoor zorgend dat de boutgaten op één lijn staan.

7.    Laat de knop in het midden los terwijl u het wiel stevig blijft vasthouden.

8.    Zet opnieuw vast met de twee bouten, moeren en ringen van de staanders.

9.       Bovenstaande stappen 4 t/m 8 moeten gelijktijdig worden uitgevoerd op ieder van de 
A-Frames; zorg dat de beide A-Frames op dezelfde hoogte uitkomen.

10. Controleer of alle bouten op de rijbrug goed zijn aangedraaid.

11. Indien het hijstoestel nog niet aan het bevestigingspunt van de 
trolley is bevestigd, is het nu een goed moment dat te doen (gebruik, 
indien de hoogte-instelling dit nodig maakt, een platformladder). Indien 
dit niet veilig te doen is, moet u de rijbrug uit elkaar halen en opnieuw 

  beginnen vanaf stap 6 van de Montage Gebruiksaanwijzing van de Rijbrug.

N.B. Zorg dat de balk horizontaal staat voordat enige hijswerkzaamheden worden uitgevoerd 
– zie Methodeverklaring.

 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















Ontgrendel de trolley- en wielremmen 
om de PORTA-GANTRY direct boven het 
liftpunt te positioneren.
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B) Instellen van de balkhoogte – A-Frame met Spanband Systeem:

Uitvoering met twee mensen wordt aangeraden – ieder gelijktijdig 
werkend aan een van de A-Frames.

1.    Bepaal de gewenste hoogte (gebruik altijd de laagst mogelijke instelling 
voor de uit te voeren klus).

2.   Verwijder de onderste bout, achter de spanband.

3.   Zet lichte druk op de spanband met de spanratel en verwijder de 
bovenste bout.

4.   Hanteer de spanratel om de gewenste hoogte instellen en zorg hierbij dat de boutgaten 
 op één lijn zitten.

5.   Steek de bovenste bout erin om zo de staander vast te maken en plaats de ringen en moer.

6.   Laat de spanband iets vieren en steek de tweede (onderste) bout erin en plaats ook hier 
 de ringen en de moer.

7.   Controleer of alle bouten op de rijbrug goed zijn aangedraaid.

8.   Indien het hijstoestel nog niet aan het bevestigingspunt van de trolley is bevestigd, is het nu 
 een goed moment dat te doen (met, indien nodig, het gebruik van een platformladder). Indien 
 dit niet veilig te doen is, moet u de rijbrug uit elkaar halen en hem opnieuw in elkaar zetten met 
 het hijstoestel bevestigd aan de trolley.

N.B. Zorg dat de balk horizontaal staat voordat enige hijswerkzaamheden worden uitgevoerd 
– zie Methodeverklaring.

 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















Ontgrendel de trolley- en wielremmen 
om de PORTA-GANTRY direct boven het 
liftpunt te positioneren.
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 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
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C) Instellen van de balkhoogte – Klein A-Frame zonder 
mechanisch hulpmiddel:

Draag altijd handschoenen bij gebruik van dit voorwerp.

Verstel de positie van de staander van één van de A-Frames 
(een klus voor twee personen – een bij de bouten en een bij 
de staander) door de twee zekeringsbouten van de staander 
te verwijderen en de staander naar de gewenste hoogte te 
bewegen met de handvatten aan de steun.

Zet weer vast met bouten, moeren en ringen (niet te vast 
aandraaien).

Herhaal het instellen van de hoogte aan de andere kant.

N.B. Zorg dat de balk horizontaal staat voordat 
enige hijswerkzaamheden worden uitgevoerd – zie 
Methodeverklaring.

 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















 























 
 (Two Person Operation Recommended – one on each A-
Frame working concurrently). 
 

1. Decide on the height required (always use the lowest 
setting for the work in hand). 

2. Remove lower bolt from behind the webbing strap. 

3. Tension the webbing strap slightly with the ratchet and 
remove the upper bolt. 

4. Operate ratchet to adjust height to required setting, 
ensuring that the bolt holes are aligned. 

5. Insert upper bolt to retain the upright to the frame and 
apply washers and nut. 

6. Release tension in ratchet strap and insert second 
(lower) bolt, washers and nut. 

7. Check all bolts on the gantry are secure. 

8. If the hoist is not already attached to the suspension 
point on the trolley, do so now (using platform ladder if 
height setting requires). If this is not safe, disassemble 
gantry and reassemble the Gantry with the hoist 
attached to trolley. 
















Ontgrendel de trolley- en wielremmen om de PORTA-
GANTRY direct boven het liftpunt te positioneren.

 






 
Always wear gloves when using this item. 
 
Adjust the upright position at one A-Frame (a 2 man operation – 
one on the bolts and one on the upright) by removing 2xUpright 
securing bolts, moving the upright to the appropriate setting by 
lifting from the strut handle. 
 
Re-secure with bolts, nuts & washers (Do not over tighten). 
Repeat the height adjustment at the opposite end. 
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A
B

D

E

F

C

G

85
Bouten, moeren en ringen

Zijplaat

Verstelbare 
staander

Klemplaat Steun

Trolley

Vergrendelbare 
zwenkwielen

Verbindingsstuk

Poot

De rijbrugbalk 
kan eenvoudig in 
hoogte worden 
ingesteld door 
het losdraaien 
van twee bouten 
op iedere 
staander, waarna 
hij vervolgens 
gemakkelijk en 
veilig met stappen 
van 200 of 
150mm versteld 
kan worden.

Bij grotere 
rijbruggen kan 
men voor deze klus 
gebruik maken van 
de meegeleverde 
Spanband of het 
Versneld Draaiwiel.

OPMERKING 
– instelling van 
de balkhoogte:

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE REID PORTA-GANTRY STANDAARDEENHEID

Algehele 
Balklengte

Toename 
Spanwijdte 
Instelling

Maximale 
Spanwijdte

Maximale 
Hoogte tot 

Hijsoog

Toename 
Hoogte 

Instelling

Minimale 
Hoogte tot 

Hijsoog

Maximale 
Hoogte tot 
Bovenkant 

Balk

Maximale 
Wijdte 
tussen 
Poten

Gewicht na 
Montage 

(excl. Trolley)

Gewicht 
van de 
Balk

Gewicht 
van 

A-Frame

A B C D E F G  

WLL Kg / 

Framemaat
mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Kg Kg

500 (S) 2500 200 1580 2361 150 1611 2678 1220 85 19 33 1 92

1000 (M) 3920 200 3000 2854 150 2104 3171 1429 109 29 40 2 116

2000 (I) 4570 200 3650 3143 200 2143 3459 1726 125 33 46 2 132

3000 (T) 4570 200 3650 4089 200 2889 4405 2011 205 43 82 3 212

5000*(I) 4570 200 3650 3168 200 2168 3616 1726 265 71 97** 3/4 275

5000*(T) 4570 200 3650 4040 200 2840 4485 2011 293 71 111** 3/4 294

Alle standaard framematen kunnen dusdanig worden geproduceerd dat ze elk van 
WLL-waarden aankunnen. 

Op verzoek kunnen spanwijdtes, hoogte en Maximaal Toelaatbare 
Lading (WLL) op maat worden gemaakt.

*N.B.  Bij de PG5000 zijn de balkdiepte (250mm), de trolleydiepte (570mm) en de trolleyhoogte boven de balk (125mm) groter dan de standaard balkdiepte (152mm), 
trolleydiepte (385mm) en de trolleyhoogte boven de balk (85mm).

** Dit gewicht is inclusief de stabilisatiepoot optie.          Gewichten en maten kunnen marginaal afwijken.          NB. Bij ‘S’ systemen is geen verbindingsstuk gemonteerd.

500-5000
Uniek draagbaar rijbrugsysteem dat op een veilige 
manier 5000kg kan hijsen, door handmatige montage 
van slechts 4 bouten.
(S) = Klein   (M) = Medium   (I) = Groot    (T) = Extra Groot   (zie tabel)
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HANTEREN VAN DE A-FRAMES:

A-Frames & Steunpoten:
Uitvoering Door Minimaal Twee Personen Wordt Aangeraden

De A-Frames met een WLL-waarde van 5000kg moeten zorgvuldig 
en voorzichtig worden gehanteerd. Bij de grotere modellen  
(T & I) ligt het zwaartepunt hoger en moet een steunpoot worden 
aangebracht. Afhankelijk van de omgeving zijn er twee veilige 
handelswijzen.

De ‘Stabilisatiepoot’-manier is bedoeld voor gebruik op een harde 
betonnen of geasfalteerde ondergrond. Dit is de ideale manier voor verplaatsing in een 
fabrieks- of opslagomgeving. 

De ‘Kruiwagen’-manier is bedoeld voor het manoeuvreren op een ruige ondergrond of open 
terrein, met een zo laag mogelijk zwaartepunt van het A-Frame. 

Het manoeuvreren van het A-Frame met Stabilisatiepoot in de ‘Kruiwagen’-
configuratie:

Uitvoering door Twee Personen wordt Aangeraden.

Draag altijd handschoenen bij gebruik van dit voorwerp.

1.   Zorg, terwijl het A-Frame op zijn rug ligt, dat de positie van de 
zwenkwielen is vergrendeld. Zet de remmen alleen in werking 
met veiligheidsschoenen – GEBRUIK NIET UW HANDEN.

2.  Zorg ervoor dat de Stabilisatiepoot correct en veilig is 
 gemonteerd in de ‘Kruiwagen’-configuratie.

3.   Zorg dat de richtingsvergrendeling van het pneumatische zwenkwiel ingesteld is.

4.   Draai het A-Frame zodanig dat het wiel van de stabilisatiepoot op de grond rust.

5.   Til het A-Frame, met de juiste handmatige handelswijze in acht, met twee mensen op aan het 
Verbindingsstuk (een aan Punt A en een aan Punt B).

6.   Manoeuvreer het A-Frame op dezelfde wijze als een Kruiwagen.

7.   Gebruik altijd de zwenkwielrem wanneer het A-Frame in deze configuratie wordt ‘geparkeerd’.

VARIANTEN & OPTIES:
•  Hanteren van de A-Frames

•  Opwindbare krikpoten

•  Op maat gemaakte configuraties

Fig 1. Fig 2.
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Minimum Two Person Operation 

Recommended 

 

The A-Frames of WLL 5000kg capacity need to 

be handled with care and respect. The centre of 

gravity is high on the taller models (T & I) and 

should have a stabiliser leg fitted. There are two 

safe modes of handling depending on the 

environment. 

 

In the “Stabiliser Leg’ mode it is designed for use 

on flat, concrete or tarmac surfaces. This is the 

ideal mode for moving about in a factory or depot 

environment.  

 

In the ‘Wheelbarrow’ mode it is designed for 

manoeuvring on rough ground and open areas 

with the centre of gravity of the A-Frame as low 

as possible.  
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Het manoeuvreren van het A-Frame met steunpoot in de ‘Verticale’-configuratie:
Uitvoering van Manoeuvrering door Één Persoon wordt Aangeraden
Draag altijd handschoenen bij gebruik van dit voorwerp.

1.   Zorg, terwijl het A-Frame op zijn rug ligt, dat de positie van de zwenkwielen is vergrendeld. Zet 
de remmen alleen in werking met veiligheidsschoenen – GEBRUIK NIET UW HANDEN.

2.   Zorg ervoor dat de steunpoot correct en veilig is gemonteerd in de ‘Verticale’-configuratie.
3.   Til het A-Frame in de verticale positie (klus voor twee personen) op de zwenkwielen van het 

A-Frame en vertraag zodra het verticale punt wordt of reeds is bereikt.
4.   Ga door met het tillen voorbij het verticale punt totdat het Zwenkwiel van de Stabilisatiepoot 

het gewicht van het A-Frame draagt.
5.   Om het A-Frame te manoeuvreren moet de richtingsvergrendeling van het zwenkwiel van de 

steunpoot uitgeschakeld zijn, evenals de remmen van de zwenkwielen van het A-Frame. 
6.   Ontgrendel de zwenkwielremmen terwijl het A-Frame op de 3 zwenkwielen rust en alle pennen 

zijn verzekerd met clips. Het A-Frame kan gemakkelijk worden gemanoeuvreerd door één 
persoon, met één hand op het A-Frame en de andere op de steun van de stabilisatiepoot.

7.  Gebruik altijd minimaal 2 zwenkwielremmen wanneer een A-Frame in deze configuratie wordt 
 ‘geparkeerd’.

N.B. Voor Extra Grote (T) en Grote (I) configuraties:

Een steunpoot heeft twee standen – één voor een frame met maat T en één voor een frame met 
maat I, af te stellen met behulp van de twee bouten op het hulsgedeelte. Uitgerekt voor T, ingekort 
voor I. Zorg dat ze op de juiste instelling staan.

Het Veranderen van de Stabilisatiepoot van de ‘Kruiwagen’- naar de ‘Verticale’-
configuratie:
Uitvoering door Twee Personen wordt Aangeraden.

Draag altijd handschoenen bij gebruik van dit voorwerp.
1.   Verwijder, met het A-Frame op zijn rug, het 

Verbindingsstuk van de Vork van de Stabilisatiepoot (A).
2.   Maak vervolgens de Zwenkwiel-verbindingsplaat los van 

de Steun van het A-Frame (B); zorg ervoor dat het gewicht 
van de Stabilisatiepoot wordt ondersteunt om beknelling 
van handen en vingers te voorkomen.

3.   Draai de Stabilisatiepoot om de Boutverbinding van de 
Verbindingsplaat en steek de Vorkuiteinden (D) door de gaten van het Verbindingsstuk van het 
A-Frame (C). Maak de Vork vast met twee pennen. 

Het Veranderen van de Stabilisatiepoot van de ‘Verticale’- naar de ‘Kruiwagen’-
configuratie (het omgekeerde van hierboven):
Uitvoering door Twee Personen wordt Aangeraden.
Draag altijd handschoenen bij gebruik van dit voorwerp.

1.   Maak, met het A-Frame op zijn rug, de pennen aan de uiteinden van de Vork los en verwijder de 
uiteinden van de Vork van de gaten van het Verbindingsstuk.

2.   Draai de Stabilisatiepoot om de Boutverbinding van de Verbindingsplaat. 
3   Maak vervolgens de Zwenkwiel-verbindingsplaat vast aan de Steun van het A-Frame; zorg 
 ervoor dat het gewicht van de Stabilisatiepoot wordt ondersteunt totdat deze veilig is verzekerd  
 om zo beknelling van handen en vingers te voorkomen.
4.  Maak het Verbindingsstuk van de Vork aan beide punten vast aan de Stabilisatiepoot.
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Op maat gemaakte configuraties:
Voor op maat gemaakte systemen kan op verzoek aanvullende montage- en gebruiksinformatie 
worden geleverd.

Opwindbare Krikpoten Optie (WUJL, de Engelse afkorting voor ‘Wind-up Jack 
Leg’):

De krikpoten optie kan worden bevestigd aan de rijbrug – indien dit het geval is kan hiermee 
de hoogte-instelling verder worden verfijnd (maximaal 300mm aan de staander) en geeft 
onafhankelijke voetinstelling, handig bij een onregelmatige ondergrond.  Let op de volgende zaken 
indien de opwindbare krikpoten zijn bevestigd: 

1.   Controleer of de bevestigde zwenkwielen een gemarkeerde Ladingswaarde hebben (of 
Pneumatisch zijn).   
OPMERKING: In het geval van ‘all-terrain’ (pneumatische zwenkwielen die niet vooraf 
gemarkeerd zijn voor een bepaalde maximale ladingswaarde), moet het krikpootsysteem altijd 
vooraf bevestigd worden. Indien er wielen met een gemarkeerde ladingswaarde zijn bevestigd, 
kan de bestuurder bepalen of de zwenkwielen of de krikpoten de last kunnen dragen op iedere 
poot van de rijbrug.

2.   Plaats de krikken altijd in ‘geparkeerde’ positie zoals in figuur 1 hieronder of verwijder ze indien 
nodig wanneer er over de grond wordt bewogen of wanneer de rijbrug in positie wordt gebracht.

3.   Breng de rijbrug in positie voor hijsen voordat de hoogte wordt ingesteld met de krikpoten.
4.   Zorg vóór het hijsen dat alle krikken in de correcte hijspositie staan en zijn verzekerd met pennen 

en clips – zie figuur 2.
5.   Breng één voor één handmatig iedere poot/zwenkwiel op de juiste hoogte door de krikhendel 

met de klok mee te draaien.
6.   Neem, zodra alle vier poten op de juiste hoogte zijn gebracht, een stap terug en controleer of de 

staanders van de rijbrug verticaal en de balk horizontaal staan zoals in figuur 3.
7.  Plaats, indien de grond zacht is en de poten tijdens het aanbrengen van de lading waarschijnlijk 
 zullen verzakken, platen onder de poten om zo het gewicht te verdelen.
8.  Plaats de krikken na het uitvoeren van de hijswerkzaamheden in de ‘parkeerstand’ en 
 verwijder ze van de rijbrug. 

Fig.1 Opwindbare 
Krikpoot in 
‘geparkeerde’ positie

Fig.2 Krikken 
vergrendeld met pennen 
en clips

Fig.3 Opstelling met krikpootsysteem – 
normaal gebruik met pneumatische ‘all 
terrain’ zwenkwielen.
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Vóór verscheping worden alle REID Lifting systemen 
getest met een lading van 1,5 keer de WLL waarbij de 
testgegevens worden opgeslagen met het bijbehorende 
Serienummer.

ACCREDITATIES
Kwaliteit en Veiligheid zijn sleutelbegrippen binnen dit 

document en het REID liftwezen. Met dit in gedachten 
hebben we externe accreditatie gezocht om zo gefocust 
te blijven op wat onze klanten en gebruikers belangrijk 
vinden en om markttrends en -ontwikkelingen qua 
Veiligheids- en Kwaliteitssystemen vóór te blijven.

REID Lifting is succesvol door de controle van Lloyds 
Register (LRQA), voor goedkeuring van hun Geïntegreerde 
Managementsysteem, welke het management van 
kwaliteitssystemen, milieuzaken en Arbo-zaken binnen het 
bedrijf combineert, gekomen.

REID Lifting bezit de volgende certificaten:
•   ISO 9001 - Een pakket eisen voor een 

kwaliteitsbeheerssysteem van iedere organisatie 
die in staat moet zijn continu een product te leveren 
dat aan de eisen van de consument en regelgeving 
tegemoet komt en streeft naar vergroting van de 
klanttevredenheid.

•   ISO 14001 - Een pakket eisen die betrekking hebben op 
de implementatie van milieutechnische beheersystemen 
in alle lagen van het bedrijf.

•   OHSAS 18001 - OHSAS18001 Beroepsmatige Gezond- 
en Veiligheidsbeheersystemen.

•   LEEA Lidmaatschap - REID Lifting Ltd is volledig lid 
van de Lifting Equipment Engineers Association 
(lidnummer 000897). REID Lifting conformeert zich 
aan de belangrijkste doelen van de Associatie, te weten 
het nastreven van de hoogste kwaliteitsstandaard 
en integriteit in het handelen van de leden. De 
toetreedvereisten zijn streng en worden strikt nageleefd 
door middel van technische controles op basis van de 
‘Technische Vereisten Leden’.

Conformité Européenne (CE)
De producten van REID Lifting zijn (toepasselijk) 
ontworpen, getest en goedgekeurd door de Conformité 
Européenne (Frans voor Europese Conformiteit). Dit 
betekent dat de producten van REID Lifting voldoen aan de 
eisen van de Europese Richtlijnen wat betreft Gezond- en 
Veiligheidsvoorschriften.

The Queen’s Award for Enterprise 
Innovation:
REID Lifting is bekroond met deze prestigieuze Award 
voor innovatief ontwerp en ontwikkeling van lichtgewicht, 
draagbare en veilige hijsoplossingen.

TESTEN
Het Testen en Controleren van technische gegevens 
zijn integrale onderdelen van ons ontwerp- en 
productieproces – die waar toepasselijk extern worden 
uitgevoerd door de overheid goedgekeurde instanties. 
Alle producten van REID Lifting worden door NAMAS 
gecertificeerde laboratoria getest op type en ieder 
individueel systeem wordt getest met een lading van 1,5 
keer de WLL. Mogelijkheid tot inzage van technische 
documenten met het volledige ontwerp en ontwikkeling 
van de producten

Intellectueel Eigendom van de 
Producten
Op alle REID Lifting Ltd producten zijn ontwerprechten 
van toepassing. Voor de volgende producten is patent 
aanwezig of in aanvraag:
• PORTA-GANTRY
• T-DAVIT
• SNAPPER
Alle productnamen zijn handelsmerken van REID Lifting 
Ltd:
• PORTA-GANTRY
• PORTA-DAVIT
• PORTA-BASE
• T-DAVIT
• PORTA-QUAD
• SNAPPER
• PORTA-LIFTER Mangat hijskraan

ACCREDITATIES

KWALITEIT & VEILIGHEID
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Alle informatie in deze brochure is auteursrechterlijk beschermd door REID Lifting Ltd. Alle bedrijfsnamen en 
productnamen zijn geregistreerde bedrijfsmerken en handelsnamen en al het intellectueel eigendom van REID’s 
producten zijn gepatenteerd, hebben een lopend patent en/of een ontwerprecht.

Verdere informatie en ondersteuning kunt u 
vinden op onze website www.reidlifting.com

EN NU?

N.B. Dit document dient onderdeel te zijn van de 
doorslaggevende Risicoanalyse en Methodeverklaring 
welke voor elk van de heftuigen verplicht zijn.

E-MAIL ONS
enquiries@reidlifting.com

BEL ONS
+44 (0)1291 620796

INTERNET
www.reidlifting.com

Reid Lifting Limited
Unit 1 Severnlink
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow
Monmouthshire NP16 6UN
enquiries@reidlifting.com
Tel: +44 (0)1291 620796 
Fax: +44 (0)1291 626490

Reid Lifting France
16 Quater
Avenue Martyrs de la Resistance
56250
Elven, Frankrijk
contact@reidlifting.fr
Tel: +33 (0)297 53 32 99 
Fax: +33 (0)297 53 04 86

  
BPF Distributors & Pumps Limited
Industrial Estate, Killough Road,
Downpatrick, Co. Down BT30 6LJ
Noord-Ierland
Tel: +44 (0)28 4461 5777 
Fax: +44 (0)28 4461 4250
Ierland
Tel: +353 (0)1 478 0665 
Fax: +353 (0)1 478 0678
info@bpf-ltd.com & www.bpf-ltd.com

KAMAB Lyftsystem AB
Box 74, Rallarvägen 15
184 21 Åkersberga, Sweden
Tel: +46 (0)8540 69180 
Fax: +46 (0)8540 60566
www.kamab.nu

  
Thern, Inc.
5712 Industrial Park Road 
PO Box 347 
Winona, MN 55987 
Verenigde Staten
Tel: 507.454.2996 
Gratis: 800.843.7648 
Fax: 507.454.5282 
info@thern.com

• De systemen zijn uitvoerig 
getest door laboratoria met 
NAMAS-keurmerk

• Ieder exemplaar wordt voor 
verscheping getest met een 
lading van 1,5 keer de WLL

• Mogelijkheid tot inzage van 
technische documenten 
met het volledige ontwerp 
en ontwikkeling van de 
producten 

• Volledig lidmaatschap 
van de Lifting Equipment 
Engineers Association 
(LEEA)

• ISO9001 Systeem 
Kwaliteitsbeheer 
accreditatie

• ISO14001 Milieutechnisch 
Beheer Systemen en 
Maatstaven accreditatie

• OHSAS18001 
Beroepsmatige Gezond- 
en Veiligheidsbeheer 
accreditatie

• Certificering van sokken tot 
systemen door relevante 
bevoegde instanties

• Handleidingen voor veilige 
montage, veilig gebruik en 
training zijn beschikbaar 
voor alle systemen

REID Lifting – de beste nachtrust 
binnen de hijswerkenindustrie

Gedrukt op gerecycled papier met alcoholvrije processen.

LICHTGEWICHT    DRAAGBAAR    VEILIG


