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Gebruik de spindelloopkat op een veilige manier. 

Zorg ervoor dat u altijd de juiste W.L.L van de loopkat neemt, die bij het draagvermogen van 

de balk past. 

 

De minimale speling van de loopwielflens moet 2 mm zijn en max 5 mm. 

De draagbalk of loopbaan moet voorzien zijn van eindstoppen zodat de loopkat er niet vanaf 

kan rijden. 

 

Zorg ervoor dat de last altijd loodrecht onder de loopkat hangt, voorkom zijwaarts hijsen of 

schommelen van de last. 

 

De lading moet vooruit geduwd worden, de last mag niet getrokken worden, dit i.v.m. door 

schommelen van de last. 

 

Ga nooit onder de last staan, zorg dat je op een veilige afstand van de last staat, zorg voor 

persoonlijke beschermmiddelen. 

 

Hijs nooit zwaarder dan de aangegeven W.L.L van de hijsmaterialen. 

 

Na installatie dient de constructie volledig geïnspecteerd te worden op: 

1. Juiste montage loopkat 

2. Voldoende speling (2 – 5 mm) van de loopwiel flensen t.o.v. van de Balkflens. 

3. De takel op de juiste manier gemonteerd is aan de loopkat. 

4. De veiligheidsklep van de takel gesloten is. 

De spindelloopkat is niet geschikt voor personenvervoer. 

 

Service inspectie en onderhoud 

Controleer van tevoren of de loopkat nog goed gemonteerd zit. 

Draaiende delen moet goed gesmeerd zijn 

Zorg dat de loopbaan vrij is van stof of andere vuiligheid. 

De loopvlakken van de loopwielen dienen schoon te zijn. 

Controleer op gebreken van de loopkat. 

 

 

Neem bij twijfel contact op met uw leverancier. 

  



 

 

Conformiteitsverklaring 
 
Fabrikant / Leverancier 
REMA HOLLAND BV 

Galjoenweg 47 

6222 NS  Maastricht 

 

Hiermede verklaren wij dat het hieronder vernoemde; Loopkatten in seriematige uitvoering in 

overeenstemming zijn met de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die in de EG-

richtlijn(en) zijn vastgelegd en bestemd zijn om te worden ingebouwd in een machine of 

samengebouwd met andere machines waarop de machinerichtlijn van toepassing is. Bij iedere 

verandering aan één of meerdere van deze loopkatten verliest deze verklaring haar geldigheid. 

 

Omschrijving product: 

Type:  Rema spindelduwloopkat S30S 

Voldoen aan onderstaand desbetreffende bepaling: 

Machinerichtlijn: 2006/42/EG 

 

Toegepaste geharmoniseerde normen: 

EN-12100-1  Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene  

 ontwerpbeginselen - Deel 1: Basisterminologie, methodologie. 

EN-12100-2  Veiligheid van machines - Basisbegrippen, algemene  

 ontwerpbeginselen - Deel 2: Technische beginselen. 

 

Toegepaste nationale normen: 

EN 13157 

 

Wij willen u erop attenderen dat ons product bestemd is om (vul in: in een machine te worden 

ingebouwd, of: met een andere machine te worden samengebouwd) en dat het op grond van de 

machinerichtlijn pas in gebruik mag worden genomen nadat de gehele (samengestelde) machine in 

overeenstemming met de bepalingen van de Europese eisen is gebracht. 

 

Technische documentatie is bij de fabrikant cq leverancier aanwezig. 

De ondertekende is gemachtigd om de fabrikant en of diens gevolmachtigde te binden aan de door 

hun aangeleverde CE verklaring en het beheer van het technisch dossier. 
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                         M.Kints 


