


  

 

Gebruiksaanwijzing 

 
MOET VÓÓR GEBRUIK GELEZEN WORDEN 
1. Het is belangrijk dat deze handleiding wordt gelezen en volledig wordt begrepen en dat alle instructies worden opgevolgd voordat het 

Tiger product wordt gebruikt. 
2. Het product moet worden gebruikt door een opgeleid en of ervaren persoon die het gebruik ervan begrijpt en het apparaat op een 

verantwoorde en veilige manier zal bedienen. 
3. Inspecteer het product voor gebruik op schade of slijtage. Controleer of de vaste bek en de nok vrij zijn van defecten. Gebruik het 

product niet als het niet in goede staat verkeert. 
4. De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade als het product is gedemonteerd of gewijzigd door een onbevoegd 

persoon, vooral als er geen originele onderdelen zijn gebruikt om het apparaat te repareren. 
5. Breng de klem aan op de balk in de open positie, sluit de klem en zorg ervoor dat de klem volledig gesloten is. 
6. De stelschroef moet volledig met de hand worden aangedraaid voordat enige belasting wordt aangebracht; als dit niet gebeurt, kan dit 

leiden tot ernstig letsel aan personen of schade aan apparatuur. 
7. Probeer de machine niet te overbelasten; dit kan schade aan personen of apparatuur veroorzaken. 
8. Gebruik de klem niet in de open stand of voor het optillen van vlakke plaatdelen. 
9. Zorg er altijd voor dat het product wordt gebruikt of gerepareerd door een deskundig opgeleid persoon. 
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Ga voor meer informatie over het volledige Tiger-assortiment naar onze website: www.tigerlifting.com 
 

Als gevolg van ons beleid van voortdurende productontwikkeling kunnen afmetingen, gewichten en specificaties zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

© Copyright Tiger Lifting UK Limited. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, overgedragen, getranscribeerd, vertaald in enige 
menselijke of elektronische taal, opgeslagen in een elektronisch retrievalsysteem, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
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1. Veiligheidsinformatie 
De exploitant is verantwoordelijk voor de juiste en vakkundige instructie van het bedienend personeel. Het personeel dat met de bediening, het 
onderhoud of de reparatie van het product is belast, moet deze bedieningshandleiding lezen, begrijpen en opvolgen. Deze handleiding is bedoeld 
om de gebruiker vertrouwd te maken met het product en hem in staat te stellen het product in zijn volle omvang te gebruiken.  
 
De gebruiksaanwijzing moet altijd beschikbaar zijn op de plaats waar het product wordt gebruikt. Naast de gebruiksaanwijzing en de 
ongevallenpreventiewet die geldt voor het betreffende land en gebied waar het product wordt gebruikt, moeten ook de wettelijke voorschriften 
en procedures en de algemeen aanvaarde voorschriften voor veilig en professioneel werken in acht worden genomen. De aangegeven 
beschermingsmaatregelen bieden alleen de noodzakelijke veiligheid als het product correct wordt gebruikt en volgens de instructies wordt 
geïnstalleerd en/of onderhouden. De exploitant moet zich inzetten voor een veilig en probleemloos gebruik van het product..  

Gezondheid en veiligheid op het werk 
Alle apparatuur moet worden onderhouden en getest om te voldoen aan de desbetreffende wettelijke voorschriften wanneer zij in gebruik wordt 
genomen. Het is de verantwoordelijkheid van elke onderneming ervoor te zorgen dat haar werknemers volledig en naar behoren zijn opgeleid in 
de veilige bediening van hun apparatuur. 
 

Etikettering van uitrusting 
Het identificatielabel/naamplaatje vermeldt het producttype, het model, de fabrikant, de maximale werklast (WLL), het serienummer en het 
bereik van de balkbreedte. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de 
machinerichtlijn 2006/42/EG. 
  

  



  

 

2. Functie/werking 

De Tiger BCU universele balkklem kan worden gebruikt voor hijsen, trekken of als ankerpunt. Hij is ontworpen voor zowel verticale als 
zijdelingse laadtoepassingen en kan onder elke hoek worden belast. Hij heeft zijn volledige nominale capaciteit bij elke hijshoek. 

De klem zit vast aan het lijf van de I-balk, terwijl de keel van de klem de flens bij zijdelingse belasting inklemt voor een positief contact tijdens 
hijs- of ophangtoepassingen. Breng de klem aan op de balk in de open positie. Om de klem te openen, laat u de vergrendelingspen los en opent u 
de bewegende zijarm volledig. Breng de vaste arm van de klem aan op de achterkant van de balk. Sluit de bewegende arm van de klem in positie 
en zorg ervoor dat de klem volledig gesloten is en de vergrendelingspen opnieuw vastklikt. Zet de klem vast op het lijf van de balk met behulp van 
de stelschroef. De stelschroef moet volledig met de hand worden aangedraaid voordat enige belasting wordt aangebracht; als dit niet gebeurt, 
kan dit leiden tot ernstig letsel aan personen of schade aan apparatuur. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werklastlimiet die op het etiket/naamplaatje is aangegeven, is de maximale belasting die op het product kan worden uitgeoefend tijdens het 
gebruik. De klem mag alleen worden bevestigd aan constructies die zijn goedgekeurd en aanbevolen om de maximale veilige werkbelasting die 
zal worden toegepast te dragen of te ondersteunen. 
 
Wij adviseren dat constructieberekeningen worden uitgevoerd op alle balken en ondersteunend staalwerk door gekwalificeerde 
ingenieursbureaus om een veilige werking te garanderen. 
 
De BCU balkklem is ontworpen voor statisch gebruik. Verplaatsing van de positie van de balkklem mag alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd persoon en mag nooit worden gedaan terwijl de klem is belast. 
Alvorens de klem van een balk te verwijderen, dient u zich ervan te vergewissen dat er geen belasting op de balkklem rust.  
 
Als twee klemmen in tandem moeten worden gebruikt, kan ook het gebruik van hulpapparatuur nodig zijn, bijvoorbeeld een spreidbalk. Er moet 
voor worden gezorgd dat geen enkele klem meer dan zijn werklastlimiet (WLL) draagt. 
  

1 Gebruik de klem niet in de open positie of voor het hijzen van platte 
plaatdelen. 



  

 

  
 Gebruik nooit balkklemmen die niet geïdentificeerd of gecertificeerd zijn voor hijstoepassingen. 
 Vervang nooit bouten, sluitingen enz. zonder overleg met de leverancier of een erkende reparateur. 
 Gooi of laat balkklemmen nooit vallen. 
 Gebruik balkklemmen nooit op beschadigde of vervormde balken. 
 Nooit haken van hijswerktuigen in het ankerpunt forceren of klemmen. 
 Bevestig nooit een last, takel of een ander voorwerp aan een ander deel van de klem dan het ankerpunt. 
 Probeer nooit de balkklem onder belasting te verplaatsen. 
 Laat een aan de balkklem bevestigde last nooit slingeren of draaien. 
 Werk nooit in de buurt van of onder zwevende lasten. 

3. Inspectie 
Volgens de nationale en internationale voorschriften inzake ongevallenpreventie en veiligheid moet hijsgereedschap worden geïnspecteerd 
- in overeenstemming met de risicobeoordeling van de exploitant 
- vóór de eerste ingebruikneming  
- vóór de ingebruikneming van het apparaat voor elk volgend gebruik 
- na ingrijpende wijzigingen 
- echter ten minste eenmaal per jaar door een deskundig persoon. 
Opmerking: De feitelijke bedrijfsomstandigheden (b.v. gebruik in galvaniseerinstallaties) kunnen kortere inspectie-intervallen voorschrijven. 
 
In geval van defecten dient de klem aan een bevoegd persoon te worden voorgelegd voor een grondig onderzoek. 
 
Het onderzoek moet het volgende omvatten: 
- Controleer de zijarmen op slijtage en vervorming. 
- Controleer de stelschroef op rechtheid en werking. Controleer de schroefdraad op beschadiging, slijtage en rek. 
- Controleer de nokkenbek op slijtage, gebroken grepen en vervorming. 
- Controleer de vaste bek op slijtage en gebroken grepen. 
- Controleer de borgpen op slijtage en vervorming. 
- Controleer de handgreep van de stelschroef op vervorming en losse eindaanslagen van de stang. Controleer of hij niet verbogen of beschadigd is. 
- Controleer de scharnierbout op slijtage en vervorming. 
- Controleer vast blok in bewegende arm op versleten of beschadigde schroefdraden. 
- Controleer op losse of ontbrekende bevestigingsmiddelen, aanslagen of naamplaatjes. 
- Onderzoek op corrosie. 
- Controleer op onleesbare labels en markeringen. 
In hoofdstuk 9 is een inspectielogboek opgenomen waarin u alle vereiste inspecties kunt noteren. 

4. Onderhoud  
De apparatuur mag niet worden gedemonteerd voor reiniging of onderhoud, tenzij door een bevoegd persoon. Reinig de klem. Smeer alle 
bewegende delen. Zet alle bevestigingen goed vast.. 
 

5. Vervoer, opslag, ontmanteling en verwijdering 
Het toestel vervoeren: 

- Laat het toestel niet vallen en gooi er niet mee, leg het altijd voorzichtig neer. 
- Gebruik geschikte transportmiddelen. Deze zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. 

Opslaan of tijdelijk buiten gebruik stellen van het toestel: 
Om de blijvende integriteit van het toestel te waarborgen, dient u het toestel op te slaan onder omstandigheden die niet leiden tot beschadiging of 
verslechtering. Daarom: 

- Inspecteer klemmen en accessoires voordat u ze in de opslag plaatst. 
- Sla nooit beschadigde klemmen op. 
- Het apparaat moet worden beveiligd tegen ongeoorloofd en ongerechtvaardigd gebruik 
- Bewaar het toestel op een schone en droge plaats. 
- Veeg al het vuil en water weg. 
- Op bewegende delen moet een lichte oliefilm worden aangebracht. 
- Bescherm het apparaat met alle toebehoren tegen verontreiniging, vocht en beschadiging door middel van een geschikte afdekking. 
- Bescherm tegen corrosie. 



  

 

-  Als het apparaat na buiten gebruik te zijn geweest weer gebruikt gaat worden, moet het eerst weer door een deskundig persoon worden 
geïnspecteerd. 

Verwijdering 
Wanneer het product het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt, nadat het buiten gebruik is gesteld, recycleert of verwijdert u de onderdelen 
van het apparaat met inachtneming van de plaatselijke en nationale milieuvoorschriften. 

6.  Testen en verificatie door de fabrikant 
Dit product werd vervaardigd onder onze eenheidscontrole van kwaliteit en werd met strikte inspectie overeenkomstig onze 
inspectienormen goedgekeurd. 

  
 
 
 
 
 
 

Bedrijfstemperatuur -40°C tot +80°C (bereik van -60°C tot +80°C beschikbaar als optie) 

Declaration of Conformity 
Tiger BCU-beamklemmen hebben een veiligheidsfactor van 5:1. Ze zijn getest in overeenstemming met de eisen binnen de van toepassing zijnde 
secties van ASME B30.20 en EN13155:2003+A1:2009. Alle artikelen voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de 
machinerichtlijn 2006/42/EG. Tijgerbalkklemmen zijn door een derde partij geverifieerd met SGS-certificaatnummer MDC 2506. 

 
7. Technische gegevens 

Product Code Capaciteit 
(tonne) 

Dimensies (mm) Gewicht (kg) 
A B C D E F G H J K L 

BCU-0200 2.0 337 58 60 68 32 203 88.5 25.5 22.5 20 76-190 10.0 
BCU-0300 3.0 387 60 70 63 32 235 100 25.5 28 20 125-204 15.5 
BCU-0500 5.0 524 70 74 72 32 268 120 25.5 36 44 125-305 27.0 
BCU-1000 10.0 524 70 75.5 82 32 278 120 25.5 38 51.5 125-305 31.0 
BCU-100D 10.0 539 76 75.5 82 47 286 120 40 38 51.5 125-305 33.0 

E=maximale balkdikte 
H=maximale balk flensdikte  
 
 
 

 
  

Capacity 
(tonne) 

WLL 
(kg) 

Test Load 
(kg) 

2 2000 3000 

3 3000 4500 

5 5000 7500 

10 10000 15,000 



  

 

8.  Productgarantie en waarschuwingen 
Definities 
‘Klant" betekent de natuurlijke persoon, firma, vennootschap of andere partij met wie het Bedrijf een contract heeft; 
Onderneming" betekent Woo Sing Industrial Co, Ltd; 
Contract" het contract tussen de Onderneming en de Klant voor de verkoop en aankoop van dit product; 
Gebrekkige Goederen' goederen, onderdelen of materialen, die door een fout of onjuist ontwerp of vakmanschap gebrekkig blijken te zijn of niet voldoen of niet 
kunnen voldoen aan een Contract; 
 

Eén jaar beperkte garantie 
Het Bedrijf stelt alles in het werk om te verzekeren dat zijn producten voldoen aan hoge kwaliteits- en duurzaamheidsnormen en breidt de volgende garantie uit tot 
de Klant van nieuwe producten vervaardigd door het Bedrijf:  
1. De Onderneming garandeert dat dit product, bij verzending, vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en service en de 

Onderneming zal, naar eigen keuze, defecte Goederen kosteloos repareren of vervangen, op voorwaarde dat alle claims voor defecten onder deze garantie 
onmiddellijk na ontdekking schriftelijk worden ingediend en in elk geval binnen één (1) jaar na de datum van aankoop van dit product door de Klant en 
op voorwaarde voorts dat defecte Goederen voor onderzoek door de Onderneming of haar bevoegde agenten worden bewaard of op verzoek van de 
Onderneming naar de Onderneming of een bevoegd servicecentrum worden geretourneerd.  

2. De Onderneming geeft geen garantie op onderdelen van producten die door andere fabrikanten worden geleverd. In de mate van het mogelijke zal de 
Onderneming echter de toepasselijke garanties van dergelijke andere fabrikanten aan de "Koper" overdragen. 

3. Behalve voor de reparatie of vervanging vermeld in (1.) hierboven, die de enige aansprakelijkheid van het Bedrijf en het exclusieve rechtsmiddel van de 
Klant onder deze garantie is, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor enige andere claims die voortvloeien uit de aankoop en het gebruik van dit product, 
ongeacht of de claims van de Klant gebaseerd zijn op contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten, of 
anderszins, inclusief claims voor enig verlies van winst, goodwill of zakelijke kansen of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband 
met het Contract. 

4. Deze beperkte garantie van één jaar is afhankelijk van de installatie, het onderhoud en het gebruik van dit product in overeenstemming met de 
producthandleidingen die door het Bedrijf zijn opgesteld in overeenstemming met de inhoudsinstructies. De garantie op dit product is niet van toepassing 
op defecten die direct of indirect het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongevallen. Deze garantie is niet van toepassing indien het 
product is onderworpen aan onjuiste montage, uitlijning of onderhoud. 

5. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door transport, langdurige of onjuiste opslag of normale slijtage van dit product of 
voor verlies van gebruikstijd. 

6. Deze garantie is niet van toepassing op dit product indien het is voorzien van of gerepareerd met onderdelen, componenten of artikelen die niet door het 
Bedrijf zijn geleverd of goedgekeurd of die zijn gewijzigd of aangepast. 

7. Het Bedrijf beperkt alle impliciete garanties tot de hierboven gespecificeerde periode vanaf de datum waarop het product door de Klant werd aangekocht.  
8. Behalve zoals hierin vermeld, zijn alle impliciete garanties of verkoopbaarheid en geschiktheid uitgesloten. 
Als onze inspectie een defect aan het licht brengt, zal het bedrijf het product repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen, als we niet snel of eenvoudig voor 
reparatie of vervanging kunnen zorgen en als u bereid bent een dergelijke terugbetaling te accepteren. Het bedrijf zal gerepareerde of vervangende producten op 
kosten van het bedrijf retourneren, maar als wordt vastgesteld dat er geen defect is, of dat het defect het gevolg is van oorzaken die buiten het bereik van Tiger 
Lifting's garantie vallen, dan moet de klant de kosten van het opslaan en ophalen van het product dragen. 
 

 
Disclaimer 

Wij zijn van mening dat de informatie in dit document, met inbegrip van de technische informatie en eventuele adviezen, betrouwbaar is, hoewel wij geen garantie 
geven voor de juistheid of volledigheid ervan. De gebruiker van onze producten moet zelf bepalen of het product, alleen of in combinatie met andere producten, 
geschikt is voor zijn doel en aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband met die beslissingen. Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat 
dit document accuraat is. De informatie in dit document maakt geen deel uit van een contract. 

 

Raadpleeg ook onze algemene voorwaarden die u kunt vinden op: www.tigerlifting.com/terms-conditions/  



  

 

9.  Inspectielogboek 
Test Certificaat/DOC Number Model Nummer Productomschrijving 
    

 
Datum ingebruikname   Serienummer  

 
Datum Opmerkingen Handtekening 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



  

 

 

 

  

 

 

Tiger HQ Taiwan  
 

Woo Sing Industrial Co., Ltd 
6F, No. 118-1, 
ZhongZheng Road 
Shilin Dist., 
Taipei City 
11145 
Taiwan 

 +886-2-2831 3035 
 +886-2-2834 0188 
 info@tigerlifting.com.tw  

Tiger UK and Europe  
 

Tiger Lifting 
Coquet Enterprise Park 
Amble 
Morpeth 
Northumberland 
NE65 0PE 
United Kingdom 

 +44 1665 605130 
 +44 1665 603185 
 info@tigerlifting.com 

 
       Representative in Europe 
  

Tiger North America 
 

Tiger Lifting NA 
38381 N. Robert Wilson Rd. 
Gonzales, Louisiana 
70737 
USA 

 +1 225-647-1312 
 +1 833-681-3057 
 sales@tigerliftingna.com 

 Tiger China – Sales Office 
 

 +86 (0) 21 3133 2638 
 +86 138 2377 3024 
 info@tigerlifting.com.cn  

Tiger SEA Warehouse (Singapore) 
 

Blk 18, Boon Lay Way #05-147 
Tradehub 21 
Singapore 
609966 
 

 +65 9365 7207 
 +65 6250 0661 
 info@tigerlifting.com.sg  

 
 
www.tigerlifting.com 
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