MHB 60
NEN-EN1808: 2015
Machinery Directive (2006/42/EG)

Opbouw- en gebruikersvoorschrift
Altrex Hangbruginstallatie MHB 60
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1. Inleiding
Deze handleiding is uitsluitend van toepassing op Altrex MHB tijdelijke hangbrug systeem, hierna te noemen ‘hangbrug’, zoals
omschreven in deze handleiding opbouw en gebruik, hierna te noemen handleiding. Voor u met de opbouw van de hangbrug
begint, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. De gewenste hangbrug dient conform deze handleiding te worden
opgebouwd en gebruikt. Alle aanwijzingen in deze handleiding dienen strikt te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen uit
deze handleiding niet worden opgevolgd, zal dat gemakkelijk kunnen leiden tot ernstige ongevallen. Holland Platforms kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform de handleiding opbouwen en gebruiken van een Altrex
hangbrug systeem. De werkgever, toezichthouder en gebruiker zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de hangbrug
volgens deze handleiding en zij dienen er voor te zorgen dat deze handleiding te allen tijden bij de werkzaamheden met
de hangbrug op de werkplek aanwezig is. Extra exemplaren van de handleiding kunnen bij Holland Platforms worden besteld.
Lokale wet- en regelgeving kan aanvullende maatregelen bevatten op deze handleiding.
Holland Platforms BV – Energieweg 5b - 8071 DA Nunspeet - Tel.: 085 273 52 01 - Email: info@hollandplatforms.com www.hollandplatforms.com

2. Type hangbrugsysteem
Normen
- EN1808
- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- CE
Type hangbruggen
- MHB60 - met eindbeugels (2 - 12 m)
- MHB60 - met doorloopbeugels (2 - 16m)
Gebruiksomstandigheden
- Maximale belasting: zie belastingstabel
- Max. windbelasting: 12,7 m/s (max. 6 Beaufort)
- Temperatuur bereik: -20°C tot +55°C
- Relatieve luchtvochtigheid: 30% - 95%
- Energiebron: een aardlekschakelaar van 30 mA en een automatische zekering van voldoende ampères (type C) moeten
worden gebruikt (zie ook handleiding takel)
Toepassing
- De installatie omvat het werkplatform, ophangbeugels, de elektromechanische takels inclusief besturing en
veiligheidsinrichtingen en dakbalken.
- De installatie wordt als tijdelijk werkplek toegepast in bouw, inspectie, en onderhoud van gevels, schoorstenen, torens etc.
- De installatie mag niet worden gebruikt in silo’s, tenzij een aantal maatregelen is getroffen. Neem contact op met uw
leverancier voor details hierover.
- De installatie is niet bedoeld voor het gebruik als lift voor personen of goederen.

3. Definities
- Hangbrug: het werkplatform als onderdeel van een tijdelijke hangbrug systeem.
- Tijdelijke hangbrug systeem: hangbrug systeem bestaande uit een werkplatform, takels, centrale bedieningskast,
staalkabels en dakophangpunt, dat kan worden opgebouwd uit losse componenten, voor het tijdelijk verschaffen van
toegang tot een gebouwgevel.
- Takel: elektrisch apparaat dat langs een staalkabel kan klimmen of dalen, terwijl het een last draagt, zoals bijvoorbeeld een
werkplatform
- Centrale bedieningskast (CB): bedieningspaneel waarmee de takels worden aangestuurd.
- Dakophangpunt: een constructie op dakniveau, bedoeld voor de ophanging van een werkplatform.
- Dakbalk: specifiek type dakophangpunt, voornamelijk bestaand uit losneembare hoofdbalken (voor, midden en achter
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sectie), verrijdbare voor- en achterbok, een schokdemper, contragewichten. De dakbalk wordt gemonteerd met
verbindingspennen met borgclip.
- Ophangkabel: staalkabel, bevestigt aan het dakophangpunt, langs welke de takel klimt of daalt.
- Ophangbeugel: constructie die een geschikte verbinding mogelijk maakt tussen een werkplatform en een specifiek type
takel.
- Eindophangbeugel: ophangbeugel die zich aan een uiteinde van het werkplatform bevindt en tevens dienst doet als
eindleuning.
- Doorloopbeugel: ophangbeugel die zich op een bepaalde afstand van een uiteinde van het werkplatform bevindt, waarmee
een overstek van het werkplatform wordt gecreëerd.
- Work Load Limit:(= WLL): nominale capaciteit van een takel. De belastbaarheid van een werkplatform is onder andere
gebaseerd op de WLL van een takel, net als de capaciteit en het vereiste aantal contragewichten van een dakbalk.
- Configuratie-en belastbaarheidstabellen: lijst met toegestane platformlengten die, in combinatie met takelcapaciteit en
type ophangbeugel, een bepaalde maximale belastbaarheid genereren.
- Bevestigingspen met borgclip: onderdeel voor de verbinding van de losse componenten van het hangbrug systeem.

4. Veiligheidsrichtlijnen ter voorkoming van ongevallen

Ernstig letsel of de dood kan het gevolg zijn van onjuiste opbouw of verkeerd gebruik van het tijdelijke
hangbrug systeem.

Elke tijdelijk hangbrug systeem mag uitsluitend worden opgebouwd en gebruikt zoals omschreven in
deze handleiding en conform de configuratie- en belastbaarheidstabellen.

Gebruik het tijdelijk hangbrug systeem niet tenzij u de handleiding volledig heeft gelezen en begrepen,
en is voldaan aan alle eisen en voorwaarden in deze handleiding.

Het tijdelijk hangbrug systeem mag alleen worden opgebouwd, afgebroken en veranderd onder leiding
van een bevoegd persoon en door werknemers die voor de beoogde werkzaamheden een toereikende
opleiding hebben ontvangen.

- Houd er rekening mee dat de hangbrug slechts een onderdeel is van een tijdelijk hangbrug systeem. Er moet voldaan
worden aan de instructies van iedere fabrikant. Daarnaast moet er voldaan worden aan lokale wet- en regelgeving.
- Houd deze handleiding altijd bij de hangbrug.
- Dit document is alleen van toepassing op Altrex MHB hangbruggen.
- Gebruik alleen de nieuwste versie van de officiële Holland Platforms handleiding. De nieuwste versie kan opgevraagd worden bij
Holland Platforms.
- Extra kopieën van labels, stickers en tekstplaten, zijn verkrijgbaar indien de originelen beschadigd, onleesbaar of kwijt
mochten raken. Benader hiervoor uw leverancier.
- Controleer vóór gebruik alle onderdelen op beschadigingen, vervormingen of andere afwijkingen. Controleer of alle
onderdelen aanwezig zijn conform de configuratietabel in deze handleiding.
- Het opbouwen en gebruiken van de hangbrug is niet toegestaan tenzij alle onderdelen aanwezig zijn en gebruikt worden.
- Stop onmiddellijk het gebruik van de hangbrug indien één van de onderdelen van het complete hangbrug systeem niet goed
functioneert of is beschadigd. Gebreken in de hangbrug, takels, veiligheidsinrichtingen of staalkabels moeten onmiddellijk
aan de verantwoordelijke persoon worden gerapporteerd.
- Gebruik alleen originele Altrex MHB hangbrug onderdelen. Het mixen met onderdelen van andere fabrikanten is NIET
toegestaan.
- Breng op geen enkele wijze veranderingen aan in de hangbrug componenten! De hangbrug is ontworpen, berekend,
geproduceerd en getest volgens vaste standaards.
- Zorg dat de verbindingspennen gemonteerd worden volgens de opbouwinstructie. Zorg dat elke verbindingspen is geborgd
met de borgclip.
- Gebruik de hangbrug niet als deze heeft blootgestaan aan extreme hitte, door bijvoorbeeld brand. Haal deze hangbrug uit
het gebruik. De sterkte eigenschappen kunnen zijn aangetast.
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- Gebruik geen zuren, basen of andere corrosieve substanties die de sterkte van aluminium kunnen beïnvloeden. Verwijder
alle hangbrug onderdelen die ervan worden verdacht blootgesteld geweest te zijn aan de genoemde substanties.
- GEVAAR – metaal geleidt elektriciteit. Gebruik nooit een metalen platform in de buurt van hoogspanningslijnen. Benader de
lokale elektriciteitsmaatschappij voor aanbevelingen.
- Gebruik de installatie zoals in deze handleiding omschreven niet in silo’s, schachten of ondergrondse toegang. Speciale
voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor deze specifieke toepassingen.
- Overbelast de hangbrug niet en bouw geen grotere configuraties dan aangegeven in de configuratie- en
belastbaarheidstabellen. Laat geen zware voorwerpen op de hangbrug vallen.
- Toegang en verlaten van de hangbrug mag alleen op de grond plaatsvinden, tenzij er een goedgekeurde uitstapvoorziening in de
hangbrug geplaatst is.
- De hangbruginstallatie moet minimaal door 2 personen worden bemand. (m.u.v. de eenmanswerkbak)
- In geval van nood moet men altijd iemand op de grond kunnen bereiken. Bijvoorbeeld met een mobile telefoon.
- Zorg dat gereedschap gezekerd is tegen vallen.
- Voorkom struikelgevaar: houd de hangbrug horizontaal, zorg dat de werkvloer vrij is van obstakels, vuil, olie, vet en dergelijke.
- Wees er van bewust deze veiligheidsvoorschriften niet alles omvattend zijn. Gedegen training is verplicht voor de opbouw en
het gebruik van deze hangbrug.

5. Onderdelen en afmetingen hangbrug
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Langsdrager
Vloer
Dwarsdrager
Eindophangbeugel
Eindleuning
Leuningstaander
Leuning
Wiel
Muurafhouder
Verbindingspen
Doorloopbeugel

6. Controleer vóór gebruik
- Gebruik het tijdelijk hangbrug systeem niet tenzij u de handleiding volledig heeft gelezen en begrepen, en is voldaan aan
alle eisen en voorwaarden in deze handleiding.
- Gebruik handschoenen, werkschoenen en een helm ter voorkoming van verwondingen tijdens het opbouwen, gebruik en
afbreken.
- Controleer vóór gebruik alle onderdelen op beschadigingen, vervormingen of andere afwijkingen (zoals bijvoorbeeld
gescheurde las door overbelasting). Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn conform de configuratietabel in deze
handleiding.
- Controleer of de hele hangbruginstallatie veilig is en in perfect werkende staat.
- Controleer de hangbruginstallatie ten alle tijde op stabiliteit tegen kiepen.
- Controleer of er geen obstructies langs de baan van het werkplatform zijn.
- Zorg dat er een plek beschikbaar is waar personen veilig in en uit kunnen stappen.
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- Zorg dat het gebied rond en onder het werkplatform afgesloten is of veilig voor passanten. (Bijvoorbeeld door hekwerk,
overdekte passages, etc.)
- Controleer alle verbindingen, takels, staalkabels (o.a. kabeldiameter), dakbalken en het totale contragewicht.
- Controleer of de ophangbeugels uitgelijnd zijn met de (dak)ophangpunten.
- Controleer de installatie volgens de controlelijst, zie hoofdstuk 14
- Bovengenoemde controles moeten door een deskundig persoon worden uitgevoerd na de opbouw, vóór ieder gebruik
(dagelijks) en na elke noodstop of incident.
- Controleer aan de hand van de belastbaarheidstabellen in bijlage of de maximaal toelaatbare belasting niet wordt
overschreden en controleer het maximaal aantal personen die op de werkbrug aanwezig mogen zijn. Deze tabellen staan
ook op de eindophangbeugel of doorloopbeugel van de hangbrug.
- Controleer of het dakophangpunt geschikt is voor de takelcapaciteit van de gebruikte takels en controleer de belastbaarheid
van de dakconstructie.
- Controleer of het juiste aantal contragewichten is gebruikt voor de opgebouwde dakbalkconfiguratie. Zie ook de
configuratie- en belastbaarheidstabellen in bijlage.

7. Opbouw / montage hangbrug
Bouw alleen hangbruggen die zijn toegestaan volgens deze handleiding.
7.1 Opbouw hangbrug met eindbeugels
1. Plaats de langsdragers in de dwarsdragers en borg deze met de verbindingspennen (4 pennen per langsdrager).
2. Borg de verbindingspennen met de rode borgclips.
3. Herhaal deze stappen tot de gewenste bruglengte is bereikt.

4. Monteer de wielen en borg deze met verbindingspennen.
5. Monteer de leuningstaanders en borg deze met verbindingspennen. Zorg ervoor dat de bovenzijde van de leuningstaanders
zich minimaal 1 meter boven de vloer bevinden.
6. Monteer de eindophangbeugels en borg deze met verbindingspennen (4 st per eindophangbeugel). Zorg ervoor dat de
tekstplaat op de eindophangbeugel aan de binnenzijde van de brug leesbaar is.
7. Controleer of alle verbindingspennen geborgd zijn met de rode borgclips.

8. Plaats de vloeren tussen de langsdragers. Klik ze achter de verende borgpallen. Plaats alleen vloeren van dezelfde lengte
als de langsdrager.
9. Monteer de leuningen in de leuningstaanders en borg deze met verbindingspennen. Borg de verbindingspennen met de
rode borgclips.
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10. Monteer de muurafhouders. Zorg ervoor dat het onderste deel onder de langsdrager haakt, het bovenste deel over de
kantplank geplaatst wordt en de 2 vleugelbouten stevig (hand vast) zijn aangedraaid.

11. Monteer de takels op de eindophangbeugels en de centrale bedieningskast op de hangbrug volgens de handleiding van de
takel:
- Handleiding Takel Bisomac 210 600 kg (752942)
- Handleiding Takel Bisomac 210 800 kg (752943)
- Handleiding Takel Astro (760110)
- Handleiding Takel Titan (760111)
12. Monteer een kabelgewicht aan alle staalkabels, 20 cm boven de grond.

7.2 Opbouw hangbrug met doorloopbeugels
1. Plaats de langsdragers in de dwarsdragers en borg deze met de verbindingspennen (4 pennen per langsdrager).
2. Borg de verbindingspennen met de rode borgclips.
3. Herhaal deze stappen tot de gewenste bruglengte is bereikt.

4. Monteer de wielen en borg deze met verbindingspennen.
5. Monteer de leuningstaanders en borg deze met verbindingspennen. Zorg ervoor dat de bovenzijde van de leuningstaanders
zich minimaal 1 meter boven de vloer bevinden.
6. Monteer de eindleuningen en borg deze met verbindingspennen (4 st per eindleuning). Let op! De verbindingspennen moeten
van binnen naar buiten geplaatst worden, anders kan de rode borgclip niet geplaatst worden. Zie detail afbeelding
7. Controleer of alle verbindingspennen geborgd zijn met de rode borgclips.

8. Plaats de vloeren tussen de langsdragers. Klik ze achter de verende borgpallen. Plaats alleen vloeren van dezelfde lengte
als de langsdrager.
9. Monteer de leuningen aan één zijde van de hangbrug (gebouwzijde) in de leuningstaanders en borg deze met
verbindingspennen. Borg de verbindingspennen met de rode borgclips.
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10. Monteer de muurafhouders. Zorg ervoor dat het onderste deel onder de langsdrager haakt, het bovenste deel over de
kantplank geplaatst wordt en de 2 vleugelbouten stevig (hand vast) zijn aangedraaid.

11. Lees hoofdstuk 7.3: Montage doorloopbeugel
12. Bepaal de positie waar de doorloopbeugels op de hangbrug worden gemonteerd:
- Bekijk op de tekstplaat op de doorloopbeugel of de tabel in bijlage wat de kabelafstand mag zijn.
- Let op dat de ophangbeugels uitgelijnd zijn met de (dak)ophangpunten.
- Zorg ervoor dat de hangbrug in balans is: de overstek/overhangende deel moet aan beide zijde van de brug
gelijk zijn.

13. Plaats de doorloopbeugels aan de zijde van de brug waar nog geen leuningen zijn geplaatst.
- Schuif de doorloopbeugel onder de hangbrug
- Til de doorloopbeugel op en haak de knieregelsteun over de langsdrager (doorloopbeugel
is licht gekanteld)
- Controleer of de knieregelsteun van doorloopbeugel goed achter de langsdrager haakt.
- Kantel de doorloopbeugel rechtop, bevestig de kantplankhaak over de kantplank van de
langsdrager en draai de bout van de kantplankhaak stevig aan.

14. Plaats de leuningen in de leuningstaanders en borg deze met verbindingspennen.
Borg de verbindingspennen met de rode borgclips.
15. Monteer de takels op de doorloopbeugels en de centrale bedieningskast op de hangbrug volgens de handleiding van
de takel:
- Handleiding Takel Bisomac 210, 600 kg (752942)
- Handleiding Takel Bisomac 210, 800 kg (752943)
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- Handleiding Takel Astro (760110)
- Handleiding Takel Titan (760111)
16. Zorg na de montage van de takel ervoor dat de hijs- en de veiligheidskabel door de geleiderollen worden geleid. De
kabeluitvoer van de takel bepalen of de linker of de rechter geleiderollen worden gebruikt.
17. Monteer een kabelgewicht aan alle staalkabels, 20 cm boven de grond.
7.3. Montage doorloopbeugel
1. Zorg ervoor dat de onderbalk in zijn horizontale positie komt. Plaats de
verbindingspen en borg deze met de rode borgclip.
2. Monteer de kop van de doorloopbeugel.
- Let op: controleer of de kop geschikt is voor de takel die
gebruikt gaat worden
- Plaats één verbindingspen (kort) en borg deze met de rode
borgclip
- Plaats één lange verbindingspen, inclusief de twee
geleiderollen, en borg deze met twee rode borgclips
3. Controleer of de knieregelsteun op de juiste hoogte gemonteerd is.
- Onderste 2 gaten voor MHB60

8. Dakophangpunten
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Altrex stalen dakbalken:
AR 500 LAAG (WLL 500 kg)
AR 500 HOOG (WLL 500 kg)
Holland Platforms stalen dakbalken:
HP 500 (WLL 500 kg)
HP 600 (WLL 600 kg)
Fixator stalen dakbalken:
Fix 500 RECHT (WLL 500 kg)
Fix 500 SCHUIN (WLL 500 kg)
Skybeam stalen dakbalken:
SB 500 LAAG(WLL 500 kg)
SB 500HOOG (WLL 500 kg)
Altrex aluminium dakbalken:
ADB 600 LAAG (WLL 600 kg)
ADB 600 HOOG (WLL 600 kg)
ADB 800 LAAG (WLL 800 kg)
ADB 800 HOOG (WLL 800 kg)
Altrex stalen dakhaken:
ARG 500 (WLL 500 kg)
Fixator stalen parapet clamp:
Fix PC 600 (WLL 600 kg)
Holland Platforms stalen dekbok
HP DB 500 (WLL 500 kg)
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- Dakophangpunten zijn ontworpen en geclassificeerd voor een bepaalde Work
Load Limit (WLL). Deze WLL geeft aan wat de
maximale capaciteit van de gebruikte takel mag zijn.
- De dakbalken mogen uitsluitend gebruikt worden op platte daken.
- Controleer de belastbaarheid van de dakconstructie waar de dakbalk geplaatst wordt, voordat de installatie wordt
opgebouwd. Tijdens normaal gebruik, kan de voorbok van de dakbalk een belasting van 1118 kg krijgen en de
achterbok van 730kg.
- Om de belasting door het dak te laten dragen kan het nodig zijn om onderlegplaten te gebruiken voor een verdeling
van de belasting.
- Onder extreme omstandigheden zijn deze waarden nog hoger, de belasting op de voorbok kan oplopen tot 3.000kg
- Let op: Het dak moet in staat zijn om de belasting te weerstaan die bij een eventuele extreme omstandigheid zou
kunnen optreden (zoals bij kabelbreuk)!
8.1 Voorbereiding
Bestudeer de configuratie- en belastbaarheidstabellen in bijlagen
- Bepaal welke type dakbalk gebruikt gaat worden.
- Bepaal de lengte van de oversteek: ‘outreach B’
- Standaard : 0,9m of 1,9m.
- Bepaal de afstand tussen de voor- en achterbok: ‘supportdistance A’ die
gewenst is: 3,25m, tot 5,5m.
- Kijk op de tekstplaat (bijlage) bij de takelcapaciteit ‘takel’ die gebruikt
gaat worden. Op de kruising van supportdistance A en de takelcapaciteit
wordt het vereiste aantal contragewichten gevonden (20kg of 25kg)
- Voorbeeld: Een DAKBALK 400 - 600 HOOG wordt geïnstalleerd,
met een oversteek (‘outreach B’) van 1,2m en een afstand tussen de bokken (‘supportdistance A’) van 5,0m. De
takel heeft een WLL van 600kg. In de belastbaarheidstabel (bijlage T6) kan worden afgelezen dat er 20
contragewichten van 20 kg nodig zijn.
- Bepaal de benodigde lengte van de staalkabels en elektrakabels. Gebruik alleen kabels die voldoen aan de
specificaties van de takelfabrikant. Reken voor de staalkabels minimaal 3 meter extra dan de hoogte van het gebouw plus, bij de
ADB dakbalken, de lengte van de dakbalk van ca. 7 m.
.
8.2 Veilig werken op daken
- Indien het dak waarop de dakbalk moet worden geplaatst voldoende veiligheid biedt door middel van een borstwering
of een permanente leuning van minimaal 1m hoogte, hoeft er geen valbeveiliging te worden gebruikt.
- Als er binnen een afstand van 4m vanaf de rand moet worden gewerkt, op een dak dat geen veiligheid biedt door
middel van een borstwering of leuning van voldoende hoogte, geldt het volgende:
- Er mag uitsluitend op het dak gewerkt worden indien men is aangelijnd aan een verankeringspunt op het dak
die geschikt is voor persoonlijke valbeveiliging. Dit geldt tijdens montage, verplaatsen en demontage van de
dakophangconstructie.
- Indien het dak een borstwering van ten minste 10cm hoogte heeft, mag een compleet gemonteerde dakbalk,
waarbij de contragewichten zijn geplaatst en de wielen in de geremde positie staan, worden gebruikt als
verankeringspunt voor persoonlijke valbeveiliging. Men kan daarvoor de verbindingspen achterop de
schokbrekerarm gebruiken. Dit geldt voor bijvoorbeeld het doorvoeren van de ophang- en veiligheidskabel in de
dakbalk die al in positie staat.
- In alle andere gevallen moet een andere manier van valbeveiliging aangebracht worden, b.v. door middel van
randbeveiliging of een verplaatsbaar verankeringspunt.
- Dakbalken mogen alleen worden ge(de)monteerd of verplaatst bij goede weersomstandigheden en bij maximaal
windkracht 6 Beaufort.
- Dakbalken mogen niet worden ge(de)monteerd of verplaatst bij onweer, sneeuw, hagel of ijsafzetting.
8.3 Opbouw/montage dakbalk
Bestudeer de configuratie- en belastbaarheidstabellen in bijlagen. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
Let op: de voorbok en de achterbok moeten altijd op dezelfde hoogte staan (zelfde horizontale vlak).
8.3.1 Altrex stalen dakbalk (LAAG en HOOG)
1. Monteer de voorbalk, middenbalk (of adaptor) en achterbalk in elkaar tot de gewenste lengte (‘supportdistance 5,22m (of
3,25m.)). Borg de balken met verbindingspennen en borg deze met de rode borgclip.
2. Schuif over de achterbalk eerst een koker van spankabel achter (korte voor de 3,25m wielbasis en lange voor de 5,22m.
wielbasis) over de achterbalk en schuif de gewichthaak op het uiteinde van de achterbalk.
3. Til de balk bij de voorbalk op en leg deze met het 2 e gat op een juk (hoog of laag) en monteer deze met een verbindingspen.
Borg de pen met de rode borgclip.
4.Til de balk bij de achterbalk op en leg deze met het 1e gat op een juk (hoog of laag) en monteer deze met een verbindingspen.
Borg de pen met de rode borgclip. (hiermee zit de gewichthaak ook geborgd.)
4. monteer de schoren van de jukken in het 3e gat van de voorbalk en het 2e gat van de achterbalk en monteer deze met een
verbindingspen. Borg deze verbindingspen met de rode borgclip.
5. Verwijder tijdelijk de verbindingspen van voorbalk/voorjuk en plaats hierop de kabelondersteuning. Plaats vervolgens de
verbindingspen weer terug en borg deze met de rode borgclip.
6. Schuif de veerkop in de voorbalk ( of eerst een verlengd voordeel met verbindingspen en borgclip voor een grote overstek)
en plaats de spankabel voor (hoeft niet bij een verlengd voordeel, daar zit de spankabel aan vast) over het 1e gat van de
voorbalk en borg het geheel (balk, veerkop en spankabel) met een verbindingspen met de rode borgclip.
7. Monteer de uiteinden dan de spankabel voor en spankabel achter met een verbindingspen bovenin de kabelondersteuning
en borg deze met de rode borgclip.
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8. Draai de kabelspanner zodat de spankabel voor en achter onder lichte spanning komt te staan.
9. Breng de dakbalken in de juiste positie en zet de wielen op de rem. Zorg er voor dat de wielen op rijplaten of rijgoten staan
voor het verdelen de belasting op het dak en het kunnen verrijden van de dakbalken.
10. Breng de contragewichten aan op de gewichthaak en borg ze met de stalen pen + hangslot om wegnemen door
derden te voorkomen. Voor het juiste aantal gewichten: zie tekstplaat op de dakbalk.
14. Laat de kabels langzaam zakken tot op het grondniveau waar de hangbrug zich bevindt.
15. Monteer de hoogste stand plaat op de staalkabels volgens de voorschriften van de takelfabrikant.
16. Nadat alle onderdelen en de configuratie is gecontroleerd en vastgesteld is dat alles volgens de voorschriften gemonteerd
is, is de dakbalk klaar voor gebruik.
8.3.2 Holland Platforms stalen dakbalk (HP500 en HP600)
1. Monteer een buitenbalk, een binnenbalk en nog een buitenbalk in elkaar tot de gewenste lengte. Borg de balken met
twee verbindingspennen per verbinding en borg deze met de rode borgclip.
2. Til de balk bij de voorkant op en leg deze op het voorjuk, waarbij rekening gehouden moet worden met de gewenste
overstek, en monteer deze met twee verbindingspennen en borg de pennen met de rode borgclip.
3.Til de balk bij de achterkant op en leg deze met de 1e twee gaten op het achterjuk en monteer deze met twee verbindingspennen.
en borg de pennen met de rode borgclip.
4. Verwijder tijdelijk de verbindingspennen van het voorjuk en plaats hierop de kabelondersteuning. Plaats vervolgens de
verbindingspennen weer terug en borg deze met de rode borgclip.
5. Monteer het ophangpunt en de vork van de spankabel in het 1 e gat aan de voorkant en borg deze met een bout/moer verbinding.
6. Verwijder tijdelijk de verbindingspen van het 2 e gat van het achterjuk en plaat hier de middelste vork van de spankabel. Plaats
vervolgens de verbindingspen weer terug en borg deze met de rode borgclip.
7. Monteer vervolgens de laatste vork van de spankabel over de achterste balk, zover mogelijk naar voren, waarbij de spanner
tussen de middelste en de achterste vork in komt. (de spankabel gaat hierbij vanaf de voorkant, over de kabelondersteuning,
naar de achterkant)
8. Draai de kabelspanner zodat de spankabel onder lichte spanning komt te staan.
9. Breng de dakbalken in de juiste positie en zet de wielen op de rem. Zorg er voor dat de wielen op rijplaten of rijgoten staan
voor het verdelen de belasting op het dak en het kunnen verrijden van de dakbalken.
10. Plaats de contragewichten over de stangen van het achterjuk en borg ze per stang met een veerklem (contragewichten zoveel
als mogelijk evenredig verdelen) Voor het juiste aantal gewichten: zie tekstplaat op de dakbalk.
14. Laat de kabels langzaam zakken tot op het grondniveau waar de hangbrug zich bevindt.
15. Monteer de hoogste stand plaat op de staalkabels volgens de voorschriften van de takelfabrikant.
16. Nadat alle onderdelen en de configuratie is gecontroleerd en vastgesteld is dat alles volgens de voorschriften gemonteerd
is, is de dakbalk klaar voor gebruik.
8.3.3 Fixator stalen dakbalk (Fix 500 recht en Fix 500 schuin)
1. Monteer een buitenbalk, een binnenbalk en nog een buitenbalk in elkaar tot de gewenste lengte. Borg de balken met
twee verbindingspennen per verbinding en borg deze met de rode borgclip.
2. Til de balk bij de voorkant op en leg deze op het voorjuk, (schuin juk t.b.v. Fix 500 schuin) waarbij rekening gehouden moet
worden met de gewenste overstek, en monteer deze met twee verbindingspennen en borg de pennen met de rode borgclip.
3.Til de balk bij de achterkant op en leg deze met de 1 e twee gaten op het achterjuk ( laag schuin juk t.b.v. Fix 500 schuin) en
monteer deze met twee verbindingspennen en borg de pennen met de rode borgclip.
4. Verwijder tijdelijk de verbindingspennen van het voorjuk en plaats hierop de kabelondersteuning. Plaats vervolgens de
verbindingspennen weer terug en borg deze met de rode borgclip.
5. Monteer het ophangpunt en de vork van de spankabel in het 1 e gat aan de voorkant en borg deze met een bout/moer verbinding.
6. Verwijder tijdelijk de verbindingspen van het 2 e gat van het achterjuk en plaat hier de middelste vork van de spankabel. Plaats
vervolgens de verbindingspen weer terug en borg deze met de rode borgclip.
7. Monteer vervolgens de laatste vork van de spankabel over de achterste balk, zover mogelijk naar voren, waarbij de spanner
tussen de middelste en de achterste vork in komt. (de spankabel gaat hierbij vanaf de voorkant, over de kabelondersteuning,
naar de achterkant)
8. Draai de kabelspanner zodat de spankabel onder lichte spanning komt te staan.
9. Breng de dakbalken in de juiste positie en zet de wielen op de rem. Zorg er voor dat de wielen op rijplaten of rijgoten staan
voor het verdelen de belasting op het dak en het kunnen verrijden van de dakbalken.
10. Plaats de contragewichten over de stangen van het achterjuk en borg ze per stang met een veerklem (contragewichten zoveel
als mogelijk evenredig verdelen) Voor het juiste aantal gewichten: zie tekstplaat op de dakbalk.
14. Laat de kabels langzaam zakken tot op het grondniveau waar de hangbrug zich bevindt.
15. Monteer de hoogste stand plaat op de staalkabels volgens de voorschriften van de takelfabrikant.
16. Nadat alle onderdelen en de configuratie is gecontroleerd en vastgesteld is dat alles volgens de voorschriften gemonteerd
is, is de dakbalk klaar voor gebruik.
8.3.4 Skybeam stalen dakbalk (Zonder spanset)
1. Stel de kokerbalken samen tot de gewenste lengte met behulp van koppelmoffen en verbindingspennen en borg deze met de
rode borgclip.
2. Plaats de verhoogbokken met behulp van borgpennen één voor één onder de balk. Om de schoor van het juk aan de voorzijde te
kunnen plaatsen moet de borgpen van de koppelmof tijdelijk worden verwijderd. Na het plaatsen van deze schoor, kan de
borgpen weer terggeplaatst worden. Alle borgpennen borgen met de rode borgclip.
3.Plaats de gewichtenvleugel aan de achterzijde van de dakbalk. Hiervoor dient de borgpen van het achterjuk tijdelijk te worden
verwijderd. Na het plaatsen van de gewichtenvleugel kan deze borgpen weer terggeplaatst worden. De borgpen weer borgen met
de rode borgclip.
4. Plaats aan de voorzijde van de dakbalk de veerkop en bevestig deze met een borgpen. De borgpen weer borgen met
de rode borgclip.
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5. Plaats de benodigde kontragewichten op de gewichtenvleugel en breng de borgpennen aan. Het aantal contragewichten dient in
overeenstemming te zijn met het maximale hijsvermogen van de takel, zie hiervoor de tabel in deze handleiding of op de
instructiesticker op de koppelmof.
8.3.5 Skybeam stalen dakbalk (Met spanset)
Noodzakelijke hulpmiddelen:
- Voor het instellen van de verstelbare voor- en achterschoor zijn 2 ringsleutels nr. 24 nodig.
- Voor het monteren van de spanset is en bordestrap nodig.
1. Stel de kokerbalken samen tot de gewenste lengte met behulp van koppelmoffen en verbindingspennen en borg deze met de
rode borgclip.
2. Plaats de verhoogbokken met behulp van borgpennen één voor één onder de balk. Om de schoor van het juk aan de voorzijde te
kunnen plaatsen moet de borgpen van de koppelmof tijdelijk worden verwijderd. Na het plaatsen van deze schoor, kan de
borgpen weer terggeplaatst worden. Alle borgpennen borgen met de rode borgclip.
3. Plaats de gewichtenvleugel aan de achterzijde van de dakbalk. Hiervoor dient de borgpen van het achterjuk tijdelijk te worden
verwijderd. Na het plaatsen van de gewichtenvleugel kan deze borgpen weer terggeplaatst worden. De borgpen weer borgen
met de rode borgclip.
4. Plaats aan de voorzijde van de dakbalk de veerkop (indien gewenst eerst een verlengbalk plaatsen) en bevestig deze met een
borgpen. De borgpen weer borgen met de rode borgclip.
5. Plaats de haakse koppelmof ter hoogte van het voorjuk. Om de haakse koppelmof te plaatsen moet de verbindingspen van het
voorjuk tijdelijk verwijderd worden en deze kan na het plaatsen van de haakse koppelmof teruggeplaatst worden.
6. Plaats een 1 m. kokerbalk in de haakse koppelmof met behulp van een verbindingspen en borg deze met de rode borgclip.
7. Plaats de binnenkokers van de verstelbare voor- en achterschoor gelijktijdig aan de bovenzijde van de 1 m. balk en borg deze
met een verbindingspen en rode borgclip.
8. Plaats de buitenkoker van de verstelbare achterschoor over de binnenkoker van de verstelbare achterschoor . Stel deze af op de
juiste lengte en borg deze met een bout (M16x100) en borgmoer. Om de achterschoor op de balk te kunnen monteren moet de
borgpen van het achterjuk tijdelijk verwijderd worden. Na het plaatsen van de verstelbare achterschoor moet de borgpen weer
worden teruggeplaatst en geborgd worden met de rode borgclip.
9. Plaats de buitenkoker van de verstelbare voorschoor over de binnenkoker van de verstelbare voorschoor . Stel deze af op de
juiste lengte en borg deze met een bout (M16x100) en borgmoer. Om de voorschoor op de balk te kunnen monteren moet de
borgpen van de veerkop tijdelijk verwijderd worden. Na het plaatsen van de verstelbare voorschoor moet de borgpen weer
worden teruggeplaatst en geborgd worden met de rode borgclip.
10. Plaats de benodigde kontragewichten op de gewichtenvleugel en breng de borgpennen aan. Het aantal contragewichten dient
in overeenstemming te zijn met het maximale hijsvermogen van de takel, zie hiervoor de tabel in deze handleiding of op de
instructiesticker op de koppelmof.
8.3.6 Skybeam stalen dakbalk (Met zwanenhals)
Noodzakelijke hulpmiddelen:
- Voor het instellen van de verstelbare voor- en achterschoor zijn 2 ringsleutels nr. 24 nodig.
- Voor het monteren van de spanset is en bordestrap nodig.
1. Stel de kokerbalken samen tot de gewenste lengte met behulp van koppelmoffen en verbindingspennen en borg deze met de
rode borgclip.
2. Plaats de verhoogbokken met behulp van borgpennen één voor één onder de balk. Om de schoor van het juk aan de voorzijde te
kunnen plaatsen moet de borgpen van de koppelmof tijdelijk worden verwijderd. Na het plaatsen van deze schoor, kan de
borgpen weer terggeplaatst worden. Alle borgpennen borgen met de rode borgclip.
3. Plaats de gewichtenvleugel aan de achterzijde van de dakbalk. Hiervoor dient de borgpen van het achterjuk tijdelijk te worden
verwijderd. Na het plaatsen van de gewichtenvleugel kan deze borgpen weer terggeplaatst worden. De borgpen weer borgen
met de rode borgclip.
4. Plaats aan de voorzijde van de dakbalk de veerkop (indien gewenst eerst een verlengbalk plaatsen) en bevestig deze met een
borgpen. De borgpen weer borgen met de rode borgclip.
5. Plaats de haakse koppelmof ter hoogte van het voorjuk. Om de haakse koppelmof te plaatsen moet de verbindingspen van het
voorjuk tijdelijk verwijderd worden en deze kan na het plaatsen van de haakse koppelmof teruggeplaatst worden.
6. Plaats een 1 m. kokerbalk in de haakse koppelmof met behulp van een verbindingspen en borg deze met de rode borgclip.
7. Plaats de binnenkoker van de verstelbare achterschoor gelijktijdig met een tweede haakse koppelmof aan de bovenzijde van de
1 m. balk en borg deze met een verbindingspen en rode borgclip.
8. Plaats de buitenkoker van de verstelbare achterschoor over de binnenkoker van de verstelbare achterschoor . Stel deze af op de
juiste lengte en borg deze met een bout (M16x100) en borgmoer. Om de achterschoor op de balk te kunnen monteren moet de
borgpen van het achterjuk tijdelijk verwijderd worden. Na het plaatsen van de verstelbare achterschoor moet de borgpen weer
worden teruggeplaatst en geborgd worden met de rode borgclip.
9. Plaats een 1 m. kokerbalk in de bovenste haakse koppelmof en borg deze met een verbindingspen en rode borgclip.
10. Plaats gelijktijdig de veerkop en de voorschoor zwanenhals en borg deze met een verbindingspen en rode borgclip. Om de
voorschoor te plaatsen op de onderste haakse koppelmof moet de borgpen tijdelijk verwijderd worden. Na het plaatsen van de
voorschoor moet de borgpen worden teruggeplaatst en geborgd met een rode borgclip.
11. Plaats de benodigde kontragewichten op de gewichtenvleugel en breng de borgpennen aan. Het aantal contragewichten dient
in overeenstemming te zijn met het maximale hijsvermogen van de takel, zie hiervoor de tabel in deze handleiding of op de
instructiesticker op de koppelmof.
8.3.7 ADB 600 (LAAG en HOOG)
1. Monteer de buitenbalk, binnenbalk en buitenbalk in elkaar tot de gewenste lengte (‘supportdistance A: 4,5m, 5,0m of
5,5m). Borg de balken met verbindingspennen en borg deze met de rode borgclip.
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2. Schuif de buitenbalk in de voorbok, totdat het 1e borggat van de balk in lijn ligt met het borggat van de voorbok (2e
borggat bij gebruik van de verlengde buitenbalk 415095)
3. Schuif de voorbalk in de buitenbalk tot de gewenste oversteek (Outreach B). Borg de voorbalk, voorbok en buitenbalk
met de verbindingspen. Borg deze verbindingspen met de rode borgclip.
4. Schuif de buitenbalk in de achterbok, totdat het 1e borggat van de balk in lijn ligt met het borggat van de achterbok.
5. Schuif de schokbrekeradapter in de buitenbalk. Borg de schokbrekeradapter, achterbok en buitenbalk met een
verbindingspen. Borg de verbindingspen met de rode borgclip.
6. Monteer de schokbrekerarm aan de schokbreker adapter. Monteer hieraan weer de contragewichthouder. Beide worden
gemonteerd met een verbindingspen. Borg ze met de rode borgclip.
7. Alleen bij ADB600 HOOG: monteer 2x een diagonaalschoor tussen de buitenbalk en de bok (voorbok+achterbok). Gebruik
hiervoor 2 verbindingspennen per diagonaalschoor. Borg ze met de rode borgclip.
8. Klik de geborgde haken van de hijskabel en de veiligheidskabel aan de schokbrekerarm. Voer de uiteinden van de kabels
enkele meters door de kop van de voorbalk. Let op dat de kabels over de kabelschijven lopen, de kabels overal vrij
hangen en niet met elkaar in de knoop kunnen komen.
9. Breng de dakbalken in de juiste positie en zet de wielen op de rem. Zorg er voor dat de wielen op rijplaten of rijgoten staan
voor het verdelen de belasting op het dak en het kunnen verrijden van de dakbalken.
10. Breng de contragewichten aan op de contragewichthouder en borg ze met de stalen pen + hangslot om wegnemen door
derden te voorkomen. Voor het juiste aantal gewichten: zie belastbaarheidstabel in bijlage T6.
11. Laat de kabels langzaam zakken tot op het grondniveau waar de hangbrug zich bevindt.
12. Monteer de hoogste stand plaat op de staalkabels volgens de voorschriften van de takelfabrikant.
13. Nadat gecontroleerd en vastgesteld is dat alles volgens de voorschriften gemonteerd is, is de dakbalk klaar voor gebruik.
8.3.2 ADB 800 (LAAG en HOOG)
1. Monteer de buitenbalk, binnenbalk en buitenbalk in elkaar tot de gewenste lengte (‘supportdistance A: 4,5m, 5,0m of 5,5m)
Borg de balken met verbindingspennen en borg deze met de rode borgclip.
2. Monteer de galg op de voorbok met behulp van 2 verbindingspennen. Borg de pennen met de rode borgclip.
3. Alleen bij ADB 800 HOOG:
- Monteer 2x de verlenging voorbok in de voorbok met een verbindingspen. Borg de pennen met de rode borgclip.
- Monteer 2x de diagonaalschoor tussen de voorbok en de bokverbreding met behulp van 2 verbindingspennen
Borg de pennen met de rode borgclip.
4. Schuif de buitenbalk in de voorbok, totdat het 1e borggat van de balk in lijn ligt met het borggat van de voorbok. Borg de
voorbalk en de voorbok met een verbindingspen. Borg deze verbindingspen met de rode borgclip.
5. Schuif de voorbalk in de galg tot de gewenste oversteek (Outreach B). Borg de voorbalk en galg met de verbindingspen.
Borg deze verbindingspen met de rode borgclip.
6. Schuif de buitenbalk in de achterbok, totdat het 1e borggat van de balk in lijn ligt met het borggat van de achterbok.
7. Schuif de schokbrekeradapter in de buitenbalk. Borg de schokbrekeradapter, achterbok en buitenbalk met een
verbindingspen. Borg de verbindingspen met de rode borgclip.
8. Monteer de schokbrekerarm aan de schokbreker adapter. Monteer hieraan weer de contragewichthouder. Beide worden
gemonteerd met een verbindingspen. Borg ze met de rode borgclip.
9. Alleen bij ADB800 HOOG: monteer 2x een diagonaalschoor tussen de buitenbalk en de bok (voorbok+achterbok). Gebruik
hiervoor 2 verbindingspennen per diagonaalschoor. Borg ze met de rode borgclip.
10. Monteer de kettingspanner compleet aan de galg en aan de schokbrekeradapter met behulp van 2 verbindingspennen en
borg deze. Breng de ketting nu op spanning door middel van de schakels van de ketting en de borgpen.
11. Klik de geborgde haken van de hijskabel en de veiligheidskabel aan de schokbrekerarm. Voer de uiteinden van de kabels
door het stalen deel van de kettingspanner op de galg en vervolgens enkele meters door de kop van de voorbalk. Let op
dat de kabels over de kabelschijven lopen, de kabels overal vrij hangen en niet met elkaar in de knoop kunnen komen.
12. Breng de dakbalken in de juiste positie en zet de wielen op de rem. Zorg er voor dat de wielen op rijplaten of rijgoten staan
voor het verdelen de belasting op het dak en het kunnen verrijden van de dakbalken.
13. Breng de contragewichten aan op de contragewichthouder en borg ze met de stalen pen + hangslot om wegnemen door
derden te voorkomen. Voor het juiste aantal gewichten: zie belastbaarheidstabel in bijlage T6.
14. Laat de kabels langzaam zakken tot op het grondniveau waar de hangbrug zich bevindt.
15. Monteer de hoogste stand plaat op de staalkabels volgens de voorschriften van de takelfabrikant.
16. Nadat alle onderdelen en de configuratie is gecontroleerd en vastgesteld is dat alles volgens de voorschriften gemonteerd
is, is de dakbalk klaar voor gebruik.
8.4 Verplaatsen dakbalk
1. Voordat de dakbalk verplaatst wordt, moet gecontroleerd worden of staalkabels onbelast zijn (hangbrug staat op de grond)
en de kabels voldoende speling hebben. Haal bij voorkeur de staalkabels uit de takels.
2. Zorg ervoor dat de voedingskabel wordt losgekoppeld van de elektriciteitsbron.
3. Controleer of het dakconstructie waarover de dakbalk verplaatst wordt, sterk genoeg is. Plaats bij voorkeur rijplaten of
rijgoten.
4. Indien nodig kunnen de contragewichten tijdelijk worden verwijderd.
5. Verplaats de dakbalken naar de gewenste positie en controleer of de afstand tussen de dakbalken gelijk is aan de afstand
tussen de takels.
6. Zet de wielen op de rem.
7. Plaats en borg de contragewichten indien die zijn verwijderd en herstel de stroomvoorziening.
8. Controleer of de takels zicht recht boven de dakbalken bevinden
9. Controleer of het tijdelijke hangbrug systeem nog steeds voldoen aan alle voorschriften.
8.5 Beëindiging en demontage
- Na het beëindigen van de werkzaamheden moeten eerst de staalkabels gedemonteerd worden, voordat contragewichten
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of andere onderdelen van de hangbruginstallatie gedemonteerd mogen worden.
- De dakbalk wordt gedemonteerd in de omgekeerde volgorde van de montage

9. Bediening van de hangbrug
- De takels worden bediend met de centrale bedieningskast op het werkplatform.
- Gebruik alleen de centrale bedieningskast en elektriciteitskabels die door de takelfabrikant worden geleverd of
voorgeschreven.
- De energie toevoerkabel moet zijn voorzien van een trekontlasting. Deze vastmaken aan de langsdrager.
- De takels kunnen met de centrale bedieningskast op de volgende manieren worden bediend:
OMHOOG / OMLAAG schakelaar Takels stijgen / dalen tegelijk.
LINKS / RECHTS keuzeschakelaar In de stand LINKS of RECHTS, wordt slecht één van beide takels bediend wanneer
de OMHOOG / OMLAAG knop wordt ingedrukt. Een mogelijke scheefstand van het
platform kan op deze manier worden gecorrigeerd.
NOODSTOP knop In geval van nood kan de hoofdtoevoer van energie worden onderbroken
- Het elektrisch schema is weergegeven aan de binnenzijde van het deurtje van de centrale bedieningskast.
- Het werkplatform mag alleen verticaal stijgen of dalen. Het werkplatform moet in een horizontale positie gehouden
worden tijdens het stijgen, dalen en gebruikspositie. Lees de handleiding van de takel voor meer informatie over de
bediening van de takels.
- Voor het gebruik van handgereedschap is een contactdoos beschikbaar die van de centrale bedieningskast komt.
Alleen geaard of dubbel geïsoleerd gereedschap mag worden gebruikt.
- Wees ervan bewust dat deze richtlijnen niet allesomvattend zijn. Goede training voor alle personen die dit materiaal
opbouwen, heropbouwen, afbreken of gebruiken is noodzakelijk.
- Ondanks dat het niet verplicht is, kan voor de eigen veiligheid gekozen worden om een aanlijnbeveiliging toe te passen.
Deze aanlijnbeveiliging kan worden bevestigd aan de openingen in de eindophangbeugel. De doorloopbeugels zijn
standaard niet voorzien van voorzieningen ten behoeve van aanlijnen. In het geval dat doorloopbeugels worden
toegepast kan ervoor worden gekozen om de eindleuningen te vervangen door eindophangbeugels. Indien dit niet
gewenst is, kan gebruik worden gemaakt van een valbeveiligingssysteem vanaf het dak.
- De installatie mag alleen opgebouwd, afgebroken en veranderd worden onder leiding van een bevoegd persoon en
door werknemers die voor de beoogde werkzaamheden een toereikende opleiding hebben ontvangen.
- Het werkplatform is bedoeld om horizontaal te hangen. Grensschakelaars worden geactiveerd bij een eventuele helling
van meer dan 14° in langsrichting.
- Raadpleeg de handleiding van de takels wanneer deze niet goed functioneren.

10. Verplaatsen van de hangbrug
- Laat het werkplatform op de grond zakken.
- Haal de staalkabels uit de takels.
- Verplaats het werkplatform naar de gewenste positie.
- Verplaats de dakbalken naar de overeenkomstige nieuwe positie. Zie hoofdstuk 8.4 voor het verplaatsen van dakbalken.
- Controleer de volgende punten:
- Controleer of de dakbalken zich op de juiste locatie bevinden
- Controleer of de afstand tussen de kabels gelijk is aan de afstand tussen de ophangbeugels.
- Controleer of de dakbalken op de juiste manier zijn geïnstalleerd en de ophangkabels zich 60 cm. buiten de gevel bevinden.
- Controleer of de dakbalken op de rem staan
- Controleer of de hoogste stand afslagplaten correct op de staalkabels zijn gemonteerd
- Indien aan bovengenoemde punten is voldaan, kunnen de staalkabels ingevoerd worden in de takels en kunnen de
ballastgewichten weer op de kabels bevestigd worden (ongeveer 20 cm van de grond)
- Controleer of er nog steeds voldaan wordt aan alle punten in de controlelijst hangbrug systeem (hoofdstuk 14).

11. Beëindiging van het gebruik en afbouw
- De hangbrug installatie moet buiten gebruik worden gesteld:
- Indien niet / niet meer wordt voldaan aan de eisen en gebruiksomstandigheden uit deze handleiding.
- De installatie tijdelijk of langdurig niet wordt gebruikt.
- Aan het einde van de werkdag.
- Buiten gebruik stellen van de hangbrug installatie:
- Laat het werkplatform op de grond zakken.
- Verwijder de energietoevoerkabel van de energietoevoerbron.
- Zorg dat de hangbruginstallatie niet toegankelijk is voor onbevoegden.
- Afbouw: de hangbrug dient in omgekeerde volgorde te worden gedemonteerd, in vergelijking tot de opbouwmethode.

12. Inspectie, zorg en onderhoud
- Hangbrug onderdelen dienen met zorg te worden gehanteerd en vervoerd, zodat beschadiging wordt voorkomen.
- Opslag dient zodanig te zijn georganiseerd dat uitsluitend onbeschadigde delen in de juiste aantallen beschikbaar komen
voor de opbouw van de hangbrug.
- Controleer alle beweegbare delen op vervuiling en een goede werking.
- Controleer alle onderdelen op beschadiging. Beschadigde, versleten of verkeerde onderdelen mogen niet worden
gebruikt. Vervang deze uitsluitend door originele Altrex onderdelen. Deze moeten op dezelfde wijze gemonteerd worden
als het te vervangen onderdeel, om ongevallen te voorkomen. Montage (bevestiging) en/of reparatie geschiedt voor eigen
rekening en risico. Holland Platforms is niet aansprakelijk voor schades veroorzaakt door foutieve montage en/of reparatie.
- Hangbruggen moeten periodiek worden gekeurd door een deskundige.
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13. Garantiebepalingen
Ga voor de Altrex garantiebepalingen naar www.altrex.com/warranty

14. Controlelijst hangbrug systeem
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Bijlagen
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Takels
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Gewicht tabellen
Altrex stalen dakbalk (AR500 laag en hoog):

Holland Platforms stalen dakbalk (HP500 en HP600):

Fixator stalen dakbalk (Fix 500 recht en Fix 500 schuin):
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ADB 800 (LAAG en HOOG):
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Skybeam stalen dakbalk (Zonder spanset):
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Belasting schema’s hangbruggen
Doorloopbeugels:

Doorkruipbeugels:
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Eindophangpunten:
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