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BRUGERMANUAL
Pladegaffel
Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF
samt EN13155 og er gældende for pladegaffel ved anvendelse til generelle løfteformål.

Denne pladegaffel er konstrueret til løft af trapezplader. Krogen skal bruges i sæt á 4 stk.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre at:
* byrden er bestående af en sammenhængende del.
* løftetilbehøret passer til pladegaffelens ophængspunkt.
* egenvægten på byrde, pladegaffel og løftetilbehør ikke overstiger kranens maksimale kapacitet.
* ved tab eller ulæselighed af typeskiltet må pladegaffel ikke anvendes, før det er identificeret og mærket igen.

2. Løft

Ved løft skal brugeren gøre følgende:
* Kontrollere at pladegaffel og tilbehør er fri for beskadigelser.
* Pladegaffel forbindes med løftetilbehøret.
* Der anhugges i pladerne.
* Der hejses forsigtigt.
* Når emnet er løftet få centimeter, kontrolleres det igen, at pladegaflen har korrekt fat og er placeret korrekt.
* Ved endt løft, afsættes pladen på strøer.

3. Anvendelse

* Anhugning og løft skal se i henhold til gældende regler.
* Det er vigtigt, at der er ligevægt i pladen.
* Den tilladelige slingvinkel er 15°- 30° ift. vertikal
* Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
* Løft aldrig personer eller dyr med pladegaffel. Det er ligeledes forbudt at løfte henover personer og dyr.
* Det er forbudt personer at befinde sig under lasten ved løft.
* Man skal altid opholde sig uden for lastens risikozone.
* Lasten må aldrig trækkes eller slæbes med pladegaffel.
* Overskrid aldrig pladegaffelens max. bæreevne.
* Arbejd ved god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Fyns Kran Udstyr A/S
Tlf.: +45 70 15 20 15 - Mail: fku@fku.dk

4. Tekniske specifikationer
WLL:			625 kg.
Egenvægt:		
3,2 kg.
Pladegaffelens serienummer, WLL og egenvægt skal findes på mærkepladen.

5. Opbevaring og vedligehold

Løftegrej skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og
arbejdsforhold.
* Pladegaffelen skal opbevares indendørs og ikke under -20°C
* Løftegrej vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale.
* Reparation skal foretages af fagpersonale; herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere.
* Vi anbefaler, at evt. reparationer foretages af leverandøren.
* Ombygning og ændring af produktet er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.

FORBEHOLD:
Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden
forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Fyns Kran Udstyr A/S
Tlf.: +45 70 15 20 15 - Mail: fku@fku.dk

