GEBRUIKSAANWIJZING
ONDERBALK

Deij Hijstechniek B.V.
Stavorenweg 5
3771 NK Barneveld
NEDERLAND
info@deijhijstechniek.nl
www.deijhijstechniek.nl
+31(0)6 13 63 64 41
Datum: jun-20
Project: 2019-018
OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorwoord
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de Onderbalk die gebouwd is door de firma Deij Hijstechniek
B.V. te Barneveld. Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende hijsgereedschap:
Specificatie
Type
Bouwjaar

:
:

Beschrijving
Onderbalk
2019

Omdat de Onderbalk voldoet aan de van toepassing zijnde eisen uit de Machinerichtlijn
2006/42/EG is er door de firma Deij Hijstechniek B.V. een EG-Verklaring van Overeenstemming
opgesteld. Deze is opgenomen in Bijlage I.
In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle informatie om veilig en op de juiste wijze met de
Onderbalk te kunnen werken. Het gebruik van de Onderbalk brengt risico’s met zich mee, onjuist
gebruik kan levensgevaarlijk zijn voor u en voor omstanders. Voordat u werkzaamheden met de
Onderbalk verricht, moet u daarom zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing lezen. Vooral de
veiligheidsinstructies zijn belangrijk voor de veiligheid van u en de omstanders.
Bij wijzigingen of aanpassingen aan de Onderbalk moeten steeds de bepalingen c.q. eisen uit de,
van toepassing zijnde, Richtlijnen opgevolgd worden. Indien door de aanpassingen de informatie
uit de gebruiksaanwijzing achterhaald wordt en daardoor niet meer actueel is, dan moet degene
die de aanpassingen uitgevoerd heeft er zorg voor dragen dat deze gebruiksaanwijzing
aangepast wordt.
Wijzigingen of aanpassingen aan de Onderbalk zijn voor de verantwoording van diegene die de
wijzigingen of aanpassingen uitvoert.

Leeswijzer
Waarschuwingen en instructies voor het veilig werken met de Onderbalk zijn opgenomen in
deze gebruiksaanwijzing. De aanwijzingen zijn voorzien van één van de hieronder aangegeven
pictogrammen. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig!
Een opmerking met aanvullende informatie, maakt gebruiker attent op
mogelijke aandachtspunten of instructies met een veiligheidsintentie.
Deze opmerking wijst op de risico’s die kunnen optreden tijdens het
werken met of tijdens het werken aan de Onderbalk!

Eigendomsrechten
Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van Deij Hijstechniek B.V..
Voor informatie betreffende gebruik of onderhoud van de Onderbalk waarin deze
gebruiksaanwijzing niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met Deij Hijstechniek
B.V. te Barneveld.
® Deij Hijstechniek B.V.
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Eigendomsrechten

1 Algemene informatie
Beschrijving
De onderbalk kan men gebruiken als ondersteuning bij het hijsen van grote lasten, met name
caravans. Voor het hijsen van deze lasten zijn twee onderbalken nodig. Gebruik van een enkele
onderbalk is niet toegestaan! De onderbalk bestaat uit een ligger, die aan de uiteinden is
uitgerust met een hijsoog voor het aanslaan van hijsgereedschap. De vlakke kant van de
onderbalk wordt gebruikt als oplegging voor de last.

Figuur 1: Onderbalk

Technische gegevens
Specificatie
Type
Bouwjaar
Afmetingen
Eigen gewicht
Maximale werklast (WLL)
Testrapport (nummer)
Gebruikte veiligheidsfactor

:
:
:
:
:
:
:

Beschrijving
Onderbalk
2019
Zie tek. bijlage II
122 KG
7.5 - 9 TON
MM425 en MM426
2,00

Typeplaat
Op de Onderbalk is een typeplaat aangebracht met daarop de gegevens van het hijsmiddel. Om
aan te geven dat de Onderbalk voldoet aan de eisen uit de, van toepassing zijnde Europese
Richtlijnen, is op de typeplaat de CE-markering aangebracht.
Specificatie
WLL
Certificaat
Bouwjaar
Eigen gewicht
Project

:
:
:
:
:

Beschrijving
7.5 - 9 TON
MM425 en MM426
2019
122 KG
2019.018

Figuur 2: Typeplaat

Algemene informatie
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2 Gebruiksvoorschrift
Alleen bevoegde personen welke voldoende opgeleid zijn (in bezit van een
hijsbewijs) mogen de Onderbalk gebruiken.

Gebruik altijd twee onderbalken voor het hijsen van een last!
De Onderbalk dient als hulpmiddel bij het hijsen van (grote) horizontale lasten. De onderbalk
moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere onderbalk, die identiek is aan de
huidige onderbalk. Er moet rekening gehouden worden met de maximale toegestane werklast
(WLL). Het is absoluut verboden dit gewicht te overschrijden. De Onderbalk is niet geschikt voor
vervoer van personen, dit is dan ook absoluut verboden.
Daarnaast is de Onderbalk niet geschikt voor transport van vloeistoffen, stort- of bulkgoederen.
Ook mag de Onderbalk niet blootgesteld worden aan chemische invloeden zoals zuren, logen en
dampen.
Elk ander gebruik dan voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing, kan gevaar veroorzaken voor
de gebruiker en de omstanders. Daarom is elk ander gebruik dan vermeldt in deze
gebruiksaanwijzing, niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen met de fabrikant.
Wanneer men de Onderbalk gebruikt voor een andere toepassing, dan vervalt daarmee de EGVerklaring van Overeenstemming, die door de firma Deij Hijstechniek B.V. is opgesteld. De
Onderbalk zal opnieuw in overeenstemming gebracht moeten worden, met de van toepassing
zijnde, Europese Richtlijnen.
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Gebruiksvoorschrift

3 Veiligheid
Algemeen
De Onderbalk is zodanig ontworpen dat onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen worden.
In situaties waarbij dit niet te voorkomen was, wordt er gewaarschuwd door middel van
pictogrammen op de Onderbalk, voor de aanwezige gevaren en de vermijding hiervan.

Maximale werklast
Overschrijd nooit de maximale werklast (W.L.L.) van de Onderbalk.
De maximale last van de Onderbalk is berekend door de fabrikant, deze is ook aangegeven op de
Onderbalk. Het is absoluut verboden om deze te overschrijden. De maximale werklast is
afhankelijk van de last en de bevestiging van het hijsgereedschap, volg hiervoor de aanwijzingen
in onderstaande tabel:
W.L.L.
7,5 TON
7,5 TON
7,5 TON
9,0 TON

Oplegging
2m
2,75 m
2m
2,75m

hoek
15°
15°
0°
0°

Daarnaast moet men altijd hijsmiddelen gebruiken die voldoende draagvermogen hebben voor
de last en het gewicht van de Onderbalk (zie hoofdstuk 1.2).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht in verband met hanteren van
zware constructiedelen!

Het dragen van beschermende werkkleding is verplicht!

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht!

Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen en voorschriften moeten te allen tijde in acht genomen worden.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg dat deze beschikbaar is voor alle
bevoegde gebruikers van de Onderbalk.
Onderwerp de Onderbalk voor ingebruikname aan een grondige visuele controle
op beschadigingen, volledigheid, slijtage, en ga na of alle bewegende delen stevig
vastzitten.

Veiligheid
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Stroef werkende of zwaarlopende constructiedelen kunnen wijzen op
overbelasting. Stel bij twijfel de Onderbalk buiten bedrijf en laat deze nazien
door een deskundige.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade door
overbelasting van de Onderbalk. Het aanpassen of wijzigingen van de Onderbalk
is niet toegestaan en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Overschrijd nooit de werklast (W.L.L.) van de Onderbalk.

De Onderbalk is niet geschikt voor personenvervoer, dit is dan ook
absoluut verboden.

Wanneer typeplaat of W.L.L. niet aanwezig of onleesbaar is mag de
Onderbalk niet in gebruik genomen worden!

Laat een last nooit onbewaakt of langer dan noodzakelijk hangen!

Gebruik altijd de aangebrachte hijsogen, voor het bevestigen van de last.

Gebruik alleen goedgekeurde hijsmiddelen die over voldoende capaciteit
beschikken voor het verplaatsen van een last met de Onderbalk.

Gebruik altijd twee onderbalken voor het hijsen van een last!
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Veiligheid

Verklaring pictogrammen
Op de Onderbalk zijn de volgende pictogrammen aangebracht. Ontbrekende of beschadigde
pictogrammen dienen direct vervangen te worden.
Pictogram

Verklaring

Waar aangebracht

Verboden om onder een last
te bevinden.

Op het frame.

Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing.

W.L.L. 7,5 - 9 TON

Veiligheid

Maximale werklast (WLL)

Op het frame
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4 Werken met de Onderbalk
Controlepunten voor gebruik
Onderwerp de Onderbalk voor ingebruikname aan een grondige visuele controle
op beschadigingen, volledigheid, slijtage, en ga na of alle bewegende delen stevig
vastzitten.

Bij gebreken of het vermoeden van gebreken, de Onderbalk buiten gebruik
stellen en contact opnemen met de fabrikant!
Voordat de hijswerkzaamheden uitgevoerd worden onderstaande controlepunten nalopen:
□
□
□

Scheurvorming in het materiaal;
Vervorming (bramen) door verkeerd gebruik of laten vallen;
Controleer de borging van de bevestigingspunten.

Aankoppelen Onderbalk
Om overbelasting te voorkomen moet men vooraf het te hijsen gewicht bepalen.
Overschrijden van de maximale werklast is niet toegestaan.

De te gebruiken (harp) sluitingen, stroppen, grommen, kettingwerk of
hijsbanden dienen geschikt te zijn voor gebruik samen met de Onderbalk.

Zorg ervoor dat de Onderbalk altijd recht onder de kraanhaak hangt,
schuin hijsen is niet toegestaan!

Gebruik altijd twee onderbalken voor het hijsen van een last!

Zorg dat de hijsogen (alleen RUD RVS M30) bevestigd zijn met een
aanhaalmoment van 330Nm. Gebruik van andere hijsogen is verboden!
Volg voor het aankoppelen van de Onderbalk aan het hijsmiddel volgende instructies:
□
□
□
□
□
□

Controleer of de Onderbalk geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel;
Maak gebruik van een hijsmiddel, die voldoende draagvermogen heeft;
Zorg dat de hijsogen (alleen RUD RVS M30) bevestigd zijn met een aanhaalmoment
van 330Nm;
Plaats twee onderbalken onder de last en bevestig het hijsgereedschap aan de
hijsogen;
Houd rekening met de verschillende werklasten (zie hoofdstuk 4.3);
Controleer of de hijshaak geborgd is (veiligheidspal aanwezig).
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Werken met de Onderbalk

Werklasten
Hanteer onderstaande werklasten bij het hijsen met de onderbalk:

Figuur 3: Bevestiging last

W.L.L.
7,5 TON
7,5 TON
7,5 TON
9,0 TON

Oplegging
2m
2,75 m
2m
2,75m

hoek
15°
15°
0°
0°

Aanbrengen / opleggen last
Last altijd in het midden van de onderbalk opleggen, bij oplegging van een
frame moet de framebalk minimaal 80mm zijn!
Volg onderstaande aanwijzingen voor het opleggen van de last:
□
□
□

Last moet altijd in het midden van de balk opgelegd worden;
Zorg dat de onderbalk niet kan verschuiven tijdens het hijsen van de last, indien nodig
aanslag aanbrengen;
Bij oplegging van een chassis / frame moet oplegging van de balk minimaal 80mm zijn
(zie ook onderstaand figuur).

Figuur 4: oplegging chassis (bovenaanzicht)

Werken met de Onderbalk
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Manoeuvreren van de last
Overschrijden van de maximale werklast (W.L.L.) is niet toegestaan!

Controleer voor het verplaatsen van de last, of er geen onbevoegde
personen in het werkgebied aanwezig zijn. Begeef u nooit onder een
hangende last!
De Onderbalk is niet geschikt voor personenvervoer, dit is dan ook
absoluut verboden!

Indien nodig voorziening aanbrengen tegen verschuiven van de balk
tijdens het hijsen van de last!
Tijdens het werken met de Onderbalk moet de volgende werkvolgorde worden aangehouden:
□
□

□

□

De last mag alleen rechtstandig
gehesen worden;
Zorg dat de last recht onder de
hijshaak hangt, schuin hijsen is niet
toegestaan;
Verplaats de last naar de gewenste
locatie, zorg voor duidelijke
communicatie tussen de betrokken
personen;
Laat de last rustig zakken, om schade
te voorkomen.

Figuur 5: Oplegging last vlak(bovenaanzicht)

Afkoppelen
Koppel alleen los op een vaste ondergrond!
Voor het afkoppelen van de Onderbalk gelden de volgende instructies:
□
□

Zorg ervoor dat de last en overbodig hijsgereedschap afgekoppeld is;
Laat de Onderbalk(en) op een stevige en egale ondergrond zakken, en koppel deze los.
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5 Onderhoud
Algemeen
Voor het uitvoeren van onderhoud Onderbalk op een vaste ondergrond
plaatsen!

Bij beschadigingen, verbuigingen, scheuren etc. dient de Onderbalk door
de fabrikant te worden onderzocht en opnieuw getest. Om
veiligheidsredenen is gebruik niet langer toegestaan en dient contact te
worden opgenomen met de fabrikant.
Voer de onderhoudswerkzaamheden binnen de voorgeschreven termijnen, dit om verzekerd te
zijn van een goede werking van de Onderbalk.
Onderdeel
Hijsogen
Frame
Onderbalk

INSPECTIEPUNTEN
Controlewerkzaamheden
Controle op vermoeiing,
breuken, beschadigingen.
Corrosie, scheuren,
loslopende verbindingen.
Keuren door deskundige.

Termijn
Bij elk gebruik
Bij elk gebruik
1 jaar

Reiniging
Bij overmatige vervuiling de Onderbalk reinigen met een hogedrukreiniger. Voordat de
Onderbalk gereinigd mag worden, stickers en typeplaat afdekken. Tijdens het reinigingen niet
recht op de stickers richten. Na het reinigen de Onderbalk droogblazen en indien nodig de
bewegende delen doorsmeren.

Onderhoud
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6 Transport, Opslag en Afvoeren
Transport
Tijdens transport is er gevaar voor vallende machinedelen en
gereedschappen. Zet daarom de werkruimte af, zodat onbevoegden geen
risico lopen.
Gebruik hijs- of hefmiddelen, dat in goede staat verkeert en met voldoende
draagvermogen. Volg indien van toepassing landelijke wetgeving voor het
handmatig tillen van lasten!
Volg onderstaande instructies voor (intern) transport van de Onderbalk:
□

□

Tijdens het laden/lossen van de Onderbalk moet er gelet worden op personen in het
werkgebied, de bediener van het hijs- of hefgereedschap moet altijd goed zicht hebben
op de last;
Zorg ervoor dat de Onderbalk tijdens transport goed vastgezet wordt, met bijvoorbeeld
spanbanden.

Opslag
Volg onderstaande instructies voor (interne) opslag van de Onderbalk. Deze dragen bij aan de
levensduur.
□
□
□
□

Reinig de Onderbalk, voor het opslag Volg hierbij de instructies uit hoofdstuk 5.2;
Zorg voor een droge en schone opslaglocatie ( temperaturen van -10 – 40 graden);
Plaats de Onderbalk op een plaats waar de kans op beschadiging en struikelen minimaal
is;
Bij ingebruikname na (langdurige) opslag van de Onderbalk moet deze eerst visueel
geïnspecteerd worden.

Afvoeren
Volg voor het afvoeren van de Onderbalk plaatselijk geldende (milieu)
voorschriften.
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