






2 Original brukerveiledning

Vaierskrev MX

Innledning

Generelt
1. Avvik fra bruk etter hensikten kan 

innebære en potensiell sikkerhetsrisiko!

2. Ved bruk av PERI løfteutstyr må du 

følge brukerveiledningen og informasjo-

nen på typeskiltet!

3. Ved bruk av våre produkter skal alle 

lokale lover, forskrifterog andre sikker-

hetsbestemmelser følges.

4. Entreprenøren skal sørge for at bru-

kerveiledningen er lett tilgjengelig på ar-

beidsstedet til enhver tid.

5. Entreprenøren skal kun overlate selv-

stendig bruk av løfteutstyr til personer 

som har erfaring med disse arbeidene.

6. PERI løfteutstyr skal brukes på en slik 

måte at ingen personer kan utsettes for 

farer!

7. Benytt kun et bærekraftig og plant un-

derlag for lagring hhv. stabling.

8. PERI-løfteutstyr må ikke belastes ut 

over sin bæreevne!

9. PERI løfteutstyr må lagres beskyttet 

mot vær og vind og aggressive stoffer 

dersom sikkerheten ikke kan påvirkes.

Sikkerhetshenvisninger

10. Personer som bruker løfteutstyr må 

undersøke utstyret ved bruk for synlige 

mangler (f.eks. deformeringer, revner, 

brudd, ufullstendig merking).

11. Utstyr med mangler/skader må ikke 

brukes!

12. PERI løfteutstyr må ikke brukes der-

som typeskilt/godkjenningsskilt  man-

gler eller er uleselig!

13. Løfteutstyret skal brukes på en slik 

måte at personer som oppholder seg i 

transportområdet ikke utsettes for farer. 

Det er forbudt å oppholde seg under 

hengende last!
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Innledning

Original brukerveiledning

Produktinformasjon
1. Personen som fester lasten til løfteut-

styret må være tilstrekkelig sikret mot å 

falle ned. Lasten må sikres mot å gli el-

ler velte!

2. Lasten skal festes i sitt tyngdepunkt! 

Lasten må være tilstrekkelig stabil i form 

og plassering, slik at den ikke flytter seg 

under transporten.

3. Laster skal kun flyttes med løfteutstyr 

i vindstille vær eller vær med svak vind! 

Det må være mulig å flytte elementene 

uten helserisiko.

4. Sikkerheten under flyttingen påvirkes 

av den vindutsatte siden av lasten og 

vindens hastighet. Sikkerheten ved bruk 

av utstyret må vurderes på stedet.

5. Ikke egnet for persontransport!

6. Før løfteutstyret løsnes må det garan-

teres at lasten er i en sikker posisjon!

7. Lasten må ikke lastes eller settes ned 

med et rykk!

8. Under flyttingen skal løse deler fjer-

nes eller sikres!

Sikkerhetshenvisninger

9. Ved transport og lagring skal løfteut-

styret settes ned og sikres på en slik 

måte at det ikke kan falle eller gli ned.  

Lasten må ikke settes ned på løfteutsty-

ret! 

10. Ikke slå knute på kjettingene! Kjettin-

gene på løfteutstyret må ikke slås rundt 

en last eller spennes over skarpe kan-

ter! Kjettinger som er sammentvunnet 

må rettes ut!
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Vaierskrev MX

Innledning

1. PERI produkter er utelukkende teknis-

ke arbeidsmidler som kun er bestemt 

for profesjonell benyttelse av brukere 

innen faget.

2. Denne brukerveiledningen inneholder 

informasjon om håndtering og forskrifts-

messig bruk.

3. Produktet som beskrives her er et løf-

teutstyr som kun skal brukes for flytting 

av elementstabler nær bakken for syste-

mene PERI MAXIMO og TRIO.

4. Det kan brukes i en omgivelsestem-

peratur mellom - 20° C til + 60° C.

5. Endringer av PERI-komponenter er 

ikke tillatt og innebærer en feil bruk med 

sikkerhetsrisiko.

6. Komponenter som leveres av bygge-

herren må følge kravene i denne bruker-

veiledningen og i alle relevante lover og 

forskrifter.

Bruk etter hensikten

Spesielt gjelder følgende, hvis intet an-

net er oppgitt:

 - Trekomponenter: fasthetsklasse C24 

for heltre EN 338.

- Stillasrør: forsinkede stålrør med min-

stemål Ø 48.3 x 3,2 mm etter EN 

12811-1:2003 4.2.1.2.

- Stillasrørkoplinger etter EN 74.

7. Det må kun benyttes PERI originalde-

ler. Bruken av fremmede produkter, sær-

lig som reservedeler, gjelder som feil 

bruk  og er en sikkerhetsrisiko.

8. Produktet som beskrives her følger 

kravene i de relevante forskriftene og re-

glene i direktiv CE 2006/42 EG.

9. Denne brukerveiledningen gjelder 

som grunnlag for objektrelatert risikovur-

dering og entreprenørens (brukerens) in-

struks for klargjøring og bruk av syste-

met.  Men den erstatter den ikke.
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Innledning

Original brukerveiledning

1. Generelt
Etter §3 ledd  3 i driftssikkerhetsdirekti-

vet skal entreprenøren kontrollere type, 

omfang og frister for påkrevde kontroller 

av driftsmidlene. Ved disse kontrollene 

skal sikkerhetstekniske mangler søkes 

og fjernes systematisk.

2. Formål
Ved kontroll før førstegangs bruk og se-

nere kontroller av løfteutstyret  med jev-

ne mellomrom sikres at driftssikkerhe-

ten og funksjonssikkerheten er 

garantert. 

3. Kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at løfteut-

styr kun brukes dersom det ble kontrol-

lert av en fagmann og eventuelle man-

gler er rettet opp eller utstyr som ikke 

lenger fungerer er kassert. 

4. Kontroll
4.1 Utføring av sikkerhetskontroll 
Entreprenøren sørger for en kontroll før 

første gangs bruk av løfteutstyret av en 

fagmann.

4.2 Gjennomføring av kontrollen
Kontrollen omfatter en visuell kontroll og 

en funksjonskontroll.

Visuell kontroll
 - Deformeringer og slitasje av kompo-

nentene

- Mekaniske skader

- Alle deler er på plass

Kontroller og inspeksjoner

- Rustskader

- Revner i sveisesømme og deler

Funksjonskontroll
- Lett bevegelse av bevegelige deler

- Låsesystemer i orden

- Sikringslåser og sikringskroker låses

- Maljer og kjettingledd fungerer som 

de skal

Andre kontroller er opp til fagmannen og 

kan omfatte flere undersøkelser.

4.3 Tiltak
Dersom det konstateres mangler under 

sikkerhetskontrollen så må disse rette 

opp etter fagmannens anvisninger.  Der-

etter er det nødvendig med en ny kon-

troll.

Kun originale PERI-komponenter må 
benyttes som reservedeler.
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