
Krankrok MAXIMO 1,5 t
Art.-nr. 115168

Utgave 01/2011

Original brukerveiledning











4 Original brukerveiledning

Krankrok MAXIMO 1,5 t

Innledning

1. PERI produkter er utelukkende tekniske 

arbeidsmidler som kun er bestemt for 

profesjonell benyttelse av brukere innen 

faget.

2. Denne brukerveiledningen inneholder 

henvisninger om håndtering og bruk et-

ter forskriftene.

3. Produktet som beskrives her er et løf-

teutstyr som kun skal brukes for flytting 

av elementstabler nær bakken for PERI-

systemene MAXIMO og TRIO. Profilene 

er 60 mm eller 20 mm brede med spor 

(hulprofiler). 

4. De kan brukes i en omgivelsestempe-

ratur mellom -20°C og + 60°C.

5. Endringer av PERI-komponenter er 

ikke tillatt og gjelder som bruk mot hen-

sikten med en sikkerhetsrisiko. 

6. Alle komponenter som stilles til dis-

posisjon på byggeplassen, må oppfylle 

kravene i denne brukerveiledningen og 

alle gjeldende lover og forskrifter. 

Bruk etter hensikten

Dersom intet annet er oppgitt gjelder 

følgende:

- 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. Kun PERI - originaldeler må brukes. 

Bruken av andre produkter, særlig som 

reservedeler, gjelder som feil bruk, med 

en sikkerhetsrisiko.

8. Produktet som er beskrevet her opp-

fyller kravene og reglene i CE-direktiv 

2006/42/EG.

9. Denne brukerveiledningen gjelder 

som grunnlag for objektrelatert risikovur-

dering og instruksjoner for klargjøring og 

bruk av systemet fra entreprenør (bruker).  

Men den erstatter den ikke.
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Innledning

Original brukerveiledning

1, Generelt
etter §3 avsn.3 i sikkerhetsdirektivet 

skal entreprenøren kontrollere type, om-

fang og frister for påkrevde inspeksjoner 

av arbeidsutstyr. Sikkerhetstekniske 

mangler skal kontrolleres systematisk 

og rettes opp.

2. Formål
Kontrollen av løfteutstyret før første 

gangs bruk, og senere kontroller med 

jevne mellomrom, skal sikre driftssikker-

het og funksjonssikkerhet.   

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 SIkkerhetskontroll
Entreprenøren sørger for en kontroll før 

første gangs bruk av løfteutstyret av en 

fagmann.

4.2 Gjennomføring av kontroll
Kontrollen omfatter en visuell kontroll og 

en funksjonskontroll.

Kontroller og inspeksjoner

Visuell kontroll
– Deformering og slitasje av deler

– Mekaniske skader

– Alle deler finnes

– Rustskader

– Revner i sveisesømmer og deler

Funksjonskontroll
– Bevegelige deler er lett bevegelige

– Låsesystemer er i orden

– Sikkerhetslåser og kroker klikker på 

plass

– Maljer og sjakkler for festing.

Den sakkyndige kan eventuelt vurdere 

en mer detaljert kontroll.

4.3 Tiltak
Dersom sikkerhetskontrollen påviser 

mangler, må disse rettes opp etter sak-

kyndiges anvisninger. Deretter må det 

gjennomføres en ny kontroll.

Bruk kun PERI originaldeler som re-
servedeler.
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