Controle Gevelridders

Omschrijving Gevelridder, type, lengte:______________________________________________________
Maximaal te hijsen gewicht: _______________________________________________________________
Machine nummer en bouwjaar:____________________________________________________________
Datum:_______________________________ Uitgevoerd door:________________________________

1. Visuele inspectie uitgevoerd op lassen, er is geen scheurvorming geconstateerd en er zijn ook geen
deuken of andere vervormingen geconstateerd.
2. Controle staalkabel, er is geen roestvorming, de staalkabel is goed bevestigd,(zie
gebruiksaanwijzing lier) de kabel heeft geen knikken, de kabel zit op de juiste manier op de lier
gerold (anders functioneert de rem niet)
3. Er is een staalkabel gemonteerd aangekocht bij Gevelridder, de juiste dikte, juiste haak en contra
gewicht.
4. De lier is goed onderhouden en op de juiste manier gesmeerd, de rem is getest, de kabel zit goed
op de trommel gerold. (zie gebruiksaanwijzing lier)
5. De bouten waarmee de lier is bevestigd zijn goed bevestigd en de bevestiging aan de onderzijde
van de lier vertonen geen gebreken.
6. De hijshaak is goed bevestigd en de veiligheidsklep functioneert goed.
7. De optrekband is goed bevestigd, is niet beschadigd, de blokkeer vork heeft geen schade en
functioneert goed.
8. Het staaldraad wiel bovenin de Gevelridder heeft geen schade of roest vorming, de bout is juist en
stevig bevestigd en heeft geen schade.
9. De loopwielen bovenaan zijn goed bevestigd en hebben geen schade,
10. De rubber voeten aan de onderzijde van de Gevelridder zijn aanwezig en goed bevestigd.
11. Er staat duidelijk aangegeven hoeveel gewicht de Gevelridder kan hijsen.
12. De gebruiksaanwijzing staat duidelijk bij de lier op de Gevelridder.
13. Het CE plaatje is aanwezig of product nummer is aanwezig.
14. De stikker met datum van herkeuring is aangebracht.
15. Er is een trekproef uitgevoerd door de staalkabel op kracht te trekken, met een test gewicht 2x de
maximale hijslast.
16. Het apparaat wordt deugdelijk opgeslagen, waar geen invloeden zijn van vocht, temperatuur of
contact met andere staalsoorten.
17. Aluminium verouderd ook als het niet gebruikt wordt, Gevelridders ouders als 15 jaar dienen
vervangen te worden.
Opmerkingen:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
Afgekeurd:

Voor akkoord:

