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O. Ref.
U. Ref.

2021/4/CT09421294/CTR014543_A0007 K09421294/EM - U00000067396:
:

Verslagdatum
Verslagnummer

29/01/2021
0318-210122-05

:
:

Tel.
Direct

052 42 49 16:
:

VERSLAG VAN DE PERIODIEKE CONTROLE VAN HIJSTOESTELLEN EN - TOEBEHOREN

Datum driemaandelijkse controle 22/01/2021:
Datum van laatste jaarlijkse controle 22/01/2021:
Plaats van controle   MEERBOS 4A:

9260 WICHELEN

De volgende controle 22/04/2021:
Aanwezige personen Vincent:

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Beschrijving Autolaadkraan A:BSL:

Volgnr :
Constructeur HIAB :

Type X-HIPRO 192 E-6:

Fabr. Nr. BL192HP00518:
Aandrijving Hydr./ diesel:
Chassisnr. WDB96424110234240:

: 2018
: 1-TXL-964

20/02/2018:
: Van Hemelen 
: PVDV20180220-3

Max. hefvermogen (kg) Hijshoogte (m) Draagwijdte (m) Stand

4800 1 3,4 2 stempels

650 1 17,4 2 stempels

Lastbegrenzing Aanwezig: :Testdatum 20/02/2018
Lastmomentbegrenzing Aanwezig: :Testdatum 20/02/2018
De volgende samenbouw mag uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen en heffen van personen:

Identificatie: :Heftoestel
:Werkbak

Heftoebehoren

Verslagnummer

10IH003P

Datum ind

:Datum indienststelling samenbouw :verslagnr.

Bouwjaar

Organisme

Plaatnr.
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Volgnr Hefv. (kg) Aard Merk Type Fabr. Nr. Bouwj. BSL

1000 Hefband UTX 1 m 101907554 2018 A

1000 Hefband UTX 1 m 101907553 2018 A

1000 Hefband UTX 1 m 101907551 2018 A

1000 Hefband UTX 1 m 101907552 2018 A

2000 Hefband Lenaerts 5 m 193834 2019 A

2000 Hefband Hoistmaxx 5 m 6062606 A

2000 Hefband Lenaerts 5 m 208513 2020 A

2000 Hefband Hoistmaxx 5 m 17071149 2017 A

2000 Hefband Lenaerts 5 m 193863 2019 A

3150 Enkele ketting CL 2 m 310715 A

4750 4-sprongketting 1 A

4250 2-sprongketting 2 m K2 A

4250 2-sprongketting 2 m 3 A

4200 2-sprongketting 2 m 2630 2005 A

350 3 sprong kruiwagen Hoistmaxx BLC2 123044 A

Driemaandelijks:
- Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen
- Functionele werking van remmen, loopbegrenzers
- Algemene staat van de veiligheidsinrichtingen en de niet verwisselbare hijsmiddelen (kabels, kettingen,

schijven, haken)
Jaarlijks:

- Functionele werking van last- en lastmomentbegrenzers
- Algemene staat van onderdelen, geraamten, mechanismen en rolbanen

Periodieke controle overeenkomstig art.281 van het A.R.A.B. volgens werkinstructie(s) 10ih017. Zo de jaarlijkse 
controle op een andere datum uitgevoerd is, is de verslaggeving hierover niet in dit document opgenomen

2. CONTROLE
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4. BESLUIT

A. Bij de controle van het hefwerktuig werd niets abnormaals vastgesteld. Het hefwerktuig

mag verder gebruikt worden.

B. Het hefwerktuig mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke

tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuken.

C. Het hefwerktuig kan niet veilig meer gebruikt worden ten gevolge van de inbreuk(en): 

Een voorlopig verslag van dringende verwittiging werd opgemaakt aan 

Een aanvullende controle na herstelling is vereist.

D. Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde inbreuken, mag het

toestel slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze inbreuken.

N. Niet gecontroleerd, niet aangeboden.

V. Volledig buiten dienst.

T. Tijdelijk buiten dienst

5. MEDEDELINGEN

1. Overeenkomstig de bepalingen van art. 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming moet de volgende controle

gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf deze controle.

2. Bij elke omvorming van het toestel, waardoor zijn kenmerken wijzigen, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, moet krachtens

artikel 280 een controle voor de ingebruikname gebeuren door het organisme.

3. Algemene principes der controles:

- de jaarlijkse cyclus van de periodieke controles omvat vier driemaandelijkse en één jaarlijkse controle.

- de controles gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visuele controle, de controle van de goede

staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen

waarvan de controle mogelijk is zonder belasting of demontage.

- de inbreuken betreffen de onderdelen in de staat waarin ze zich bevinden en hebben geen betrekking op het concept dat het

voorwerp uitmaakt van de controles voor indienststelling, overeenkomstig art. 280 van het Algemeen Reglement voor de

Arbeidsbescherming.

4. Bij inbreuken met HERHALING kan het organisme ertoe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren

waardoor het toestel niet verder gebruikt mag worden.

5. Betekenis van de opmerkingen: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, inbreuken die buiten het kader van

de controle vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

6. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

7. De arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten die door het gebruik van hulpmiddelen aangepast worden voor

uitzonderlijk gebruik voor het hijsen of heffen van personen, worden gelijkgesteld met hefwerktuigen zoals bedoeld in artikel 267.2.1 van

het A.R.A.B. De reglementaire bepalingen inzake controle voor ingebruikname en periodieke controles zijn derhalve van toepassing op

het geheel, arbeidsmiddel en werkbak; en moeten de aspecten van het vervoer van personen dekken. Indien de combinatie niet als

geheel gecontroleerd is, mag de combinatie niet in gebruik genomen worden.

3.2. Opmerkingen

Geen

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken

Geen
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De agent-bezoeker,

0318 ELI LOYEZ

voor De Directeur,

DOOLAEGE J. Sectormanager
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