BRUGERVEJLEDNING
MF-kædesæt, kl. 8
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Kædesæt skal være forsynet med belastningsskilt med oplysninger om max. belastning (WLL/
SWL) ved forskellige spredningsvinkler, identifikation af producent, CE-mærke og fabrikationsår
Overbelast aldrig kædedele eller kædesæt
Vær opmærksom på begrænsning af arbejdsbelastning for vinkler i yderpunkter.
Ved ulige belastninger skal WLL/SWL reduceres med 50 %
Løft aldrig med snoede kæder
Opkort aldrig kæden ved at binde knuder
Brug altid parallelkroge til opkortning af kæder
Ved brug af parallelkrog uden støtteskuldre, skal WLL/SWL reduceres med 30 %
Ved brug af kæder direkte på skarpe kanter, skal WLL/SWL reduceres med 50 %
Beskyt kæden mod skarpe kanter - brug egnet beskyttelse
Tillad aldrig at personer opholder sig under hængende last
Personer må aldrig løftes op sammen med lasten
Kæde og kædedele må aldrig anvendes i forbindelse med syre og andre aggressive kemikalier
Brug ikke kædedele og kædesæt ved temperaturer over +200 °C eller under -40 °C uden at
kontakte leverandøren

Kroge:
• Kroge skal være monteret med krogsikring
• Beskyt krogen mod bøjning over skarpe kanter
• Belast aldrig krogen punktvis
Ovalring/garnitureringe:
• Ovalringe skal altid kunne bevæge sig frit på krankrogen
• Vær opmærksom på at krankrogen ikke må være for stor til ovalringen
• Beskyt ovalringen mod at blive bøjet over skarpe kanter
Vedligehold:
• Løftegrej skal kontrolleres min. hver 12. måned eller i.h.t. lovbestemmelserne herom
• Kontroller at samleled er låst korrekt og om alle kædedele er til korrekt kædedimension WLL/
SWL
• Kæde som er bøjet eller revnet skal udskiftes og deformerede kædedele skal udskiftes
• Slid på kæde og kædedele må aldrig overstige 10 % af nominel dimension
• Overbelastede kædedele og kædesæt skal tages ud af brug
• Tilladt permanent forlængelse af kæden er max. 5 %
• Tilladt permanent forøgelse af krogens åbning er max. 10 %
• Forlængelse af samleled er ikke tilladt
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