
Vlucht
(m) 100% 94% 74% 64% 60% 37% 27%

0 23,44 1380 1297 1019 880 824 505 366
1 24,95 1250 1175 923 797 747 457 331
2 26,63 1130 1062 834 720 675 413 300
3 28,38 1030 968 760 657 615 377 273
4 30,02 955 897 705 609 570 349 253

~Bestemd voor stukgoedbedrijf (hijshaak). 5 31,77 850 799 627 542 508 311 225
~Kraan uitsluitend op goed dragende vlakke ondergrond waterpas opstellen. 6 33,55 720 677 532 459 430 263 191
~Lasten opnemen vanaf een grotere hoogte kan gevaar opleveren en is daarom verboden.
~Altijd onderleg schotten gebruiken.
~Tijdens gebruik regelmatig waterpas stelling controleren.
~Kubelwerk is niet toegestaan.
~Windsnelheden tot 15 m/s zijn toegestaan.
~Maximale windoppervlakte is 1,2 m/ton last.
~Werktemperatuur van -20°c tot 40°c. A B C D
~Wanneer de last boven de maximaal toelaatbare last van de haak komt, 100% 100% 100% 94%

dient een haak met voldoende capaciteit gebruikt te worden. 100% 74% 64% 60%
~Bandenspanning :  zie gebruikershandleiding voertuig 100% 37% 27% 25%
~Hijsmiddelen maken deel uit van de hijslast.
~Tijdens gebruik mag de maximale belasting van de stempels niet overschreden worden.
~De gebruiker dient de bijbehorende onderhouds- en 
   gebruikinstructies te kennen en dient bevoegd te zijn deze machine te bedienen.
~De bedienings postitie dient zodanig gekozen te worden zodat:

~De bediener veilig staat 
~De bediener goed overzicht heeft
~De bediener goed zicht op de lmb signalering heeft.

~Verrijden van het voertuig is alleen toegestaan met de kraan
in transportpositie.

LMB:
~Bij inschakeling beveiliging blijven de lastverminderende functies vrij.
~Reset LMB is "telescoopgiek inschuiven".
~In het voorover programma blijft bij inschakelen beveiliging 
   de functie zwenken vrij zodat uit de lage tabelsector gezwenkt kan worden.
~De kraan is voorzien van radiografische afstandbesturing;
  bij de kraan is manuele bediening aanwezig; echter is deze i.v.m. 
  de onbeschermde bedienings plaats alleen toegestaan als noodbediening.
Signalering:
~Groen knipperlicht: afstandbesturing in werking
~Geel + repeterende claxon: kraan capaciteit 90%
~Rood + aanhoudende claxon: kraan capaciteit 100%
~Optimale hoek : + 20°.  
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Zwenkbereik v/d kraan:
mm
mm

ton
m10,4

cont. °

nvt

Stempelbreedte voor:

Totale voertuiglengte:

Controle paraaf:

Stabiliteit volgens:

Vlucht (m) bij max. last:

Hijstabel
Tabelnummer: 100024706-JIB Max. last (kg):

Kraangroep:

Volvo FM 460 HP 8x4
Serienr.:

Datum:

100024706

Kluytmans Service B.V.

Benodigde (schotel)druk in Sectie A-B-C: 

5012 TP       Tilburg
Hazennest-oost 11

Voorschriften:
Chassisnr.: *YV2XTY0G6GA790044*

14-7-2016Datum:

nvt 1000Max toerental bij kraan gebruik:    

8338

Type truck:

Type kraan:

Benodigde (schotel)druk in Sectie D: Voertuiggewicht onbeladen:

Stempelbreedte achter:
6-7-2016

Effer 955 8S + 6S

100%
50%
0%

rpm

15720
4,69

NEN 2018 "B3"
EN 12999:2011+A1:2012

*

7900

Last (kg)

percentagestempelpoten
last in sectieuitgeschovenSectie B

Sectie D

Sectie A

Sectie C


