INTERNE Werkinstructie en checklist keuren Independent Hanger
Conform NEN 7506:2011 V.2.0 december 2020
Tilbeugels dienen tenminste afhenkelijk van gebruik eenmaal of tweemaal per kalenderjaar te worden gekeurd, te beoordelen door
een door Domicare BV erkende keurmeester.
Visuele inspectie en mechanische belasting
Logboek

Tilbeugel staat geregistreerd in het logboek met vermelding van n.a.w. eigenaar, locatie, merk en type,
serienummer en bouwjaar

Historie

Historisch overzicht van onderoud en reparaties is beschikbaar

RVS Frame

Controleer het frame op beschadigingen of vervormingen

Bevestiging

Controleer de zeflborgende moeren (doppen verwijderen, en handvast draaien)

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

Inspectie bouten en gaten Verwijder de bouten en controleer zowel de bouten als de gaten hiervoor in het RVS op beschadiging of
vervorming.
Smeren

Voorzien de bouten van olie om schade aan het RVS frame (uitlubberen gaten) te voorkomen

Kunststof elementen

Controleer de kunststof elementen / afstandhouders op beschadiging en vervorming

Veer

Controleer de veer op beschadiging en vervorming, op de juiste positie, controleer de werking (in gebruik
vochtige ruimtes de veer eventueel voorzien van siliconenspray i.v.m. mogelijke oxidatie)

Sticker knelgevaar

Is de tilbeugel voorzien van duidelijke stickers met waarschuwing knelgevaar, eventueel voorzien van
stickers (beide zijden)

Handleiding en
waarschuwings sticker

Is in de nabeiheid van de tilbeugel een actuele handleiding aanweizg inclusief de waarschuwing voor
knelgevaar, is de tilbeugel voorzien van duidelijke stickers met waarschuwing ''HANDLEIDING'' (gele
driehoek)

Aanpassingen

Aan de tilbeugel zijn geen aanpassingen gedaan die in strijd (zouden kunnen) zijn met de hiervoor geldende
normen en richtlijnen (NEN-ISO 10535)

Mechanische sterkte

Belast de tilbeugel evenredig met 200 kg en voer een algehele functietest / visuele inspectie uit

Inspectie van de beenbeugels en bevestiging (sjorbanden)
Stalen beugels
Controleer de beenbeugels op beschadiging en vervorming (haarscheurtjes in lak die kunnen duiden op
vervorming / overbelasting).
Sjorbanden

Controleer de sjorbanden op beschadiging en vervorming (rafelen), de sjorbanden moeten zijn voorzien van
klemgesp met veer en metalen schuif met sleuven voor het borgen van de band.

Klemgesp

Controleer de klemgespt op beschadiging en vervorming, de gesp moet zijn voorzien van een goed
werkende veer. Controleer de werking van de klemgesp en aanwezigheid van metalen schuif.

Inspectie van de bevestiging aan de hijsband
Prism Quick release
karabijnhaak

Controleer de of de rode sluiting van de quick release haak goed is geborgd (deze zijwaarts belasten met
een pen of schroevendraaier), controleer of de borging goed terugveert

Karabijnhaken algemeen
Controleer de karabijn op beschadiging en vervorming, controlerr de goede werking van sluitingen
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Plaatsen sticker maximale belasting en CE
200 kg doorhalen

Haal de omschrijvingen ''safe working load'' van 200 kg door met een goede watervaste stift, gebruik hierbij
een liniaal voor een mooie rechte lijn.

125 kg plaatsen

Plaats de gele sticker met ''max. belasting 125 KG'' aan de bovenzijde van de tilbeugel.

CE merkteken

Plaats de transparante sticker met 'CE" op de buis van het frame.

Resultaat van de keuring
Goedgekeurd

De tilbeugel is gekeurd en vertoont geen mankementen, vervormingen of bschadigingen die de waardoor de
veilige werking van de tilbeugel niet kan worden gewaarborgd.

Afgekeurd

De tilbeugel is afgekeurd, omdat:

Datum keuring:
Naam controleur:
Handtekening
controleur:
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