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OF HIJS NIET

Hijsen Vieren Stop Gevaar Verticale
afstand

Naar 
rechts

Vooruit Achteruit

GEBRUIK HAND- EN ARMSEINEN

Met de opgeheven
rechterarm en naar

voren gebrachte
rechterhandpalm
wordt traag een
cirkelbeweging

gemaakt.

Met de naar
beneden gerichte
rechterarm wordt

traag een  
cirkelbeweging

gemaakt.

De rechterhand is
opgeheven en de
rechterhandpalm

naar voren
gehouden.

Beide handen
opgeheven,  
handpalmen
naar voren.

De afstand wordt
met de handen
aangegeven.

Met de ongeveer
horizontaal gestrekte

rechterarm en de
naar beneden 

gehouden
rechterhandpalm
worden trage, 

richtingaanwijzende
bewegingen  
gemaakt.

Beide armen worden
gebogen, palmen

worden naar binnen
gehouden en met de
voorarmen worden
trage bewegingen  
naar het lichaam

toe gemaakt.

Beide armen worden
gebogen, beide

handpalmen worden
naar buiten gehouden, 

met de voorarmen
worden trage 

bewegingen van
het lichaam af 

gemaakt.
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Veiligheid 
omgeving

AFZETTEN KRAAN
POSITIE AANPIKKER
WIJZE MONTEREN

• Geef het werkgebied van  
de kraan aan.

• Controleer 
omgevingsfactoren 
(LMRA).

• Bespreek vooraf de 
werkwijze.

• Bespreek vooraf de 
montage volgorde.

• Bespreek vooraf de positie 
van de aanpikker. 

• Bespreek vooraf de 
communicatie met de 
aanpikker.

Veiligheid 
kraan

SIGNALERING

Als akoestische signalering 
van de kraan afgaat, is de 
maximale capaciteit van de 
kraan bereikt. Alleen veilige 
kraanbewegingen zijn dan 
nog mogelijk.

Veiligheid 
last

GEBRUIK 
UITVAL- 

BEVEILIGINGEN

De uitvalbeveiliging 
bij kanaalplaat- en 
stenenklemmen dient 
volgens de gebruiks- 
aanwijzing van de fabrikant 
gebruikt te worden.

Communicatie

GEBRUIK PORTOFOON

• Maak afspraken met de 
machinist.

• Er is maar één persoon die 
aanwijzingen geeft.

• Houd de informatie kort 
en duidelijk. Noem hierbij 
altijd de naam van de 
machinist.

• Blijf informatie geven 
tijdens het werken met 
de kraan, bijvoorbeeld 
zwenken, stop (gelijk aan 
de hand- en armseinen).

• Spreek een referentiepunt 
af en gebruik dit in plaats 
van links/rechts.

PBM’s

HELM
HANDSCHOENEN

VEILIGHEIDSSCHOENEN

• Binnen het draaibereik van 
de kraan is het dragen van 
een helm verplicht.

• Lokale veiligheidsregels 
dienen opgevolgd te 
worden.

• Draag altijd 
veiligheidsschoenen.

• Draag handschoenen bij 
het aanslaan van de last.

Hijsgereed-
schappen

CONTROLE
VOOR GEBRUIK

• Bij elk gereedschap hoort 
een certificaat.

• Hijsgereedschap moet in 
goede staat zijn.

• Controleer de capaciteit.

• Controleer de hijspunten  
op de last.

• Zorg ervoor dat het 
hijsgereedschap en/of 
hijspunten niet 
beschadigen; let hierbij  
ook op de beschadiging 
van klepjes van de haak.

• Gebruik hijsgereedschap 
conform de 
gebruiksaanwijzing.

Belasting leng bij
verschillende tophoeken.

Hoe groter de sprei,
des te erger de pijn!


