Samsvarserklæring & Bruksattest
Vi sertifiserer herved, på eget ansvar, at dette Westsafe produktet helt og fult samsvarer med kapasiteten
som viser på merkelapp og i instruksjonsmanualen.

Rundsling
Båndstropp
Materiale: 100% Polyester
Sikkerhetsfaktor: 7 : 1

Prod. mnd/år

WLL

1,0 tonn

2,0 tonn

3,0 tonn

5,0 tonn

Farge

Fiolett

Grønn

Gul

Rød

EWL

Mtr.

Mtr.

Mtr.

Mtr.

Serie
nr:
Vi erklærer at dette produktet møter sikkerhetsmessige krav i henhold til vedlegg 1, del 4 av EU’s
Maskindirektiver 89/392/EEC og tilføyelse 91/368/EEC, 93/44/EEC og 93/68/EEC.
Produsert etter standard EN 1492 – 1, EN 1492 – 2.
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Bruksanvisning
Sikker bruk av Fiberstropper
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kontroller at stroppen har nok kapasitet WLL og lengde (EWL)
kontroller at stroppen har skader som gjør den uegnet til bruk
kontroller merkingen
husk at WLL er oppgitt i rett løft
husk faktor ved bruk av flere stropper og usymetriske løft (se tabell under)
bruk ikke knuter til å tilpasse løftet
bruk ikke en stropp som er skade
unngå skarpe hjørner og kanter
unngå rykk og sjokkbelastninger
unngå at utstyret blir utsatt for kjemikalier
unngå temperaturer under - 40°C og over 100°C
ikke dra stroppen langs bakken slik at den blir utsatt for skit og smuss
ikke frigjør stroppen når last hviler på stroppen
skadete stropper kasseres, ved tvil kontakt sakkyndig virksomhet
fiberstropper skal kontrolleres av Sakkyndig Virksomhet med 12 mnd. Intervaller

Lagring og vedlikehold
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lagres i tørre ventilerte omgivelser
vaskes i rent vann når stroppen har vert utsatt for kjemikalier
vaskes med vannlige vaskemidler uten alkalier ved normal bruk
sørg for at merkelappen forblir leselig etter bruk
event. reparasjoner må kun utføres av leverandør
kontakt leverandør eller Sakkyndig Virksomhet ved tvilstilfeller
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