
Kontroll av wiretaljer etter bruk:
Etter bruk kontrolleres taljer for evt. skader og deformasjoner som kan ha oppstått under bruken.
Dersom skader eller mangler oppdages, merkes wiretaljen med HVIT farge på skadet sted, og bringes til bestemt sted for 
kassering / reparasjon. Taljer som er kontrollert og ikke har mangler, lagres på et tørt og hensiktsmessig sted.
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Bruksanvisning og kontroll før bruk:

Generelt om sikker bruk av løfteredskap:

Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til forskrift om
Maskiner Best.nr.522, og gjennomgått periodisk sakkyndig kontroll hver 12. mnd.

Personell som  bruker løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring ihht. Forskrift om Utførelse 
av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, best. nr. 703. Opplæringen skal gi kunnskaper om 
oppbygging, betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av det løfteredskapet som til en hver tid brukes.

Bruksanvisning Nr.001 for
Wiretaljer

Sikker bruk av wiretaljer:
1. Aldri belaste taljen med mer enn arbeidskapasiteten ( WLL )
2. Aldri løft gods over eller nær personer.
3. Aldri bruk en talje for å løfte eller transportere personer.
4. Bruk aldri taljewiren som stropp.
5. Knekk aldri wiren over skarpe kanter.
6. Forlat aldri hengende last uten tilsyn.
7. Kast aldri taljen fra deg, unngå støt og slag.
8. Ikke trekk wiren lenger inn enn at 15 cm. gjenstår.
9. Ikke løft og trekk samtidig.
10. Aldri bruk en talje med feil eller skader.

Taljer er klar for bruk. Taljens funksjon er basert på selvstrammende klemmer. 2 uavhengige klemmer plassert i
taljehuset strammer rundt wiren og trekker alternativt gjennom taljen. Utløserhendelen no. 10 skyver forover til
den faller inn bak en kant. Dette gjør at over og underklemmene åpnes. Nå kan den beslåtte wire enden skyves
inn i åpningen no. 9 og føres gjennom taljen. Utløserhendelen kan nå settes tilbake til utgangsposisjonen.
Det er viktig at det brukes korrekt wirediameter.

A: For 0,6 tonn talje - Wirediameter: 6,4 mm
B: For 1,0 tonn talje - Wirediameter: 8,4 mm 
C: For 1,6 tonn talje - Wirediameter: 11,4 mm
D: For 3,2 tonn talje – Wirediameter: 16,2 mm

Forsikre deg om at wiren er ren, og uten slitasje før bruk. Ved å sette på teleskoparmen på den fremre hendel no.
19. Lasten kan nå heves med en fram og tilbakebevegelse. Den kan sentreres ved den samme bevegelse ved bruk
av bakre hendel no. 12. Den ønskede styrken for å stenge klemmen utvikles av vekten og av klemmene. Ikke
bruk wiren som en slynge, den kan da bli skadet. Se etter at det ikke er knute eller krøll på wiren.

   Type    Løftekapasit       Trekk kapasitet

   HIT-06     600 kg   900 kg
   HIT-10   1000 kg 1500 kg
   HIT-16   1600 kg 2400 kg
   HIT-32   3200 kg 4800 kg






















