
            Veiligheidsinstructiekaart (VIK)                                  
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Deze informatie is specifiek van toepassing op het betreffende arbeidsmiddel. Deze instructiekaart is samen te lezen met de algemene instructiekaart betreffende het veilig gebruik van machines. Lees voor het correct gebruik steeds de gebruikershandleiding van de fabrikant. Vraag, 
indien nodig, bijkomende toelichting aan uw leidinggevende. De verantwoordelijke uitgever noch de samenstellers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit de in deze instructiefiche opgenomen gegevens.�
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Algemene veiligheidsmaatregelen 

 
- Voor gebruik en montage eerst de volledige handleiding en montage-instructies doornemen. 
- Veranker het toestel steeds onderaan in de grond zodat dit niet kan wegglijden.  Bevestig het toestel ook bovenaan 

zodat dit niet kan omkantelen. 
- Alleen met nauwsluitende kledij, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm werken 
- Gebruik steeds een hulpmiddel zoals een touw of tang om de staalkabel vast te houden bij op en afrollen.  Kabel 

nooit met de hand zelf vasthouden bij op en afrollen. 
- Lift NOOIT gebruiken om mensen te transporteren!  Deze lift is alleen geschikt om goederen te transporteren. 
- Lading steeds goed vastmaken op het laadplatform.  (Houd hierbij rekening met plots opstekende wind.) 
- Bij een defect onmiddellijk de lift stopzetten, de spanning loskoppelen en contact opnemen met een erkend vakman 

om de nodige vaststellingen te doen en eventuele reparaties uit te voeren. 
- Bij gevaar onmiddellijk de noodstop indrukken die zich op de bedieningspeer bevindt. 

 

Bijzondere risico’s 

 
- Snijdgevaar aan staalkabel, kabel nooit met de hand vasthouden, alleen vasthouden met touw of tang. 
- Pletgevaar voor handen en vingers bij oprollen staalkabel, alleen op en afrollen met behulp van touw of tang. 
- Kantelgevaar bij hoge windsnelheden (>45km/u), laadplatform onmiddellijk naar beneden brengen en toestel 

uitschakelen. 
- Gevaar voor vallende goederen, nooit onder het laatplatform of ladder lopen, houd ook voldoende afstand bij het 

bedienen van de ladderlift. 
 

Noodgevallen 

 
- Bij noodgevallen onmiddellijk de noodstop indrukken die zich op de bedieningspeer bevindt en voedingskabel van 

het toestel loskoppelen. 
- In geval van verwondingen of ongevallen onmiddellijk een arts of de hulpdiensten raadplegen. 

Ladderlift Geda standard 200


