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Bruksanvisning for jekketalje og
kjettingtalje
Generell informasjon
Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og
teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og
kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker.
Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instrukser og datablader.
Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.mnd, eller oftere hvis forholdende skulle tilsi
dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets «Forskrift om maskiner nr. 544».
Produktet er levert med en samsvarserklæring. Denne skal alltid være tilgjengelig ved bruk.
Det skal foreligge gyldig kontrollkort, utstedt fra en sakkyndig virksomhet, minimum hver 12 måneder etter at utstyret ble
tatt i bruk. Kontrollkortet oppbevares sammen med samsvarserklæringen.

Bruksområde:
Jekketalje/kjettingtalje brukes for heving og senkning av last for hånd.
Kontrollpunkter før bruk:
•
•
•
•

Sjekk at alle opplysninger på taljens merkeskilt er tydelige, og i samsvar med dokumentasjon.
Pass på at krokene ikke er deformert, og at de kan rotere fritt og jevnt.
Sjekk at bremsesystemet kjører normalt.
Sjekk at lastekjetting er ikke vridd, bøyd, strukket eller skadet på annen måte.

Sikker bruk av utstyret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komponenter skal monteres og brukes i henhold til produsentens instrukser.
Velg riktig type talje for aktuell bruk, med korrekt tillatt arbeidsbelastning.
Unngå bruk som medfører bøyningskrefter, ustabile laster eller laster som påfører overbelastning.
Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
Bruk aldri to eller flere taljer sammen for å løfte en last som overstiger taljens nominelle kapasitet.
La aldri en last henge lenge i taljen.
Bruk aldri taljekjetting som en stropp.
La aldri en last hvile på krokspissen.
Dra aldri lastkjettingen over en skarp kant.
Sving eller skyv aldri på en hengende last.
Man må aldri sveise eller skjære i en last som henger i en talje.
Betjen aldri en talje så langt at den nederste kroken kommer i berøring med taljekroppen.
Betjen aldri en talje så langt at lastkjettingen trekker i ankeret.
Taljen skal ikke varmebehandles eller utsettes for bruk med syrer, kjemiske løsninger eller kjemisk damp.
Rådfør deg alltid med produsent hvis du planlegger å bruke taljen i sjø/saltvann eller andre korrosive miljøer.
Det er ikke tillatt å reparere eller endre på taljens konstruksjon og dens komponenter.
All løfting og senkning av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.
Aldri stå under eller i umiddelbar nærhet av hengende last!

Inspeksjon/Vedlikehold etter bruk:
•
•
•
•
•
•

Etter bruk skal taljen kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
Hvis bruker avdekker skade i henhold til kontrollpunktene over, eller produktet har betydelig slitasje, skal
utstyret tas ut av bruk umiddelbart, og legges til side for sakkyndig kontroll.
Eventuelle skader som avdekkes skal ikke forsøkes reparert av bruker. Benytt alltid godkjent serviceteknikere.
Hvis bruker er i tvil om grad av slitasje som avdekkes, skal utstyret tas ut av bruk, og legges til side for
sakkyndig kontroll.
Utstyr som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet, tørt sted.
Sørg for å smøre lastkjetting, kroksperrer, topp-/bunnkrokbolter og krokbøylen mv. Lastkjettingen er en viktig
del av taljen og må smøres godt med maskinolje.
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