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Een van mijn klanten is
op zoek naar hijsbanden voor
zijn magazijn. De banden
moeten bestand zijn tegen
hoge temperaturen en scherpe
randen. Ik weet dat
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Welke hijsband past bij u?

Platte textiel hijsband:
Een band met aan beide
uiteinden twee soepele lussen
(band waarvan de uiteinden zijn
teruggestikt of met metalen
lussen).

Kettingstrop: Manutan
adviseert Grade 100 (p. 219).
Deze ketting is gemaakt van
sterker staal dan de gangbare
Grade 80-kettingen (100 kg/
mm² i.p.v. 80 kg/mm²)
en kenmerkt zich door:
Een langere levensduur van
de ketting
25% meer hefvermogen met
dezelfde kettingdiameter
Lagere kosten

Kabelstrop

Kettingstrop

Eindeloze hijsband of rondstrop:
Gesloten ronde band waarvan de
verbinding niet zichtbaar is. De
band is mechanisch vervaardigd
waarbij het weefsel om zichzelf is
gewikkeld du toron sur lui-même.

Hijsband met meerdere
banden of meervoudige
hijsband: Met meerdere
banden aan één ring.

Enkele hijsband: Met aan
ieder uiteinde een lus, een
oog, een ring, een haak of een
harpsluiting.

Polyester
hijsband met
beveiliging

Type hijsbanden:

Touwstrop

Op hijsbanden moet altijd de
afkorting WL of de Werklast
zichtbaar zijn (op een ring
of typeplaatje): Dit is het
maximumgewicht dat de
hijsband, bij normaal gebruik,
verticaal kan dragen.
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Uw keuzecriteria
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Het is heel belangrijk om
rekening te houden met alle
criteria (gewicht, omvang
en aard van de last, enz.)
om de juiste hijsbanden te
vinden. Voor jouw klant
adviseer ik kettingen met een
beschermkoker. Een advies
dat zeker zal blijven hangen!
Eva,
Assistent Marketing

Uw verplichtingen
Hijsbanden en andere hijsaccessoires
moeten voldoen aan de machinerichtlijn
2006/42/EG.
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