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Harp- en D-sluitingen
Onze sluitingen zijn in borstbout en moerbout 
van de lichte lasten van 1t tot en met de zware 
werkzaamheden van wel 1250t. De sluitingen 
zijn geschikt voor hijstoepassingen. Let op een 
juist gebruik van de sluitingen o.a. volgens 
onderstaande punten 

• Let er op dat de sluitingen op de juiste manier
  aan de bevestigingspunten gemonteerd
  worden: eerst hand-vast aandraaien en
  daarna met een sleutel natrekken, zodat de
  kop van de bout vast tegen het oog van de
  sluiting aanligt. De bout moet de juiste lengte
  hebben, zodat de bout over de hele lengte
   van het schroefdraad draagt.

•  Verkeerde montage van de bout kan leiden tot verbogen bouten,
   beschadiging van de schroefdraad in het oog van de sluiting, of
   verdraaiing van de ogen ten opzicht van elkaar. Gebruik de sluitingen nooit, wanneer bovenstaande
   geconstateerd is. Verwissel alleen een bout met dezelfde grootte, kwaliteit, fabricaat en veilige werklast. 
• Gebruik de juiste sluiting voor het juiste karwei. Let hierbij op de veilige werklast en houdt rekening met
  eventuele extreme omstandigheden, of schokbelastingen.
• Controleer of de sluitingen op de juiste manier aan de last zijn gemonteerd, m.a.w. dat de sluiting in het midden
   van de boog belast wordt en voorkom buigbelasting, instabiele belasting en overbelasting.

• Zijdelingse belastingen moeten vermeden
  worden. Wanneer zijdelingse belasting niet
  voorkomen kan worden, houdt er dan rekening
  mee, dat de veilige werklast verlaagd wordt, bij
  een belasting onder een hoek van 45º is de
  capaciteit nog 70% van de oorspronkelijke
  veilige werklast en bij een belasting onder een
  hoek van 90º is de veilige werklast nog 50%
   van de oorspronkelijke veilige werklast.
• Wanneer de sluitingen gebruikt worden
  samen met een ketting tweesprong, dient er
  goed op gelet te worden dat de tophoek niet
  groter is dan 120º.
• Voorkom toepassingen waarbij de last
  onstabiel is. 
• Gebruik bij toepassingen waar de sluiting
  langdurig gebruikt wordt of waarbij maximale
  veiligheid wordt gevraagd, een sluitingen met
  moerbout en splitpen.
• Voorkom toepassing waarbij door beweging
  de pin kan draaien en zich wellicht los kan
  schroeven. 
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