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1. RISICO’S 

- Contact met of knelling door hangende last of onderdelen rolbrug 

- Vallen van last 

 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

Let op:  

• een rolbrug mag enkel bediend worden door hiervoor opgeleid personeel 

• een rolbrug moet driemaandelijks gekeurd worden door een EDTC (Externe Dienst voor Technische 

Controle) 

Voor gebruik 

• Controleer dat de last de SWL van de rolbrug en het gebruikt aanslagmateriaal niet overschrijdt 

• Controleer het aanslagmateriaal op beschadigingen, gebruik geen beschadigd aanslagmateriaal 

• Controleer het energieniveau van de afstandsbediening 

• Controleer de bedieningen van de rolbrug: 4 richtingen + hijsen/vieren + noodstop 

• Zorg dat het te volgen traject vrij is van obstakels en voldoende breed. Baken indien nodig de 

doorgangen af. 

• De last moet zich steeds binnen het bereik van de rolbrug bevinden, ze mag nooit binnen het 

bereik getrokken worden door de rolbrug. 

Aanslaan van last 

• Laat de haak zakken tot net boven de last 

• Controleer de haak van de rolbrug op beschadigingen 

• Gebruik een vast hijsoog aan de last, of kettingen of hijsbanden die op een correcte manier 

aangebracht zijn rond de last, om aan de haak te pikken. 

• Hijs de last een klein beetje van de grond 

• Controleer of het aanslagmateriaal goed rondom de last blijft zitten en controleer de stabiliteit van 

de last 

• Hijs verder tot de verplaatsingshoogte 

Verplaatsen van last 

• Houd steeds voldoende afstand van de bewegende last 

• Beweeg slechts in 1 richting tegelijkertijd 

• De bediener gaat met de last mee, zodat hij steeds zicht heeft op het traject en de last. 

• Houd andere personen uit de buurt van het verplaatstraject 

• Vermijd plotse, bruuske bewegingen, vermijd dat de last gaat zwieren. 

• Breng de last tot boven de gewenste positie en laat deze langzaam zakken. 

• Zet de last neer en zorg dat die niet kan omvallen of uit elkaar vallen. 

• Sla de last af 
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Na gebruik 

• Parkeer de rolbrug op een veilige positie 

• Breng de haak naar de hoogste positie 

• Duw de noodstop in 

• Leg de afstandsbediening op zijn plaats 

• Controleer het aanslagmateriaal op beschadigingen, meld eventuele beschadigingen aan de 

verantwoordelijke 

Onderhoud/reparatie 

• Onderhoud en reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door hiervoor opgeleide personen, van 

een externe firma of de eigen technische dienst 

• Onderhoud mag enkel uitgevoerd worden volgens voorschrift van de fabrikant 

• Pas steeds de LOTO-procedure toe 

 

 

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

  tijdens aanslag last:  indien nodig:  

                                           impact 

 

5. AANDACHTSPUNTEN 

       

 

- Controleer de bewegingen van de rolbrug voor gebruik 

- Zorg ervoor dat het traject vrij is van obstakels en personen 

- Sla de last correct aan de haak van de rolbrug, zorg ervoor dat de last niet uit elkaar kan 

vallen 

 

- Trek de last niet vanuit door de rolbrug onbereikbare plaatsen 

- Onder hangende last begeven 

- Nooit de last begeleiden bij hoge snelheid 

 

 

 


