NL
Hijsinstructie TopLight Dakluiken
Belangrijk vooraf
o

De TopLight Dakluiken variëren van ca. 370 kg t/m ca 510 kg. In verband met
veiligheidsredenen raden wij aan nooit onder het luik door te lopen tijdens
hijswerkzaamheden.
Type
TL2010-UG
TL3010-UG

Binnenmaat
2000x1000 mm
3000x1000 mm

Buitenmaat
2330 x 1250 mm
3330 x 1250 mm

Gewicht
+/- 370 kg.
+/- 510 kg.

o

Zorg altijd dat er gebruik word gemaakt van gekeurd en goed onderhouden hijsmateriaal en
materieel. Het hijsmateriaal en de kraan dienen geschikt te zijn om de bovenstaande
gewichten te kunnen hijsen.

o

Ga bij het bevestigen van de hijskettingen/hijskabels nooit op het dakluik staan, daar dit tot
beschadiging kan leiden aan het glas.

o

Zorg ervoor dat het dakluik geleidelijk en met zo weinig mogelijk schokken wordt opgetild en
neergezet, dit ter voorkoming van beschadigingen

Benodigdheden
o
o
o

4x
1x
4x

Harpsluiting ‘’Green Pin H-sluiting G4161’’ of gelijkwaardig. Met pin grote Ø 8mm
Dubbele evenaar
Hijsketting of hijskabel
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Stap 1: Uitpakken
Het dakluik wordt standaard geleverd in een houten box. De box bestaat uit losse voor- en
zijpanelen.
A. Verwijder eerst het deksel en vervolgens één voor één de zijwanden. Let op: wanneer de
laatste twee wanden loskomen van elkaar kunnen deze omvallen. Zorg daarom dat de
wanden worden vastgehouden.
B. Het dakluik is bevestigd op de pallet. Demonteer de bouten zodat het dakluik niet meer aan
de pallet bevestigd is.

Stap 2: Hijsen
Alle TopLight dakluiken worden voorzien van 4 hijsogen welke aan de scharnierzijde en de
tegenovergestelde zijde zijn geplaatst. Hieraan kan het dakluik worden gehesen.

Om het dakluiken niet te beschadigen dienen de hijskabels waaraan het dakluik komt te hangen altijd
exact verticaal te staan. Hiervoor dient u gebruik maken van een dubbele evenaar hijsconstructie.
A. Breng bescherming aan ter plaatse van de hijspunten om te voorkomen dat de hijskettingen
schade kunnen maken aan het frame of de glasplaat.
B. Hang de evenaar in de kraan en zorg dat deze goed bevestigd en gezekerd is.
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C. Monteer de hijskettingen-hijskabels door middel van de harpsluitingen (‘’Green Pin H-sluiting
G4161’’ of gelijkwaardig) aan de hijsogen.

D. Postioneer de evenaar, door middel van de kraan, boven het dakluik.
E. Bevestig de hijskettingen (welke bevestigd zijn aan het dakluik) aan het hijsframe.
Zorg ervoor dat de hijskabels/kettingen niet onder spanning staan en dat deze niet in
aanraking komen met het dakluik of de glasplaat.
F. Hijs het dakluik voorzichtig naar het dak en over de daksparing. Lijn het dakluik uit boven de
daksparing en zet het dakluik voorzichtig neer op het dak. LET OP! Het is belangrijk dat de
hijsbanden/kettingen recht omhoog trekken om verkeerde spanning op de hijsogen te
voorkomen.
G. Als het luik op de juiste positie staat kunnen de hijskabels/kettingen losgekoppeld worden
van de dubbele evenaar. Let er op dat de kabels/kettingen niet op de glasplaat
vallen/worden neergelegd na het loskoppelen.
H. Demonteer de hijskabels van het dakluik.
I.

Het dakluik kan nu verder afgemonteerd en ingeplakt worden, maak hierbij gebruik van onze
montagehandleiding.
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