Hefwerktuigen

Aanslaan en uitwijzen van lasten
IS-006 (Riscovolle taken)
Duur: 2 dagen

DOELSTELLING
Opleiding met vooral aandacht voor de volgende punten :
Wetgeving en definities
Keuze van het soort hijsmateriaal (werkbelasting)
Gebruik van het hijsmateriaal (combinatie van aanslagmateriaal)
Controle op het hijsmateriaal

PROGRAMMA
Theorie
-

-

Zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden kennen
Kunnen bepalen van gewicht, zwaartepunt, hoek en figuur van aanslaan
Weten welke krachten kunnen inwerken op het materiaal
Belasting en stabiliteitsfactoren begrijpen
De volgende termen kennen en kunnen uitleggen: werklast, breukbelasting, werklastfactor, gebruiksfactor,
aanslagfactor, belastingfactor (+ veiligheidsfactor = veiligheidscoëfficiënt), binnenhoek, buitenhoek,
tophoek, spreidhoek, zwaartepunt.
De verschillende hijsbanden kennen: de geweven band of platte band, de enkele strop, de eindloze strop,
de ronde hijsband, polyesterstrengen.
De staalkabel samenstelling kennen: staalkabellengen, staalkabelsprongen.
Volgende soorten van kettingwerk en samenstelling kennen: diverse schalmen en ringen, oogbouten en moeren; rechte sluiting of D-sluiting, harpsluiting, kettinglengen, kettingsprongen.
Volgende speciale hijsgereedschappen kennen: platenklem; hijsklem
Volgende takels kennen: katrol; handtakel; elektrische takel.
Weten hoe een last veilig aangeslagen moet worden met speciaal hijsgereedschap, hijsbanden,
staalkabels, kettingwerk, takel;
Weten hoe men veilig kan werken met loopkatten, hijsbalken
Weten welke de voorwaarden zijn voor het gebruik van hulpstukken
Het juiste aanslagmateriaal kunnen selecteren
Algemene veiligheidsregels beheersen: gebruik van voorgeschreven PBM’s, regelgeving, risicoanalyse
Inzicht in economische aspecten verwerven (elementen van slijtage, onderhoud)
Invloed van temperatuur en omgevingsfactoren kennen
Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal kennen (inspectie en certificering)
Persoonlijke veiligheid respecteren (kledij, PMB)
Armseinen

Praktijk
-

-

De veiligheidsregels op de juiste wijze toepassen
Uitvoeren van de nodige controles voor het gebruik van hijsmiddelen: keuringsdatum van hijsgereedschap
controleren, transportweg op veiligheid controleren, gebruikersinspecties uitvoeren( periodieke inspectie,
visuele inspectie, afkeurmaatstaven)
Juist materiaal leren kiezen in functie van de toepassing
Een last veilig kunnen aanslaan met hijsbanden;
Een last veilig kunnen aanslaan met staalkabels;
Een last veilig kunnen aanslaan met kettingwerk;
Een last veilig kunnen aanslaan met takels en speciaal hijsgereedschap;
Een last veilig kunnen aanslaan en hijsen over een “gevaarlijke plaats” (bvb. installaties en bovengrondse
pijpleidingen, enz.);
Diverse goederen/lasten kunnen aanslaan met behulp van diverse soorten aanslagmateriaal;
Diverse goederen/lasten verplaatsen op simulatieafstand
Kunnen seinen: gangbare signalen en gebaren (armseinen) kennen en kunnen toepassen zodat een last
veilig verplaatst kan worden
Met radiocommunicatie kunnen werken
Een risicoanalyse kunnen uitvoeren
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Hefwerktuigen

Aanslaan en uitwijzen van lasten
IS-006 (Riscovolle taken)
DUURTIJD
-

Theorie: 1 dag (groep van 10 deelnemers max.)
Praktijk en examen: 2 uur per persoon (ervaren personen). Een examen volgens IS-006 “Register
Risicovolle Taken”. Dit Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA
(versie 2004/04).

DEELNEMINGSKOSTEN

Wij kunnen deze opleiding ook bij u ter plaatse voorzien
hiervoor kan u steeds een vrijblijvende offerte aanvragen.

€ 493 + 21 % BTW per deelnemer.
Documentatie, maaltijd en koffiepauzes inbegrepen.

SUBSIDIES
KMO-portefeuille
Vinçotte Academy is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid.
U kan tot 50% besparen op de kostprijs van onze opleidingen. Ons erkenningsnummer : DV.O104637.
Voor verdere inlichtingen kan u terecht op www.kmo-portefeuille.be
Diverse opleidingen zijn erkend door sectorale opleidingsorganisaties
IPV, FVB, Educam, Cevora, Vormelek, … Andere sectorgebonden tegemoetkomingen kunnen in overleg met uw
sectorfonds. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij Vinçotte Academy .
Vinçotte Academy beschikt over een erkenning als examencentrum in het kader van de VCA-Risicovolle Taken.

VERDERE INLICHTINGEN
Betty Dox

Tel : 03/221 86 18
Fax : 03/221 86 81
Email : bdox@vincotte.be

Inschrijvingsstrook – terug te faxen of te sturen naar Vinçotte Academy
Naam ...........................................................................................................................................................................................
Voornaam ....................................................................................................................................................................................
Functie .........................................................................................................................................................................................
Bedrijf ...........................................................................................................................................................................................
Facturatieadres ............................................................................................................................................................................
Postcode en gemeente ................................................................................................................................................................
Tel. ...............................................................................................................................................................................................
Fax ...............................................................................................................................................................................................
1

E-Mail ..........................................................................................................................................................................................
BTW-nummer (verplicht in te vullen).............................................................................................................................................
1

Adres briefwisseling ....................................................................................................................................................................
Bij annulering minder dan 7 dagen vóór de opleiding, of bij afwezigheid op de lesdag zelf, wordt de volledige factuur betaald. Indien u zelf
verhinderd bent mag u steeds een collega afvaardigen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Schrijft zich in voor de opleiding “Aanslaan van lasten (IS-006)” - Ref. HL07N
Plaats: Paal-Beringen
Datum: 5 en 7 april 2011
Plaats: Paal-Beringen
Datum: 16 november en 18 november 2011

Datum

Handtekening

1
Na invullen van uw e-mailadres/adres briefwisseling behoudt Vinçotte Academy zich het recht voor om u via deze weg te informeren over onze
producten. Overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van het privéleven met betrekking tot het bewerken van gegevens met persoonlijk
karakter van 8.12.92, heeft u het recht alsook de mogelijkheid dit register te raadplegen en te verbeteren.
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