25.09.18

Brugervejledning for mastekran i
Aalborg Lystbaadehavn

Instruktion fredag d.28 September.
KL 09.00 – 10.00

Instruktion lørdag d.29 September.
KL 12.00 – 13.00
KL 14.00 – 15.00
Mødested: Ved mastekranen
Mastekranen må kun betjenes af personer over 18 år som har gennemgået en
instruktion af mastekranen. Ingen tilmelding.
HUSK at medbringe dit nøglekort.
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Anvendelse/Betjening
Mastekranen bruges primært til at hæve og sænke
skibsmaster på op til 500 kg og må IKKE bruges til
personhejs. Men der er påsat en stige med tilhørende
faldsikring som kan lånes hos Havnefoged.

Kranen er forsynet med 4 fjernstyrede motorer, som
udover at kunne hæve/sænke krogen også styrer en 360
graders drejning af hele mastekranen, hvor meget
den kan skråtstilles samt hejs for udskud.

Der er monteret motor på vores kran for udskud i toppen,
hvormed løfte-højden på normalt 11 meter kan øges med
2,5 m. Det er vigtigt at man ikke kører udskud op med
belastning på krogen, justering skal laves før løft.
De fleste master kan løftes uden udskud, du kan
undersøge hvor balancepunktet er allerede på
mastevognen. Husk at masten skal være tungest i
bunden, aldrig i toppen.

Ovenover styreskabet til motorerne er der placeret et
aflåseligt skab til opbevaring af håndsenderen og
sikkerhedshjelme. Skabet kan åbnes med en trykknap
når man indsætter sit nøglekort, skabet lukkes under drift
og det gøres ved kortvarigt at fjerne kortet lukke lågen og
indsætte kort igen for at fortsætte sin løfteopgave.
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Start: Først undersøg at den røde nødstops knap ikke er
trykket ind, ved at dreje den lidt rundt så den klikker ud.
Tryk derefter samtidig på de 2 nederste sorte knapper,
benævnt start, og holde dem nede i
mindst 3 sek.
Efter de er sluppet, vil en af de 5 lamper øverst på
håndsenderen blinker grøn, som indikation på at den er klar.

Nødstop: Tryk den røde knap ind, som sidder på siden af
håndsenderen, for at stoppe mastekranens
funktioner øjeblikkelig. Knappen bruges også som en slukke funktion af
håndsenderen hvorved der spares på det interne batteriet.

Sænk / hæve krog: Krogen sænkes ved konstant tryk på den sorte knap med pil
ned og hæves ved konstant tryk på den hvide knap med pil op.

Drejning: Hele mastekranen drejes mod uret ved konstant tryk på den røde knap
med pil til venstre og med uret ved konstant tryk på den grønne
knap med pil til højre. Mastekranen kan vedblive med at drejes
360 grader rundt.

Skråstilling: Mastekranens løftearm kan læne sig fremad med op til 4 m, ved
konstant tryk på den gule knap med skrå pil der peger nedad
og rejses op igen ved konstant tryk på den blå knap med skrå
pil der peger opad. ”DEN VISTE FJERNKONTROL ER TIDLIGERE MODEL.”

Højde ændring: Mastekranens løftearm kan ændres i længden, ved at aktivere
en kontakt som er placeret på sidenaf skabet, hvorved et
indskud i toppen af løftearmen enten hæves eller sænkes. Det
er ikke meningen at man benytter spillet hvis der hænger en
byrde i krogen. OBS. Vores kran er med el-motor.
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Risikovurdering
-

Det er operatørens ansvar at foretage risikovurdering inden løfteopgave.

-

Der opsættes afspærring af løfteområde som advarer mod tung last og
holder uvedkommende væk fra løfteområdet.

-

Operatør og personer som befinder sig indenfor det afmærkede løfteområde bærer sikkerhedshjelm.

-

Før hvert løft skal man sikre at sikkerhedspalen i løftekrogen ikke er
beskadig.

-

Når man har afsluttet arbejdet efterlades den røde bold over krogen ca. en
halv til en hel meter under toppunkt, undlad at køre krogen helt op til
endestop.

-

Kranarmen efterlades i en position parallelt med kajkanten.

-

Nødstop skal trykkes ind efter brug og håndsenderen låses ind i skabet.

Advarsler
-

Mastekranen må IKKE bruges til personløft.

-

Ved anvendelse af stigefor inspektion af mast SKAL faldsikringsudstyr
benyttes, det kan lånes ved havnefogeden. (Husk at man på alle
tidspunkter skal være sikret med mindst en strop)

-

HUSK at kontrollere om alle vanter og stag er afmonteret før løft af
masten, da der eller kan opstå skader og farlige situationer.

-

Alle Mastekranens motordrevne funktioner kan stoppe øjeblikkeligt ved
tryk på håndsenderens røde nødstop.

-

Alle motorer har indbygget positions måler så de automatisk stopper når
mastekranens funktioner kommer ud i sine ydrestilling, for at forhindre
fejlbetjening.

-

Hvis kranen efterlades i en position ud over vandet er der fare for
påsejling.

-

Mastekranen må kun betjenes af personer over 18 år som har
gennemgået en instruktion af mastekranen.
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Almindelige ordens regler
-

Klargøring af master foregår på arealet foran masteskurene.

-

Når man har hentet sin båd køres masten tilrigget på mastevogn over til
kranen, så man undgår ventetid.

-

Ryd pænt op så der ikke ligger strips, gamle splitter og andet.

OBS. I denne foreløbige instruktion forekommer billeder fra en anden kran
end vores, jeg har ikke en endelig version endnu. Når den kommer bliver
den lagt på hjemmesiden.

Vores fjernkontrol herunder.:
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