
LAYHER HIJSWIEL
MONTAGEHANDLEIDING

EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Uitgave 11.2017

Kwaliteitsbeheer
door TÜV-CERT
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001:2008 



2

INHOUDSOPGAVE

   Opmerking .................................................................................3

 1.  Algemeen ..................................................................................4

 2.  Technische specificatie hijswiel en hijstouw ..........................4

 3.   Veiligheidsinstructie .................................................................4

 4.   Functioneringsprincipe hijswiel ...............................................5

 5.   Hijstouw voor hijswiel ..............................................................7
 
 6.  Montage en demontage hijswiel .............................................9

 7.  Materiaaltransport ..................................................................11

 8.  Probleemoplossing .................................................................12

 9.  Onderhoud ..............................................................................12

 10.  Reparatie .................................................................................12

 11.  Reserve onderdelen ................................................................13

 12.  EU Verklaring van overeenkomst ...........................................14



3

OPMERKING

Voor de in deze montage- en gebruikershandleiding beschreven pro-
ducten of montagevarianten kunnen per land specifieke voorschriften 
gelden. De gebruiker van de producten is ervoor verantwoordelijk dat 
deze voorschriften worden opgevolgd. Afhankelijk van lokale voor-
schriften behouden wij ons het recht voor niet alle hier afgebeelde 
producten te leveren.

U kunt contact opnemen met uw Layher verkoopvestiging voor alle 
vragen over het toegestane gebruik van de producten of speciale 
montage-instructies.

De inhoud van dit document heeft uitsluitend betrekking op het origi-
nele Layher hijswiel. Layher heeft de inhoud, met name de verstrekte 
informatie, presentatie, afbeeldingen, opmerkingen en aanbevelingen 
uiterst zorgvuldig uitgewerkt. Evenwel kan Layher niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid en actualiteit van 
de inhoud. De aansprakelijkheid is uitgesloten in gevallen van ken-
nelijke vergissing, schrijf- of drukfouten. Het gebruik van de inhoud is 
op eigen risico. De landspecifieke, desbetreffende eisen, bepalingen 
en voorschriften van de betreffende locatie dienen op eigen initiatief 
gecontroleerd te worden.
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1.  ALGEMEEN

Deze montage handleiding en gebruikersinstructie is overeenkomstig 
2006/42/EG samengesteld en bevat alle noodzakelijke aanwijzingen 
voor een veilige en correcte:

• Montage
• Gebruik
• Veiligheidsmaatregelen
• Onderhoud en controle
• Reparatie
• Reserve onderdelen

Aanwijzigingen voor de gebruiker:

Het Hijswiel mag alleen door gebruikers worden bediend die hiermee 
vertrouwd zijn. Gebruikers moeten kennis genomen hebben van deze 
handleiding en de aanbevelingen en instructies begrepen hebben.

2.  TECHNISCHE SPECIFICATIE HIJSWIEL 
EN HIJSTOUW

Gewicht     2,7 kg
Maximale hijscapaciteit   50 kg
Maximale aanbevolen hijshoogte  30 m
Maximale hijshoogte   40 m
Hijstouwdiameter    20 mm

3.  VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
 
Gebruik het hijswiel uitsluitend in overeenstemming met deze
montagehandleiding en gebruiksinstructie. 

Het hijswiel en hijstouw wordt gebruikt voor handmatige hoogte-
transport van lasten tijdens steigermontage en steigerdemontage.

• Verblijven en rijden onder hangende lading is verboden.
•  Neem de waarschuwingen op het hijswiel, touw en in de mon-

tagehandleiding en gebruiksinstructie in acht.
• Houd rekening met veiligheidsafstanden.
• Gebruik het hijswiel alleen bij goed zicht.
• Gebruik het hijswiel alleen zoals bedoeld.
•  Het hijswiel mag uitsluitend worden gebruikt voor het verplaat-

sen van goederen. Personen mogen onder geen enkele omstan-
digheid worden vervoerd.

•  Belast het hijswiel nooit over het maximaal toegestane hijsver-
mogen van 50 kg.

• Neem alle voorschriften voor het hijsen van materialen in acht.
• Steigers waarop het hijswiel wordt gemonteerd moeten worden 

geconstrueerd en verankerd volgens de respectieve steigeront-
werp. Neem in geval van twijfel contact op met de constructeur.

• Controleer na een lange periode van niet gebruik van het hijs-
wiel alle functionele componenten visueel en vervang bescha-
digde onderdelen door nieuwe originele reserveonderdelen.

• Gebruik geen defecte of beschadigde onderdelen of hijstouw. 
Let ook op ongebruikelijk gebruikersgeluid.

• In geval van het constateren van defecten de werkzaamheden 
direct stoppen en het defect verhelpen.

• Rapporteer schade en defecten onmiddellijk aan een verant-
woordelijke persoon.

• Waarschuw personen in de directe omgeving wanneer u met 
het hijswiel werkt.

• De lading moet veilig in de lasthaak worden gehangen en in de 
haakbasis rusten.

• De veiligheidsklep aan de lasthaak moeten gesloten zijn.
• Motorische aandrijving is niet toegestaan.
• Gebruik geen hijstouw met een andere diameter dan aangege-

ven in hoofdstuk 2.
• Hijstouwen die door slijtage beschadigd, vervormd of kleiner 

dan de minimumdiameter zijn, mogen niet worden gebruikt.
• Gebruik de afzonderlijke delen van het hijswiel alleen in hun 

originele staat. Reparaties alleen uitvoeren met originele         
reserveonderdelen. 
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4.  FUNCTIONERINGSPRINCIPE 
HIJSWIEL

Het Hijswiel is voorzien van de CE-markering volgens de machine-
richtlijn 2006/42/EG. 

Onderdelen van het hijswiel

 1. Ophanghaak
 2. Beugel
 3. As M8
 4. Wiel
 5. Moer M8
 6. Klepsluiting
 7. Ring 30 x10
 8.  Zeskantmoer M12  

(permanent gelast aan ophanghaak)
 9. Zeskantmoer M8 – plat
10. Kogellagerhuis M8
11. Kogellager

De ophanghaak (1) maakt de veilige bevestiging van het hijswiel op 
de console-adapter mogelijk.

De beugel (2) kan op de ophanghaak worden gedraaid. Het wiel (4) 
draait tussen de beugel om de as (3) met kogellagers.

De as wordt aan elke kant met een M8 zeskantmoer (5) tussen de 
beugel en met een M8 platte zeskantmoer (9) geschroefd. Het wiel 
loopt aan beide zijden op een kogellager huis (10) in combinatie met 
een kogellager (11) op de as van het wiel.
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De last wordt bevestigd aan de zijde van het touw waar zich het 
horizontale deel van de beugel bevindt. Het touw om de last hand-
matig op te hijsen bevindt zich dus aan de andere kant van de   
gebogen beugel.

Hijsdeel van
het touw

Lastdeel

Positie van het lastdeel en het hijsdeel van het touw
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5.  HIJSTOUW VOOR HIJSWIEL

Omschrijving hijstouw
Deze omschrijving is gebaseerd op een 16-voudig, rond gevlochten 
touw. 
• Materiaal is isotactisch, UV-gestabiliseerd polypropyleen. 
• Diameter 20 mm. 
• Met knooploze en ononderbroken inzetstukken. 
• Aan weerszijden genaaide lussen, waarvan de naden doordrin-

gen in de gehele draaddoorsnede, bevestigt met kabelbinders. 
Tegen rafelen beschermd door krimpkous.

• Hoge sterkte beugel NG 2.0 in een van de lussen.
• Lengtes van 20 m en 40 m.

Technische gegevens van het hijstouw 
• Minimale breekkracht: 3500 daN (genaaid) 
• Kabelmassa: ongeveer 160 g/m 

Verhoogde operationele coëfficiënt als gevolg van de
risicobeoordeling 
• Hijsvermogen: 50 kg 

Juist gebruik van het hijstouw
Het hijstouw is uitsluitend voor het handmatig hijsen van lasten via het 
hijswiel. Het koppelen van hijstouwen en het gebruik van meerdere 
hijswielen is toegestaan zolang de trekkracht op het hijstouw de 50 kg 
niet overstijgt en de koppeling niet over het wiel komt te lopen. Het 
aanslaan van de last moet met geschikt materiaal zoals een hijshaak 
gebeuren.

Gebruikswijze van het hijstouw
• Het doorvoeren van het hijstouw over het hijswiel niet onder 

trek of belasting uitvoeren. Voor montage en demontage van 
het hijstouw de lus met de hand over het wiel heen plaatsen. 

• Sluit het hijstouw nooit aan op lieren of andere voorzieningen 
met motoraandrijving. 

• Trek niet aan het hijstouw over randen. Het hijswiel moet licht 
lopen. Vermijdt beschadigingen van het hijstouw door bijvoor-
beeld ladingen op het touw te plaatsen. 

• Draai het hijstouw niet onder belasting. Geef het vrije einde een 
kans om zich terug te draaien. 

• Zeker of bind personen niet vast met het hijstouw. 
• Gebruik het hijstouw niet als hijsstrop. 
• Knoop geen hijstouwen of beide zijde aan elkaar. 
• Gebruik het hijstouw niet voor het slepen of bergen van voer-

tuigen. 
• Trek niet aan een hijstouw met verstrengelingen of indraaiin-

gen. Geef het hijstouw ruimte om uit te draaien en ontwar de            
verstrengelingen voorzichtig met een gesloten hand.

Verdere veiligheidsinstructies 
• Controleer het hijstouw vóór elk gebruik op beschadigingen. 
• Gebruik geen hijstouwen waarvan de beschermende krimpfolie 

over het naaiwerk ontbreekt. 
• Gebruik het hijstouw niet boven 80°C 
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• Geen gebruik in chemicaliën (gebruikelijke vervuiling op bouw-
plaatsen is ongevaarlijk).

• Het hijstouw nooit rond lichaamsdelen slaan. 
• Gooi het hijstouw weg als er kinken in zitten. 
• Gooi het hijstouw weg als de stiksels loslaten. 
• Gooi het hijstouw weg als de krimpkous is beschadigd. 
• Bewaar het hijstouw koel, droog en beschermd tegen zonlicht 

(UV-straling). 
• Gebruik geen hijstouwen ouder dan zeven jaar. 

Slijtage en hijstouw schade:

Lus (uitdraaien)

Losse kink (terugdraaien)

Kink (afvoeren) - slijtagelimiet bereikt

Aangetrokken kink (afvoeren) - slijtagegrens bereikt
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6.  MONTAGE EN VERWIJDEREN VAN 
HET HIJSWIEL

Bestaande uit:
• Console
• Console-adapter
• Hijswiel
• Hijstouw
• Harpsluiting

In het algemeen moeten alle steigers worden gemonteerd en  
verankerd volgens de montagehandleiding.

Plaats een zwenkbare console 
van 0,73m  over een staander-
pen van de bovenste slag.
Als alternatief kan een console 
met pen en met halve koppeling 
worden bevestigd aan de knoop-
plaat van een stelraam.

Steek de console-adapter voor 
het hijswiel over de pen van de 
console.

De consoleadapter met een 
borgclip borgen. Als alternatief 
kan een M12-schroef met moer 
worden gebruikt.

Bevestig de haak van het 
hijswiel aan de beugel van de    
console-adapter.

De klepsluiting van de haak van 
het hijswiel moet gesloten zijn. 

Leidt de lus van het het hijstouw 
aan de horizontale kant van de 
beugel van het hijswiel door de 
beugel.
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Leidt het hijstouw door de beu-
gel onder de hijshaak.

Leid het hijstouw door de 
omhoog staande zijde van de 
beugel.

Voer het hijstouw door tot beide 
zijdes op de grond komen en het 
touw in evenwicht is.

Open de harpsluiting.

Plaats de hijshaak in de harp-
sluiting.

Sluit de harpsluiting met de 
hijshaak in de harpsluiting.

Bevestig de lading aan de 
hijshaak.
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7.  MATERIAALTRANSPORT
Hijsen van steigerdelen

Bevestig de steigerdelen aan de hijshaak.

Hijs de lading naar de gewenste hoogte.

Draai de console naar de steiger en verwijder de steigerdelen van de 
haak. 

Om de lege hijshaak terug naar beneden te krijgen kan een perma-
nent gewicht van 2 kg worden bevestigd. Dit dient als tegenwicht 
om het eigen gewicht van het hijstouw te compenseren.
Laat het hijstouw na het verwijderen van de last op een gecon-
troleerde manier zakken totdat de hijshaak weer op de grond is.

De demontage vindt plaats in omgekeerde volgorde.
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8. PROBLEEMOPLOSSING

9. ONDERHOUD
Om een lange levensduur te garanderen, moeten de volgende     
punten in acht worden genomen:
• Regelmatige inspectie en reiniging afhankelijk van de frequentie 

van gebruik.
• Defecte en versleten onderdelen moeten worden vervangen.
• Opslag van materialen in een droge ruimte.
• Bescherm de materialen tegen vervuiling

Probleem Oplossing

Een van de draai-onderdelen klemt:
Hijswiel
Hijswiel-as
Draaipunt hijshaak

Verwijder vreemd materiaal of 
vuil. Indien nodig onderdelen licht 
smeren.

Om de sluitklep te vervangen, 
boort u de klinknagel uit en   
verwijdert u de sluitklep.

Plaats een nieuwe sluitklep en 
steek de buisvormige klinknagel 
door klep en de haak.

Klink de klinknagel aan de  
andere kant van de klinknagel-
kop.

10. REPARATIE

Sluitklep van de hijshaak:
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11. REPARATIE-ONDERDELEN

1  Sluitklep incl. klinknagel
 Art.-Nr. 6494.763

1
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12. EG-VERKLARING VAN OVEREENKOMST
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