WERKINSTRUCTIE OMGANG MOTORGAS HEFTRUCKTANK
DE VOORDELEN:
-

zeer gering gewicht, vol slechts maximaal ca.22kg
(afhankelijk van model stalen tank)
vaste kraag ter bescherming van kraan
kraagdeel 100% vrij van corrosie
geringe investering door statiegeld systeem
herkeurtermijn 10 jaar
universele snelkoppeling aansluiting

PLAATSEN VAN DE HEFTRUCKTANK:




plaats de heftrucktank voorzichtig in de beugel
met de tankkraan aan de gasslangzijde
zorg dat de tankkraan met snelkoppeling recht
naar beneden staat (let op tankpositie sticker)
sluit de tankbeugel volledig, zodat de tank vast zit

AANSLUITEN VAN DE HEFTRUCKTANK:





verwijder de blauwe tank verzegeldop
(deze mogen verzameld retour worden
gegeven aan de leverancier)
sluit de gasslang aan de heftrucktank
middels de snelkoppeling (beweeg de
snelkoppeling naar achteren, duw de
koppeling op de pilaar en laat hem los,
check of de koppeling vast zit)
draai de tankkraan met de hand langzaam linksom open (als je dit
te snel doet dan kan de beveiliging op de tankkraan dichtslaan en
komt er geen gas door)

ONTKOPPELEN VAN DE HEFTRUCKTANK:




zet de motor van de heftruck af tijdens het ontkoppelen van de tank
draai de tankkraan met de hand rechtsom dicht
ontkoppel de slang door de snelkoppeling naar achteren te duwen

VERWIJDEREN VAN DE HEFTRUCKTANK:




zorg dat de heftrucktank eerst ontkoppeld is
open de beugel volledig
verwijder de heftrucktank en zet deze voorzichtig op de grond

WERKINSTRUCTIE OMGANG MOTORGAS HEFTRUCKTANK
VEILIGHEIDSTIPS:
-

zet de motor van de heftruck af tijdens het verwisselen van de tank
draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het wisselen
behandel de heftrucktank met beleid, voorkom dat de tank van
hoogte naar beneden valt
geen open vuur, niet telefoneren en niet roken nabij de tanks
zorg dat beide handen vrij zijn voor het wisselen van de tanks
zet de heftrucktanks in de daarvoor bestemde gasflesopslag
gebruik heftrucktanks alleen voor de heftruck, heftruckgas wordt
immers vloeibaar gebruikt in tegenstelling tot de dampvorm bij bbq
of verwarming, verkeerd gebruik kan tot ernstige ongelukken leiden

VEELGESTELDE VRAGEN:
-

de koppeling bevriest, wat moet ik doen?
de tankkraan is te snel opengedraaid, waardoor de beveiliging in de
kraan in werking is getreden, draai de kraan dicht tot je een click
hoort, draai nu de kraan weer open (of neem een andere tank, zodat
de beveiliging van de kraan de tijd heeft om weer open te gaan)
- de heftruck loopt niet goed, wat moet ik doen?
als de gastank leeg is vervang je deze voor een volle; controleer of
de tankkraan recht naar beneden ligt, zo nee corrigeer dit (wanneer
de kraan niet recht naar beneden ligt neemt de heftruck dampgas af
i.p.v. vloeibaar gas, waardoor de motor van de heftruck hapert);
voor andere storingen bel je met de heftruckonderhoudsdienst
- de gasslangkoppeling vertoond lekkage, wat moet ik doen?
de o-ring in de koppeling kan door het vele gebruik naar verloop van
tijd slijtage vertonen, o-ring of koppeling moet vervangen worden
- hoe weet ik of er nog gas in de tank zit?
dit kun je nawegen op een weegschaal, het tarragewicht van de
tank en de vulinhoud (propaan) staan op de tank vermeld
WANNEER MAG EEN TANK NIET GEBRUIKT WORDEN?




defecte kraag (gescheurd, gebroken of loszittend)
lekkende tankkraan (dus niet de gasslangkoppeling)
ernstig beschadigde, geroeste of scherp gedeukte fles

HOE TE HANDELEN BIJ AFWIJKINGEN:



gebruik (ook bij gerede twijfel) de heftrucktank niet
schrijf de klacht op een label en hang dit label aan de tank
(nooit op de tank zelf schrijven!)
 meld de klachttank aan bij de leverancier

