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GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Afvalcontainer, type SB 
Bouwstofcontainer, type BC 

Bodemklepcontainer, type BKB 
Bodemklepcontainer, type FB 

Ronde container, type RB 
Bodemklepcontainer, type 2K / 3K 

 
 

Bediening: 
 

1. Voor elk gebruik het produkt op onberispelijke staat controleren 
2. Het hefgestel loodrecht zetten en de heftruck-vorktanden op de inrijkokerbreedte 

instellen 
3. Met de vorktanden (lengte min. 1100 mm) tot aan de aanslag in de inrijkokers rijden 
4. De veiligheidsketting moet om de vorkdrager, strak getrokken en door inhaken van de 

karabijnhaak in een kettingschakel gezekerd worden. 
5. Bouwstofcontainer, type BC: opname middels een toegelaten steentang in de 

profielrand 
6. Kraanbare uitvoeringen: alleen beproefde en technisch onberispelijke 

aanslagmiddelen gebruiken. Het aanslagmiddel met bekbeveiliging in de kraanogen 
hangen 

7. De beveiliging tegen onbedoeld leegstorten ontgrendelen 
8. Kiepwerking alleen middels trekkabel bedienen, met in acht name van een veilige 

afstand. Door de container weer neer te zetten de bodemklep weer vergrendelen. 
9. Bouwstofcontainer, type BC met automatische ontgrendeling: door omsluiting van de 

steentang op de ontgrendeling de containerbodem ontgrendelen en de steentang 
heffen. Door terugplaatsing en opnieuw omsluiten met de steentang de container 
sluiten en vergrendelen. 

10. De veiligheidsketting, tegen onbedoeld kiepen, weer in de vergrendeling leggen 
11. Onder de opgetilde container mogen zich geen personen bevinden. 
12. Bij beschadigingen aan dragende delen, dient de container uit de roulatie genomen en 

gerepareerd te worden. 
 

Bedrijf: 
 

1. De draagkracht van de heftruck / kraan in verbinding met het produkt in acht nemen. 
2. De eigenaar en de verantwoordelijke gebruiker moeten erop toezien dat elke gebruiker 

met de veilige bediening van het produkt volledig vertrouwd wordt gemaakt. 
 
Onderhoud: 
 

1. Onderhoud werkzaamheden moeten door een dienovereenkomstig geschoolde kracht 
doorgevoerd worden. 
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