Omschrijving Herstel / Afkeur / Onderdelen
Naam bedrijf
Certificaatnummer(s)
Datum

: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
: 2017 – C 28 (L&T)
2017 – C 29 (Steigerdelen)
: 9 & 10-5-2017

Steigeronderdelen omschrijving Herstel / Afkeur / Opmerking
Nr.
25
26
100
t.e.m.
111
140
141
142

H. / A. / O.
Afkeur
Afkeur
Opmerking

Afkeur
Herstel
Herstel

Omschrijving
- Frame staat krom & inkerving op de staanders.
- Frame staat krom, inkerving op de staanders & 4e sport is onderaan gedeukt.
- Opgepast voor inkerving op de staanders. Inkerving is het directe gevolg van
driehoekstabilo’s die niet losgemaakt worden bij verplaatsing op de steiger. Als
deze schade verder gaat zullen frames afgekeurd worden.
- Inkerving op de staanders van het frame.
- Kraagbuizen manco. Frame moet compleet zijn om te kunnen keuren.
- Kraagbuizen manco. Frame moet compleet zijn om te kunnen keuren.

 Telescopisch vouwframe (5500) met wielen is niet gevonden om keuring op uit te voeren.
Ladders & Trappen omschrijving Herstel / Afkeur / Opmerking
Nr.
6
7

H. / A. / O.
Afkeur
Afkeur

23
30

Hersteld
Herstel

Omschrijving
- Spreidbeveiliging stuk, niet meer stabiel.
- Stabilo stuk, opsteekhaak stuk, eindkap manco, uitschuifbegrenzing staat
scheef & bomen zijn bovenaan vervormd.
- Uitschuifbegrenzing hersteld.
- Systeem met verende wielen zorgt voor instabiliteit van de bordestrap. Als
een persoon met gering gewicht de bordestrap gebruikt wordt de trap ook niet
goed geblokkeerd. (Nieuwe afgebakende zone Paleontologie)
Advies  Systeem met verende wielen laten verwijderen, en 4 wielen met rem
laten plaatsen zoals op de bordestrap (PIVA17001062). Gezien de kostprijs
van een bordestrap is dit een gerechtvaardigde ombouw.

Onderdelen die vervangen zijn of vervangen moeten worden
Onderdeel
- Solide uitschuifbegrenzing
- Kraagbuis 1.6-2.0 L=180

Art. nummer
733518

Aantal
x1
x4

Prijs
€ 2 / st.
€ 5 / st.
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