BENDERS SVERIGE AB

INSTRUKTION
Allmän hanteringsmanual för storsäckar - BigBags

Tömning av storsäckar
I de flesta fall töms en storsäck med hjälp av tyngdkraften. I vissa fall används sugning. Säckar med
särskild tömningsstos kan användas för att på olika
sätt kontrollera tömningsprocessen. Om säcken inte
har tömningsstos skärs den ofta upp i botten. Du
kan stoppa tömningen genom att sänka ner säcken
på produkten som ska tömmas. Var vaksam under
denna process och se till att ingen befinner sig under
storsäcken när den ska tömmas.

Att lyfta storsäckarna
Se till så att ingen i närheten kan komma till skada.
Personer får inte stå under säcken. När du lyfter storsäckar är det viktigt att du står direkt framför dem
och att det är lätt att placera dina truckgafflar i storsäckens öglor eller tunnelöglor. När du lyfter dem, se
till att alla öglor är vertikala och att de inte är vridna.
Se också till att truckgaffeln inte har några skarpa
sidor som kan skada storsäckarna eller skära sönder
öglan.
Gafflarna skall ha avrundade kanter alternativt ett
skyddande överdrag på gaffeln. Storsäcken ska lyftas
eller sänkas på ett mjukt sätt.

Hantering med kranar
Se till så att ingen i närheten kan komma till skada.
Personer får inte stå under säcken. Se till att kranens
krokar inte innehåller skarpa delar som kan skada
säckarna eller lyftanordningen. Använd skyddande
material där det är möjligt. Vi rekommenderar att
du använder särskilda säkerhetskrokar så att säcken
aldrig oväntat kan lossna från krokarna. När säckarna lyfts måste öglorna vara vertikala. Öglor som är
vridna, lutande eller som har en knut kan utgöra en
säkerhetsrisk.

Uträtning av storsäckar
Lyftöglorna på en storsäck är tillverkade på ett sådant sätt att du måste använda alla öglorna på en och
samma gång. Alla storsäckar är tillverkade så att hela
vikten måste distribueras över alla lyftöglor.

Förvaring av fyllda storsäckar
Det finns flera sätt att förvara storsäckar på ett bra
sätt. Beroende på material kan du placera säckarna
på hyllor (med eller utan lastpallar). Du kan också
stapla storsäckarna. Se till att du staplar storsäckarna
korrekt och att de är certifierade för den höjd som du
önskar förvara dem på.
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Se till så att ingen i närheten kan komma till skada.
Personer får inte stå under säcken. Om du håller de
fyllda storsäckarna för högt upp över marken kommer truckgafflarna att bli ostabila och du kommer att
öka risken för olyckor.

Gör så här
•
•
•
•

Storsäcken ska därför placeras nära ”masten” på gafflarna när storsäcken lyfts/transporteras av gaffeltrucken, transporteras med låg lyfthöjd samt med svag
lutning bakåt på gafflarna. Försäkra dig om att storsäcken inte riskeras att skadas av hjulen på trucken.
Lasten får ej täcka chaufförens synfält.
Storsäcken får inte släpas längs med marken. Vid lyftning/sänkning av storsäcken ska trucken stå stilla.

•
•
•

Läs noga igenom hanteringsinstruktionerna på
säkerhetsetiketten.
Se till att storsäcken är stabil.
När du lyfter storsäckarna, se till att krokarna har
rätt dimensioner.
Vidta nödvändiga åtgärder för att hantera innehållsmängden.
Stäng fyllningsalternativet på storsäcken efter
fyllning.
Ställ in bredden på truckgafflarna i enlighet med
bredden på storsäckarna.
Se till så att ingen i närheten kan komma till skada. Personer får inte stå under säcken.

Gör inte så här
•
•
•
•

Användning av gaffeltruckar etc. med otillräcklig
lyftkapacitet.
Stapla inte storsäckarna på en ostadig grund.
Stanna aldrig tvärt under transport.
Tillåt inte människor att befinna sig under storsäckarna.
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Att köra en gaffeltruck med storsäckar

