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Tømming av storsekker

Håndtering med kran

Å løfte storsekkene

Utretting av storsekker

I de fleste tilfeller tømmes en storsekk ved hjelp av
tyngdekraften. I noen tilfeller brukes suging. Sekker
med spesiell tømmedyse kan brukes for å på ulike sett
kontrollere tømmingen. Dersom sekken ikke har
tømmedyse blir sekken ofte kuttet opp i bunnen. Du
kan stoppe tømmingen gjennom å senke ned sekken
på produktet som skal tømmes. Vær observant under
denne prosessen og pass på at ingen befinner seg under storsekken når den skal tømmes.

Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade.
Personer får ikke stå under sekken. Når du løfter storsekker er det viktig at du står rett fremfor de og at
det er lett å plassere dine truckgafler i storsekkens øgler eller tunneløgler. Når du løfter de, er det viktig å
passe på at alle øgler er vertikale og at de ikke er vridd.
Sørg også for at truckgaffelen ikke har noen skarpe
kanter som kan skade storsekkene eller kutte istykker
øglen.
Gaflene skal ha avrundede kanter, alternativt et beskyttende deksel på gaffelen. Storsekken skal løftes
eller senkes på en myk måte.

Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade.
Personer får ikke stå under sekken. Sørg for at kranens
kroker ikke har skarpe deler som kan skade sekkene
eller løfteanordningen. Bruk beskyttende materialer
der det er mulig. Vi anbefaler at du bruker spesifikke
sikkerhetskroker slik at sekken aldri uventet kan løsne
fra krokene. Når sekkene løftes må øglene være vertikale. Øgler som er vridde, hellende eller som har en
knute kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Løfteøglene på en storsekk er produsert på en slik
måte at du må bruke alle øglene på en og samme tid.
Alle storsekker er produsert slik at hele vekten må fordeles over alle løfteøgler.

Oppbevaring av fylte storsekker
Det finnes flere måter å oppbevare storsekker på en
god måte. Avhengig av materiale kan du plassere sekkene på hyller (med eller uten lastepaller). Du kan
også stable storsekkene. Sørg for at du stabler storsekkene korrekt og at de er sertifisert for den høyde du
ønsker å oppbevare dem på.

Se bilde under.
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Å kjøre en gaffeltruck med storsekker

Gjør dette

Sørg for at ingen i nærheten kan komme til skade.
Personer får ikke stå under sekken. Hvis du holder de
fylte storsekkene for høyt opp over marken vil
truckgaflene bli ustabile og risikoen for ulykker vil
øke. Storsekken skal derfor plasseres nær ”masten” på
gaflene når storsekken løftes/transporteres av gaffeltrucken, transporteres med lav løftehøyde samt med
svak helning bakover på gaflene. Forsikre deg om at
storsekken ikke riskerer å bli skadet av truckens hjul.
Lasten må ikke dekke sjåførens synsfelt.Storsekken
må ikke slepes langs bakken. Ved løfting/senking av
storsekken skal trucken stå stille.

•
•
•
•
•
•
•

Les nøye igennom håndteringsinstruksjonene på
sikkerhetsetiketten.
Påse at storsekken er stabil.
Når du løfter storsekkene, sørg for at krokene har
riktige dimensjoner.
Foreta nødvendige tiltak for å håndtere innholdsmengden.
Lukk fyllingsalternativet på storsekken etter
fylling.
Still inn bredden på truckgaflene i samsvar med
bredden på storsekkene.
Sørg for at ingen i nærheten kan komme til
skade. Personer får ikke stå under sekken.

Gjør ikke dette
•
•
•
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Bruk av gaffeltrucker etc. med utilstrekkelig løftekapasitet.
Stable ikke storsekkene på en ustabil grunn.
Bråstopp aldri under transport.
Ikke tillat mennesker å stå under storsekkene.
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