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Veiligheidsgordels in
mobiele hoogwerkers
Hoogwerkers met telescoopen/of kniktelescoopmasten
Het gebruik van een volledige
lichaamsveiligheidsgordel (harnas) met
een zo kort mogelijk instelbaar koord,
wordt sterk aangeraden indien er
werkzaamheden worden uitgevoerd
met mobiele hoogwerkers (MEWP's).
Onder mobiele hoogwerkers worden
hier verstaan:
Statisch Boom (1b) en Mobiel Boom (3b).

Verticaalliften
Voor bedieners van verticaal werkende
hoogwerkers is het, met uitzondering van bijzondere
omstandigheden, normaliter niet nodig om een
valbeveiligingsuitrusting te dragen.
Onder verticaalliften worden hier verstaan:
Statisch Verticaal (1a) en Mobiel Verticaal (3a).

De noodzaak tot het dragen van een persoonlijke
valbeveiligingsuitrusting dient, voorafgaand aan
de werkzaamheden, te worden vastgesteld op
grond van een risicoanalyse m.b.t. de uit te
voeren werkzaamheden, en met inachtneming
van de instructies van de hoogwerkerfabrikant.

Voor nadere informatie kunt u kijken op

www.ipaf.org/nl

Voor nader advies
betreffende het voorkomen
van valgevaar en het
gebruik van
veiligheidsgordels en
koorden in mobiele
hoogwerkers verwijzen wij
u naar:
Abomafoon publicatie
hoogwerkers nr. 5.07.
www.abomafoon.nl

De International Powered Access Federation (IPAF) is een organisatie die
de belangen vertegenwoordigd van fabrikanten, dealers/importeurs,
verhuurbedrijven en gebruikers van hoogwerkers in de breedste zin des
woords. Het IPAF opleidingsprogramma voor bedieners van mobiele
hoogwerkers (MEWP's) is door de Duitse TÜV gecertificeerd volgens ISO
18878, Mobiele hoogwerkers - Operatortraining (bestuurder). Via een
netwerk van meer dan 200 IPAF goedgekeurde opleidingscentra worden
jaarlijks meer dan 50.000 personen getraind in het op veilige wijze
werken met en het op veilige wijze bedienen van hoogwerkers.

www.ipaf.org/nl
Voor nadere informatie omtrent de volledige range van
trainingsprogramma's voor alle typen hoogwerkers kunt
u terecht op onze website www.ipaf.org/nl
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