
Brady Towertag®

Inspectiegids  voor steigers

Een steiger opbouwen of gebruiken bij windsnelheden van meer dan 27 km/h (windkracht 4 
op de schaal van Beaufort).

Een steiger verplaatsen zonder te controleren of er zich nog personen of materialen op de 
steiger bevinden.

Een steiger beklimmen of werkmaterialen op de platformen plaatsen voordat de structuur 
veilig is vastgezet door de schoren/stabilisatoren en de wielen zijn geblokkeerd.

 Bij het demonteren voorwerpen naar beneden gooien vanaf de stelling. Laat ze indien nodig 
zakken met een touw.

NIET DOEN:

Onderzoek voor het gebruik alle onderdelen van de steiger op schade of corrosie, en 
controleer of er geen ontbrekende onderdelen zijn voordat u begint te monteren volgens de 
exacte instructies van de fabrikant.

Verplaats de steiger handmatig en enkel op grondniveau.

Zorg ervoor dat het grondniveau en de ruimte in de hoogte vrij zijn van obstakels wanneer u de 
steiger verplaatst. Extreme waakzaamheid is geboden bij hangende stroomkabels.

Neem voorzorgsmaatregelen om een botsing met personen of voertuigen te vermijden wanneer 
u de positie van de steiger bepaalt.

DOEN:

Als een steiger geselecteerd wordt als geschikt materiaal, moet een bevoegd persoon deze steiger inspecteren. 
Op de steiger moet zichtbaar zijn wanneer hij voor het laatst geïnspecteerd werd en moet aangegeven worden als hij 
niet geschikt is voor gebruik, bijvoorbeeld met de Towertag® van Brady.

De steiger moet geïnspecteerd worden:
	voordat hij gebruikt wordt.

	om de zeven dagen totdat hij gedemonteerd wordt.

		na slecht of extreem weer zoals zware regen, harde wind of andere 
gebeurtenissen die de sterkte of stabiliteit van de steiger kunnen beïnvloeden.

	na substantiële toevoegingen of andere modificaties.

Een bevoegd persoon moet een geschreven rapport opstellen. Het rapport 
moet in principe geschreven worden op het moment van de inspectie, maar 
als dat niet mogelijk is, moet het binnen de 24 uur verstrekt worden aan de 
verantwoordelijke. Een kopie van het rapport moet ter plaatse bewaard worden 
en een extra kopie moet gedurende drie maanden na de voltooiing van het werk 
bewaard worden door de verantwoordelijke voor de inspectie. Voldoet de steiger 
niet aan de inspectie, dan moet dit zo snel mogelijk door de persoon die de 
inspectie heeft uitgevoerd gerapporteerd worden aan de verantwoordelijke voor 
de steiger.

Als fabrikant wijst Brady erop dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om te controleren of de steiger gemarkeerd is als "Veilig voor gebruik" en of de nodige inspecties tijdig zijn uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor om specificaties voor onze producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Stap 1
Bevestig de Towertag-houder aan de mobiele steiger met 
kabelbinders of met de flexibele hanglus van de Towertag-houder. 
Het verbodssymbool en de melding "Deze steiger niet gebruiken" 
zijn duidelijk zichtbaar.

Stap 2
De mobiele steiger moet geïnspecteerd worden door een 
bevoegd persoon. De gegevens over de constructie en locatie van 
de steiger worden genoteerd op de Towertag-insteekkaart. Als de 
steiger geschikt is voor gebruik, wordt de Towertag-insteekkaart 
ondertekend en gedateerd en in de Towertag-houder geplaatst.

Stap 3
Als de steiger niet geschikt is voor gebruik of op enig punt niet 
aan de inspectie voldoet, verwijdert u de Towertag-insteekkaart uit 
de houder zodat de melding "Deze steiger niet gebruiken" en het 
verbodssymbool direct zichtbaar zijn.

Towertag® - Gebruiksinstructies
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Trapladder of verticale ladder
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Beveiligingssysteem voor platform
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Veiligheidsleuning
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