februari 2012

Veilig werken met
hefbruggen
In veel bedrijven wordt gewerkt met verschillende hefbruggen uit verschillende bouwjaren. Hoe
weet je zeker dat de hefbrug nog veilig is en hoe zorg je ervoor dat er veilig mee wordt gewerkt?
BOVAG heeft in samenwerking met vakbonden en FOCWA en VACO een branchenorm hefbruggen
opgesteld voor het onderhoud en de keuring van hefbruggen.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om het veilig werken met hefbruggen?
Jaarlijkse keuring hefbruggen
• Iedere hefbrug die boven de 50 cm kan heffen moet jaarlijks worden
gekeurd door een onafhankelijk deskundige. Dat kan de leverancier
zijn, maar ook een andere keuringsinstantie.
• Ga na of alle hefbruggen in uw bedrijf jaarlijks gekeurd worden.
Een goedgekeurde hefbrug is herkenbaar aan een actuele keuringssticker.
Keuringseisen
• Zorg er bij de aanschaf van een nieuwe hefbrug voor dat deze voldoet aan de meest actuele
geldende normen, nl. de NEN-EN 1493-2010. Vraag hier ook expliciet naar bij uw leverancier.
• Voor bruggen voor 1997 geldt de norm P159. Daar waar de veiligheid in het geding komt, kan het
zijn dat er aanpassing vereist is volgens de laatste stand van de techniek.
• Voor de verplichte jaarlijkse keuring van hefbruggen wordt geen onderscheid gemaakt tussen
APK- en niet APK-hefbruggen. Wel is het zo dat het RDW aan de APK-hefbruggen enkele aanvullende eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van verlichting.
Regelmatig onderhoud
• Regelmatig onderhoud van hefbruggen is van groot belang. Onderhoud wordt uitgevoerd volgens
de handleiding van de fabrikant. Stel een hefbrug buiten gebruik als de brug niet goed of niet
veilig functioneert.
Veilig werken
• Merk je, als monteur, dat een hefbrug ‘kuren’ vertoont? Meld dit dan zo snel mogelijk bij je
werkgever.
• De volledige branchenorm met tips en adviezen over het veilig werken met hefbruggen is te
vinden in de arbocatalogus op www.oomt.nl.
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