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VIGTIGT!
Til alle nuværende ejere af en:
Bejco styrbar/manuel minidumper
Vi har igen haft besøg af det markedsovervågende arbejdstilsyn.
Grunden til dette besøg, som alle fabrikanter af minidumpere i øvrigt har fået, er at der stadig sker
klemningsulykker under baglæns kørsel med minidumpere. Så deres ønske / krav har været, at
minidumperen skal indrettes således, at operatøren er sikret mod klemning i hele arbejdszonen (bag
maskinens håndtagsbøjle) samt sikre, at operatøren efterfølgende selv kan komme fri efter en
aktivering af klemningssikringen.
Det markedsovervågende arbejdstilsyn har nu accepteret vores løsning.
Kort fortalt er den nye klemningssikring en samlet mekanisk enhed, som monteres med 2 bolte på
det sted, hvor den elektriske klemningssikring (nødstoppet) nu sidder – se billede.
Mekanismen er opbygget i meget kraftige materialer, således at det mekaniske er beskyttet mod
nedfaldne sten og lign. Samtidigt er opbygningen vedligeholdelsesfri.

De helt markante fordele ved det nye system er, at maskinen ikke bare stopper en klemning af
operatør ved aktivering af bøjlen, men også reverserer maskinens hydraulik, således at den kører en
lille smule frem og stopper.
Under følgende uheldssenarier vil indretningen have en positiv effekt – endda i nogle tilfælde
livsreddende:
-

Operatøren får et ildebefindende under en bakkemanøvre.
Operatøren snubler eller glider på glat underlag under en bakkemanøvre.
Operatøren går i panik og bliver ved med at ”trykke bak”, selv om en uheldssituation er
ved at opstå.
Operatøren bakker minidumperen og pga. uopmærksomhed rammer en bygningsgenstand
eller lignende.
Maskinen bakker med større fart eller kraft end operatøren forventer, i forhold til ”bestilt”
hastighed.

Dette tiltag er selvfølgelig blevet en del af nyproducerede maskiner, men arbejdstilsynet har også
bedt os om at sammensætte et ”sikkerhedskit”, som vi nu tilbyder nuværende ejere af maskinen,
således at jeres maskiner også har muligheden for at komme helt i top med hensyn til sikkerhed.
Kittet kan bestilles ved Bejco & Kramac Maskincompagni A/S på tlf.: 86 92 48 70.
Prisen er fastsat til kr. 1.250,- excl. moms (produktionspris uden avance) + forsendelse.
De er også velkommen til at kontakte vort værksted og få en pris på montage af sikkerhedskittet.

Kittet består af:
En udførlig montagevejledning
En komplet samlet klemningssikring enhed
En ny manual, som skal gennemlæses og vedlægges maskinen
Generelt er der tale om en meget simpel ændring på maskinen, som sagtens kan udføres af
menigmand.
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