Ремені для переміщення вантажу ТКС
Ремені для переміщення вантажу ТКС, дозволяють спростити роботу по переміщенню
вантажу. Спеціальні ремені, виконані за сучасними технологіями з якісних матеріалів,
дозволяють переносити габаритні вантажі і предмети неправильної форми.
Ремені відрізняються простотою у використанні і призначені для зручного, легкого та
безпечного перенесення важких вантажів (побутової техніки, меблів, музичних інструментів
та інше). Добре підходять, якщо потрібно переносити габаритний вантаж вгору або вниз по
сходах.
Застосування:
1. Перехлестнути ремені з однієї зі сторін переносимого вантажу таким чином, щоб одна
гілка ременя була у вас, а друга - у напарника;
2. Одягти на себе і партнера ремень-жилет. Для під'єднання вантажних ременів, які
надягають як звичайний рюкзак або куртка;
3. Зафіксувати гаками необхідну по довжині петлю вантажних ременів. Кожен ремінець
повинен щільно прилягати до тіла вантажника. Кожен крюк слід надійно замкнути. Довжина
ременів регулюється під зріст людини і габарити вантажу;
4. Переконатися у тому що, вантаж закріплений надійно та ремені знаходяться під вантажем;
6. Підняти вантаж, а потім нести його, злегка притримуючи руками. Починаючи підйом, не
слід поспішати. Потрібно, випробувати надійність, стабільність закрепленності вантажу на
ременях. Як тільки працівники переконаються в тому, що вантаж «лежить» на ременях як
слід, можна приступати до роботи в нормальному темпі.
Основною перевагою данного пристрою є те, що навантаження рівномірно розподіляється на
спину, плечі і ноги (що дозволяє уникнути навантаження на хребет);
При цьому руки залишаються повністю вільними, що дозволяє додатково підтримувати
вантаж або спиратися на перила при пересуванні по сходах.
Запобіжні заходи
1. Перед експлуатацією ременів, надіти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального
захисту;
2. Ознайомитися з порядком і способом проведення робіт. Переконатися у відсутності
сторонніх предметів на місці проведення робіт, при необхідності, привести в порядок робоче
місце і проходи, прибрати все зайве з під ніг;
3. Оглянути ремені, переконатися в їх справності;
4. Не перемыщувати вантаж або бути дуже уажним до ватажу з гострими краями, та
слизькою поверхнею;
5 Не переміщувати вантаж, який може пошкодити ремень;
6. Дотримуватися вимоги до експлуатації обладнання, використовувати за призначенням.
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