®

Twist4lift
CERTIFICAAT HIJSMIDDELEN
CERTIFICATE OF HOISTING EQUIPMENT

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat het omschreven hijsmiddel en alle gebruikte
onderdelen overeenkomen met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II-A. Het samenstellen, het onderzoek
en de beproeving is uitgevoerd door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens Nederlandse en Europese Richtlijnen.
The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described hoisting equipment and the
all used parts are according to the regulations of the EG Machinery Directive 2006/42/EG, appendix II-A. The assembling, examination
and test was carried out under his supervision by a competent person, according to Dutch and European Directives.

Referentie klant:
Reference customer
Opdrachtnummer:
Order number

Certificaat nummer:
Certificate number
Registratie merk en nummer:
Distinguishing mark and number

Werklast in kg of T
Working load limit

WLL : 10.000 kg / 10 Ton, per Twist4lift haak

Omschrijving
Description

: Container hijspunt

Afmetingen
Measurements

: 10 (diameter) x 10 cm (hoogte)

Materiaal
Material

: 42CrMo4V, MC420, bout sterkteklasse 10.9

Sterkte
Strength

Warmtebehandeling
Heat treatment
Afwerking oppervlak
Surface finishing
Proefbelasting
Proofload applied
Datum beproeving
Date of test
Gebruiksfactor
Coeffficient of utilization

: gehard, 46 – 50 HRC
: elektrolytisch verzinkt en gecoat
: 40.000 kg
: 2018-10-04
:1:4

Toepassing
Application
Hijsmiddel vervaardigd volgens norm
Hoisting equipment manufactured according standard
Kenmerk/Fabrieksnummer
Identification/Production number

: Container hijsen en verplaatsen

Naam en adres Fabrikant
Name and address of manufacturer

: Twist4lift
Lopik

Hijsmiddel geleverd aan
Hoisting equipment supplied to

:

Leveringsdatum
Date of delivery

Naam en adres van
leverancier
Name and adres of supplier

: Machinerichtlijn 2006/4/CE
:2018-10-25

Gegevens betreffende
levering
Note of delivery

Handtekening deskundige
Signature of competent person

Naam en adres van
keurbedrijf
Name and address
examination company

of

Gegevens betreffende inspectie, levering,
veranderingen of reparaties
Data of examinations, delivery, changes or
repairs

Inspectiedatum
Date of examination

Een product van Twist4lift ®

Firmastempel en handtekening
deskundige
Stamp of company and signature of
competent person

