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The Toad

SYSTEEM ONDERDELEN
8

hulpmaterialen
6a
3
8

5

6b

viersprong hijsketting 1x

7
1
4

Fig 1

9

Toad maststabilisator 1x

voorbereiding
•
•
•

kogelkop hijshaak 4x

Graaf een sparing rond de mast van 1200x1200x250mm. Zorg dat de TOAD
horizontaal kan liggen
Controleer het hefvermogen van de kraan. De Toad weegt plm 400kg.
Gebruik alleen goedgekeurde hijsmiddelen, een 4-sprong hijsketting met bij
voorkeur een lengte van 3mtr, 4 kogelkop hijshaken en een pasbuis

pasbuis ø32x250mm

versie INNLDF 012.2.1

2

Prijs- en modelwijzingen uitdrukkelijk voorbehouden
Inschrijving Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16084027. Op al onze offertes, betalingen,
leveringen of transacties zijn van toepassing de betalings- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
‘s-Hertogenbosch, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. BTW/TVA NL 805 167 675 B01

installatie stappen
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voorbereiden van de plaatsing
•
•
•
•

Bevestig de 4 kogelkop hijshaken in de in de buitenste hijskommen en til de
TOAD op de grond (fig 1). Verwijder nu de kogelkop hijshaken.
Steek de paspen in het daarvoor bestemde gat (fig2)
Plaats 2 kogelkop hijshaken in de sluitsteen en hijs deze uit de hoefijzervormige
prefab-blok (fig 3)
Plaats de sluitsteen over de paspen na deze een halve slag gedraaid te hebben. (Fig 4). De sparingen voor de lichtmast zijn nu uitgelijnd. De sluitsteen ‘lift
mee’ als contragewicht. Verwijder de kogelkop hijshaken uit de sluitsteen.

Fig 4

versie INNLDF 012.2.1
Prijs- en modelwijzingen uitdrukkelijk voorbehouden
Inschrijving Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16084027. Op al onze offertes, betalingen,
leveringen of transacties zijn van toepassing de betalings- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
‘s-Hertogenbosch, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. BTW/TVA NL 805 167 675 B01

3

installatie stappen
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de plaatsing van de TOAD
•
•
•
•
•

Bevestig de 4 kogelkop hijshaken in de in de achterste en middelste hijskommen van het hoefijzervormige prefab-deel en til de TOAD van de grond (fig 5).
Beweeg de TOAD met de open zijde naar de mast en manouvreer met de handen de prefab precies op z’n plaats (fig 6). Verwijder de 4 kogelkop hijshaken.
Plaats de kogelkop hijshaken in de sluitsteen en til deze van de paspen (fig 7).
Laat de sluitsteen in de sparing zakken. Verwijder de hijshaken en de paspen.
De ruimte tussen de TOAD en de mast kan nu met het juiste materiaal worden
afgevuld.
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