LIFT-LOCK™
Gegarandeerd veilig en snel uw betonplaten plaatsen

Onverwacht breekt bij het hijsen de stelconplaat en valt bijna op een medewerker. Een situatie
die u als werkgever niet wilt meemaken. Met de LIFT-LOCK™-technologie van Mourik hoeft u
zich hierover geen zorgen te maken. LIFT-LOCK™ hijst, verplaatst of plaatst uw stelconplaten
veilig, eenvoudig en snel.
Risico’s bij plaatsing
Traditioneel worden stelconplaten door middel van een
ketting met speciale hijshaken geplaatst. Een medewerker
bevestigt de haken in sparingen in de betonplaat en
begeleidt de plaat tijdens het hijsen. Bij de uitvoering van
deze werkzaamheden staat de medewerker mogelijk in de
‘line of fire’. Dit is een reëel veiligheidsrisico. Daarnaast
bestaat ook het risico op schade aan installaties.

De platen worden aansluitend naast elkaar gelegd.

Een snellere methode is het hijsen van de platen met een
vacuümtoestel. Een zuignap onder vacuüm tilt de betonplaat
op zonder tussenkomst van een tweede persoon. Het risico
bestaat, vooral bij het verplaatsen van oudere platen met
scheurvorming, dat het vacuüm verbreekt waardoor de plaat
onverwacht naar beneden valt. Voor opdrachtgevers is dit
zelfs een reden om deze methode niet toe te staan op hun
terrein.

LIFT-LOCK™

Het opklappen van de grippers vlak voor plaatsing van de stelconplaat.

Veilig en snel een strakke vloer gelegd.

De oplossing: LIFT-LOCK™-technologie
Speciaal voor dit probleem ontwikkelde Mourik een
innovatief en uniek vacuüm-hijstoestel met LIFT-LOCK™technologie. LIFT-LOCK™ is een mechanische
valbeveiliging, die voorkomt dat de stelconplaat bij het
hijsen of verplaatsen onverwacht loskomt.

zeker 50% sneller uitvoert. Door de beperking van de risico’s
voorkomt u schades en bespaart u onnodige kosten. Maar
minstens zo belangrijk: u biedt medewerkers een veilige
werkomgeving.

Kom langs voor een demonstratie
Onze opdrachtgevers zijn al overtuigd van onze LIFTLOCK™-technologie. Graag bewijzen wij ons systeem ook
aan u. Kom daarom gerust langs voor een demonstratie of

Hoe werkt het?
Vanuit zijn kraancabine tilt de machinist met het vacuüm-

kijk op YouTube MourikHolding. Want zien, is geloven!

hijstoestel voorzien van het LIFT-LOCK™-systeem de
stelconplaat enkele centimeters van de grond. Vervolgens
klemmen de grippers van de LIFT-LOCK™ om de plaat

Voordelen LIFT-LOCK™


Voorkomt ongecontroleerd loskomen van de last.

heen. De plaat is nu beveiligd tegen ongecontroleerd



Bediening vanuit kraancabine, uit de ‘line of fire.

losvallen tijdens het verplaatsen. Vlak voordat de plaat de



Voorkomt schade aan installaties, pijpentracés of
wegen.
Nauwkeurige plaatsing, ook tegen hoeken of als de
ruimte beperkt is.

grond raakt, laten de grippers los. Op deze wijze kan de
machinist de plaat nauwkeurig tegen de andere platen aan



plaatsen.


Tot 50% sneller dan verplaatsen met plaathaken.

Resultaat: sneller, veilig en nauwkeurig
Met de inzet van ons vacuüm-hijstoestel met LIFTBel ons voor een vrijblijvende offerte of demonstratie!
LOCK™-systeem garanderen wij dat u uw werkzaamheden

Voor meer informatie:
Mourik Services B.V.
Nieuwesluisweg 110
3197 KB Botlek-Rotterdam
T +31-10-296 54 00
E mserv@mourik.com

Contactgegevens
Mylène van Dissel
Manager Business Development
T +31-6-301 847 71
E mvdissel@mourik.com

