Special

Infoblad OKT 2017
OBLIGATORISKT ATT SPRIDA TILL SAMTLIGA CHAUFFÖRER

På www.betongtransporter.se kommunicerar vi löpande ut händelser rörande säkerhet inom betongtransporter.

Trångt på arbetsplatsen? -Ta hjälp vid backning!
Det har ju hänt en del olyckor på senaste tiden maa att det varit väldigt trångt hos mottagaren.
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra ytor hos mottagaren men på sista tiden ser vi en
tendens till mindre ytor åt oss. Vi måste lyfta frågan på ett tydligare sätt.
Vid minsta tveksamhet fråga alltid om hjälp att backa ut/vända på arbetsplatsen.

Mantum har skapat en e-utbildning som är
obligatorisk för alla som kör för Mantum Special.
Efter genomförd e-utbildning har du möjlighet
att skriva ut ett utbildningsbevis.
e-utbildningens uppdateras löpande i takt med
att nya lagar och rutiner tas i bruk kring betongtransporter. e-utbildningen finner du på
www.betongtransporter.se Lycka till!

Lastbryggan i Hallstahammar är klar.

Vid förankring av lasset där höghöjdsskydd krävs
skall denna användas. Har du några funderingar så
så ta kontakt med trafikledningen på Mantum.

Bygelflak
Kort info om vad som är viktigt att tänka på
lastning / lossning av bygelflak.

Väggen skall fästas både uppe och nere.

Tänk på jämnvikt och tyngdpunkt.
Flaket tål max 27 ton last.

Tänk på att ribborna under träet är
markerade med rött streck, om inte så
kontrollera cc mått.

Lyft av flaket skall göras i hålen med krok,
ej spännband då det kan bli skavt.
Flaken skall lyftas en i taget.
Max 4 flak får stakas på höjden.
Flaken måste vara tomma på gods/material vid lyft.

Du har väl rätt personlig skyddsutrustning?
I de fall du hanterar betongelement är det viktigt att du har rätt utrustning och
följer lokala skyddsföreskrifter inom områden för lastning och lossning.

Hjälm med hakband
Skyddsglasögon
Reflexväst eller
varselklädsel
ID06-bricka

Skyddshandskar
Körinstruktioner

Skyddssele

Skyddsskor

MANTUM att debiterar 5000 kr
om du saknar hjälm och varselkläder.

Nytt utbildningstillfälle
SÄKRA LYFT och
SÄKERLASTSÄKRING
Kursen vänder sig till alla samtliga som
hanterar lastning, transport och lossning
av betongelement.
Utbildningen genomförs lördag den 18 nov
på Elite Hotel Eskilstuna (fm teori)
och praktik på en fabrik (em).
Utbildningen pågår kl 0800 -1700.
Utbildningen kostar 1500 kr/person.
V v meddela fakturaadress vid anmälan.
Anmälan görs omgående till
betongtransporter@mantum.se eller
via tel 0709-111657
Under utbildningsdagen bjuds det på fika
och lunch. Vänligen anmäl ev matallergier vid
anmälan.
Mer om utbildningens innehåll finner
du på www.betongtransporter.se

Anmäl dig till
BETONGTRANSPORTERS
nyhetsbrev
innan 1 dec 2017
- så är du med i
utlottningen av
tio MANTUM-mössor.

Hjälp att sprida kännedom
om betongtransporter.se
och tipsa dina kollegor
att ansluta sig till
nyhetsbrevet.
Efter novembermånads
utgång drar vi 10 st
av dem som anslutit
sig till nyhetsbrevet
under perioden
och skickar en
MANTUM-mössa till dem.
Vinnarna meddelas personligen
till den mailadress som anges
vid anslutningen till
nyhetbrevet.

Tomgångsköring
Tomgångskörning på
fabriksområde
är begränsad till 1 minut.
Vid lastning skall alltid
fordonet vara avstängt.

Prenumera på vårt nya nyhetsbrev.
Då får du alla nyheter i direkt i mailen.
Anslut dig på www.betongtransporter.se
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