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Generelle retningslinier ved FKU-mandskabskurv 
 

 

Sikkerhedsregler: 
 

• Mandskabskurven må ikke bruges ved temperaturer under -20 grader. 
 
• Mandskabskurvens fastgørelse til krankrogen skal være afhægtningssikret. 

 
• Ved arbejde i eller ved mandskabskurven skal det sikres, at mandskabskurven 

står stabilt og ikke kan vælte. 
 
• Skal der elsvejses fra mandskabskurven, skal det sikres, at svejsestrømmen ikke 

kan gå gennem kranens hejsetov, fx ved isolering af krankrogen. 
 

• Udvis forsigtighed ved løft og sænkning. 
 
• Mandskabskurven må aldrig svinge. 

 
• Træk eller slæb aldrig mandskabskurven skævt. 
 
• Overskrid aldrig mandskabskurven maksimale bæreevne. 

 
• Der må ikke udføres løft af personer, når der er tvivl om, hvorvidt det vil være 

uforsvarligt at udføre løftet, fx på grund af vægten i mandskabskurven eller 
anhugningens udførelse. 

 
• Vær opmærksom på mandskabskurven egenvægt reducerer kranens kapacitet. 

 
• Der må ikke løftes hen over mennesker eller dyr. 

 
• Sørg for god sigtbarhed og overblik i løfteområdet. Hold øje med andre personer. 

 
• Mandskabskurven skal altid afsættes på stabilt og vandret underlag. 

Mandskabskurven må ikke frigøres før den står helt sikkert. 
 

• Persontransport med kran i det fri må ikke finde sted under ugunstige vejrforhold. 
 

• Unge under 18 år må ikke udføre arbejde i mandskabskurv over 5 meters højde. 
 

• Hvis der til ophæng bruges kæde, skal hver kæde kunne bære den samlede 
belastning med en sikkerhedsfaktor på 6 over for kædens garanterede mindste 
brudstyrke. Der må ikke bruges kæder af materiale, der er tyndere end 6 mm. 
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• Hvis der til ophæng bruges stropper, skal hver strop kunne bære den samlede 
belastning med en sikkerhedsfaktor på 6 over for stroppens garanterede mindste 
brudstyrke. Der må ikke anvendes stropper med diameter under 8 mm. 

 
• Inden persontransporten skal materiel og arbejdsforhold gennemgås af 

kranføreren sammen med den eller dem, der skal transporteres. Kontrollen skal 
især gælde mandskabskurven, dens ophæng og fastgørelse til krankrogen samt 
kranens funktioner og sikkerhedsudstyr. 

 
• Husk at den person, der forlader kurven, er sikret med faldsikringsudstyr, og at 

personen altid er sikret ved fastgørelse af faldsikringslinen til krankrogen eller en 
fast konstruktionsdel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
                          

                                         
 

 
                                                                                                                                                                

Betjeningsanvisning: 
 

• Der kontrollers at wirer og sjækler er placeret rigtigt i mandskabskurven. 
 
• Lasten skal fordels således, at mandskabskurven hænger vandret. Dog kan 

kortvarige løft med maksimalt 20 % skævhed tillades. 
 

• Mandskabskurven skal kunne placeres i krankrogen uden problemer. 
 

• mandskabskurven skal altid være forsvarligt monteret, før der løftes, dvs. splitter, 
bolte mv. er forsvarligt monteret. 

 
• Anhugningsøje på mandskabskurven skal passe sammen med krankrogen og må 

ikke anhugges således, at der opstår et skævt tryk. Der kan evt. anvendes 
svirvelkrog for udligning af tryk. 

 
• Vægten af en person regnes til 85 kg. 

 
• Der må kun medtages værktøj og genstande af en sådan form og vægt, at de 

farefrit kan håndteres af en enkelt person. 
 

• Hvis Kæder og wirer samles foroven skal de monteres på en sådan måde, at 
ingen vinkel i lodret plan mellem kæder eller wirer er over 90 grader. 

 
• Der kontrollers at mandskabskurvens tyngdepunkt er placeret symmetrisk mellem 

løftepunkterne. 
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Eftersyn og vedligeholdelse: 
 

• Mandskabskurven skal regelmæssigt efterses for revner og deformationer – 
korrosion. 

 
• Mandskabskurven skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig person, 

hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at 
anvendelse af mandskabskurven ikke er sikkerheds eller sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt, fx ændringer, uheld, natur-omstændigheder, reparation eller længere 
tids stilstand. 

 
  
                              

Har De spørgsmål til ovenstående, til anvendelsen eller til andet, så venligst kontakt vores 
forhandler, på en af nedenstående adresser, 
 
 
Fyns Kran Udstyr A/S  Fyns Kran Udstyr A/S  Fyns Kran Udstyr A/S  

Brændekildevej 37  Holger Danskes Vej 23 Egeskovvej 3 

DK-5250 Odense SV DK-8900 Randers DK-2665 Vallensbæk Strand 
tlf. +45 63 96 53 00  tlf. +45 87 12 42 00  tlf. +45 43 56 54 00 

fax +45 63 96 53 10  fax +45 87 12 42 10  fax. +45 43 56 54 10 
fku@fyns-kran.dk rku@fyns-kran.dk sku@fyns-kran.dk 

 
 

Fyns Kran Udstyr A/S  Fyns Kran Udstyr A/S  UAB ODVILA  

Fiskebrogade 22  Otto Mønstedsvej 8 Metalo g. 1A 
DK-6700 Esbjerg DK-9200 Aalborg SV LT-2006 Vilnius 

tlf. +45 75 12 36 00  tlf. +45 96 34 59 00  tlf. +37 05 23 99 363 
fax +45 75 12 36 21  fax +45 96 34 59 10  fax. +37 05 23 99 360 

eku@fyns-kran.dk aku@fyns-kran.dk odvila@odvila.lt 

 
 

 

Vi ønsker Dem held & Lykke med mandskabskurven. 
 
 
Vemmelev Stålindustri A/S 
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