Restlevensduur.
volgens FEM 9.755

Restlevensduur kunt u zelf uitrekenen

Restlevensduur calculatie van elektrische takels
Machines hebben niet het eeuwige leven. Bij elke belasting wordt er tijd
afgeknabbeld van de door de constructeur berekende levensduur. Fabrikanten
van takels hebben deze theoretische levensduur in een z.g. FEM groep vastgelegd.
Een groep staat voor het aantal uren dat een takel met zijn volle belasting mag
werken. De FEM 9.755 is een norm waarmee benaderd kan worden hoeveel
rekenkundige levensduur er nog over is. Fabrikanten van takels verwijzen in hun
bedrijfsvoorschrift naar deze norm.
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Bij sommige takels kan dit, indien aanwezig,
worden afgelezen aan de hand van een urenteller.
De Demag Service heeft een rekentool ontwikkeld
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Door deze inventarisatie jaarlijks uit te voeren en
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•

Inschatten van bedrijfstijd en nogmaals toetsen
van belastingen aan de realiteit

•

Meten van het werkelijke gebruik over een
bepaalde periode en dat extrapoleren

•

Risico Inventarisatie & Evaluatie met uitgebreid
onderzoek naar de conditie van het takel

•

Fabrieksrevisie van het takel
(mag alleen door een door de fabrikant
geautoriseerde partij worden uitgevoerd)

•

Vervanging van het takel
(en eventueel aanverwante bouwdelen)

•

Vervanging van de kraan

beter inzicht in de noodzakelijke investeringen om
de bedrijfszekerheid van uw takels te continueren.
Een vermoeidheidsbreuk is immers niet alleen
levensgevaarlijk maar leidt ook onherroepelijk tot
ongeplande en langdurige stilstand.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

RESTLEVENSDUUR BEREKENEN

Wij adviseren u om met behulp van de rekentool een

Op www.demag.nl/restlevensduur kunt u de

inventarisatie te maken van de restlevensduur van uw

rekentool downloaden. Aan de hand van een aantal

takels en dit jaarlijks te herhalen. De Demag Service

gegevens kunt u eenvoudig zelf berekenen wat de

kan dat ook voor u doen maar is afhankelijk van de

restlevensduur van uw kranen en takels is. Heeft u

informatie die u omtrent het gebruik kunt geven.

hulp nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen via 070 - 40 20 100 of via service@demag.nl.

Hoe lang gaat uw takel nog mee?

van den Berg Transporttechniek
van den Berg Transporttechniek koppelt de betrouwbaarheid
van Demag producten aan de beste oplossingen voor ieder
hijs- of transportprobleem. Niet alleen de concurrerende
aankoopprijs en bijbehorende service, maar vooral de lange
levensduur en hoge prestaties maken Demag kranen, takels
en aandrijvingen tot de meest duurzame keuze.
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