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Tømningsvejledning 

MolokDomino® med Quick System 
Med løftesæk 
 

 

Læs denne manual grundigt før tømning af MolokDomino®. Brug altid sund fornuft og forsigtig-

hed ved tømning af MolokDomino®. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under 

den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde. Noter, at løfte-

sækken kan indeholde glas og skarpe genstande.  

 

SWL fremgår af mærkning på løftesækken. 

 

Der må ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. joca anbefaler brug af 

1,2 meter kæde samt krankrog.  

 

OBS 

 

1. Beholderen må kun løftes lodret.  

 

2. Beholderen må ikke tabes.  

 

3. Når beholderen er i betonbrønden, er den maksimale løftehastighed 0,5 m/sek. Derud-

over er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.  

(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.) 

 

4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med beton-

brønden.  

 

5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i 

andre objekter.  

 

6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.   

  

mailto:joca@joca.dk


  

Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66 | joca@joca.dk | joca.dk | CVR 18660830 

Version 1.2 

TØMNING 

 

1. Anhug i løfteøjet i toppen af det store låg.  

 

2. Løftesækken hejses op indtil den er fri af brønden og sikkerhedssplitten tages ud af luk-

kebeslaget, der er placeret øverst på lukkesystemet. Modhagerne i slidsen holder rebet 

på plads indtil løftesækken er over ladet.  

 

3. Når løftesækken er hejst ind over ladet, udløses rebet med et ryk og affaldet glider ud 

af løftesækken.  

 

4. Herefter hejses løftesækken tilbage. Inden den sænkes på plads, strammes rebet til og 

sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle. Til sidst rinkes resten af rebet op og 

bindes i lærredsstroppen lige over lukkesystemet.  

 

5. Løftesækken hejses det sidste stykke på plads i brønden og der afkroges.  
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