
BEZPIECZNA OBSŁUGA ŻURAWIA

Przed rozpoczęciem pracy z żurawiem, przeczytaj uważnie 
instrukcję eksploatacji! Instrukcja powinna być przechowywana 

w miejscu eksploatacji żurawia w zasięgu ręki obsługującego 
żuraw.

Zapewnij stateczność żurawia i pracuj zgodnie z instrukcją 
producenta! Rozstaw podpór dobierz odpowiednio do 

konfiguracji ogranicznika obciążenia i zabezpiecz podpory 
przed ewentualnym zagłębianiem w podłożu. 

Przenoś ładunki zawsze wolno i łagodnie. Uważaj, aby żuraw 
się nie rozkołysał. Zachowaj szczególną ostrożność podczas 

transportu długich ładunków.

Sprawdź udźwig kosza w instrukcji użytkowania kosza 
uzgodnionej z jednostką dozoru technicznego. 

W razie wykrycia wycieku oleju z instalacji hydraulicznej 
natychmiast wyłącz pompę hydrauliczną. Dotykanie lub 

czyszczenie przewodów hydraulicznych przy włączonej pompie 
jest zabronione.

Podczas pracy zachowaj bezpieczną odległość od przewodów 
elektrycznych. Pamiętaj, że nawet przy zbliżeniu żurawia do 
przewodu elektrycznego może dojść do porażenia prądem!

Przemieszczanie osób w koszu zawieszonym na haku żurawia, 
który nie jest do tego przeznaczony, może być podejmowane 

tylko w wyjątkowych okolicznościach, po uzyskaniu zgody 
jednostki dozoru technicznego i uzgodnieniu z nią instrukcji 

użytkowania kosza.

Podczas przejazdu pod wiaduktami i w tunelach pamiętaj 
o wysokości żurawia!
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Przed podjęciem pracy dokonaj oceny ogólnego stanu 
technicznego żurawia na podstawie informacji zawartych 

w instrukcji eksploatacji. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy żurawia natychmiast 

wstrzymaj jego pracę i powiadom pracodawcę.

Nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu żurawia!  
Nie wykonuj prac przeładunkowych, do których dany żuraw nie 

jest przystosowany. 

Uwaga na prędkość wiatru! Sprawdź w instrukcji do jakiej 
prędkości wiatru można użytkować żuraw. Po zakończeniu 

pracy zabezpiecz żuraw przed silnym wiatrem zgodnie 
z instrukcją producenta.

Instrukcja użytkowania kosza musi zawierać opis 
sposobu ewentualnej ewakuacji osób z kosza oraz 

pisemne potwierdzenie służb ratowniczych o możliwości 
przeprowadzenia ewakuacji.

Wyznacz obszar pracy żurawia, w którym mogą przebywać 
wyłącznie osoby pracujące przy przemieszczaniu ładunku.

Zawsze pamiętaj o dostatecznym oświetleniu miejsca pracy.
Obsługujący żuraw powinien mieć cały obszar pracy w polu 

widzenia, jeżeli nie jest to możliwe, musi mieć wsparcie 
sygnalisty.

Uwaga na niebezpieczeństwo zgniecenia pracowników przez 
elementy żurawia, podpory lub wysięgnik. Wszyscy powinni 

mieć na sobie kamizelki odblaskowe.

Na koniec pracy z żurawiem zabezpiecz go w pozycji 
transportowej zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Zabezpiecz 

wysięgnik przed niekontrolowanym obrotem.

?!

!

Hmm...
Taaa...

www.facebook.com/UDT.Bezpieczenstwo.Technicznewww.eksploatacja.udt.gov.pl

plakat_700x1000.indd   1 2015-08-03   10:45:05


