Mariager Sejlklub

Nyhedsbrev Mastekran
Vi har nu fået installeret vores nye mastekran ved servicebroen.

Adgang til kran
Kranen kan aktiveres ved hjælp af den personlige Tallyweb kode som man bruger til strøm
og toilet. Indtastning af kode giver 1 times brug af kranen.
Derudover skal der bruges en fjernbetjening der ligger i det øverste skab bag på kranen.
Skabet tilgås ved en 3 ciffer kode og låsen drejes med uret, kode er (955).

Sikkerhed
Klubben har indkøbt 4 hjelme som det opfordres til at bruge når man anvender kranen.
2 af hjelmene ligger i skabet bag på kranen, sammen med en løftestrop, og de sidste 2
hjelme hænger oppe i klublokalet der kan tilgås med kode.

Pas på jer selv !
arbejd roligt og sikkert
Anvendelse af kran
Alle knapper på fjernbetjening har to hastigheder, se funktion på næste side
Hvis der holdes pause, skal den grønne startknap aktiveres igen før de øvrige knapper
virker
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Praktisk info
Efter brug af kranen skal kugle/krog køres i top så den hænger ca. 10 cm fra toppen.
Dette er for at beskytte kæde mest muligt mod vejr og vind.
Når kuglen køres helt op, stopper den af motorens glidekobling med et metallisk klonk.
Man skal derfor altid køre kuglen de 10 cm tilbage så kæden ikke er i spænd.

Første erfaringer
Ved master der er lavere end mastekran skal man passe på at kæden ikke rammer
Windex, hvis man løfter på samme side som Windex.
Det er en fordel at løfte master over balancepunktet, sådan at kranen naturligt løfter
masten næsten lodret, så skal man ikke bruge kræfter på at holde bunden af masten
nede, og man kan lade kranen svinge masten stille og roligt over på båden.

Billeder af første masteløft med kran samt vores nye mastevogn
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