
Glasli�  WIENOLD GML800+ /15
Lichtgewicht krachtpatser. Een CE gecertifi ceerde, manueel bedienbare glasli� 

De WIENOLD GML800+ /15 is een uiterst compacte en lichtgewicht 

glas- en materiaallift. Deze manueel te bedienen lift heft tot 850 kg 

en dit tot op een hoogte van 4 meter. De soepele wielen zorgen voor 

een enorme wendbaarheid en gebruiksgemak. De 3 wentelsnelheden 

brengen met de nodige precisie de glaslift tot op gewenste hoogte. 

Deze Wienold GML800+ is heer en meester in het gewichthe� en op 

plaatsen waar een autolaadkraan of minikraan niet meer mogelijk zijn.

Technische specifi caties

GLASLIFT
 » Merk: WIENOLD
 » Type: GML800+ /15
 » Afmetingen (B x L x H): 

0,8 x 1,9 x 2,0 meter
 » Maximum hefgewicht: 850 kg
 » Maximum he� oogte: 4,0 meter
 » Gewicht glaslift: 260 kg
 » Contragewicht: 207 kg
 » Bediening: manueel
 » Tarief: forfait van 150,00 EUR/dag

(in combinatie met het huren van  
kraan + kraanman)
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GML 10
GML 15
GML 20 + 25

Let op! Het is belangrijk dat het pad voor de 

GML800+ vlak ligt en vrijgemaakt wordt van 

alle obstakels. Indien niet het geval dienen 

er stevige platen te worden voorzien waar-

over de GML kan bewegen. Gelieve hierbij 

rekening te houden met het totale gewicht.

Bij het plaatsen van glas met de GML800+ 

dient men er rekening mee te houden dat de 

afstand van de voorste wielen van de lift tot 

aan het glas niet groter is dan 65 centimeter.  

Bovendien moet er steeds rekening worden 

gehouden met het hefdiagram.



Praktische afspraken en nu� ige tips

Om de uit te voeren kraanwerken vlot en veilig te laten 

verlopen, dient er rekening gehouden te worden met enkele 

praktische afspraken en nuttige tips. Deze dienen nauwgezet 

nageleefd te worden. 

LOCATIE
In de zone waar de kraan moet worden opgesteld, mogen 
geen bouwmaterialen geplaatst worden. De locatie dient vol-
ledig vrij te zijn zodat de kraan veilig kan worden opgesteld.

Verplaatsingen en kraanwerk op laad- en losplaats dienen 
onder veilige omstandigheden te kunnen gebeuren. Dit 
betekent voldoende verharde, stabiele en berijdbare onder-
grond. Eventuele hulpmiddellen zoals bijvoorbeeld rijplaten 
of dergelijke zijn te voorzien door de opdrachtgever.

Wij gaan er steeds van uit dat alle ramen en gevels bereik-
baar zijn voor glasplaatsing en -transport met onze kraan 
en rupskraan. Indien niet bereikbaar kunnen de geplande 
werken niet uitgevoerd worden.

SIGNALISATIE
Tijdens de hijswerken dient indien nodig de straat volledig 
afgesloten te worden. Aanvraag hiervoor is door de eigenaar 
of de opdrachtgever te verzorgen. Een kopie van de vergun-
ningen dient ten laatste 2 dagen voor uitvoering der werken 
in het bezit te zijn van de fi rma Allglas Walschaerts. Indien 
fi etspad of voetpad in beslag genomen wordt, dienen de 
nodige borden ‘Fietsers afstappen’ te worden voorzien.

HOOGSPANNINGSKABELS / LEIDINGEN
In geval er werken gepland zijn in de buurt van hoogspan-
ningskabels of leidingen, dient dit door de eigenaar of 
opdrachtgever te worden gemeld bij ELIA. Meer informatie 
hieromtrent is terug te vinden op de website van Elia via 
http://www.elia.be/nl/veiligheid-en-milieu/veiligheid

KRAANWERK MET MINIKRAAN ASTERIX
Op de uitvoeringsplaats dient voldoende plaats te worden 
voorzien om de steunpoten van de kraan uit te zetten. Voor 
woningen waar glaspartijen aan de achtergevel dienen ge-
plaatst te worden, dient er voldoende ruimte te zijn om zowel 
de Asterix als het glas naar achter te brengen. 

Opgelet! De Asterix mag / kan niet over een onderkelderde 
ruimte. Kans op verzakking of zelfs doorzakking is te groot.

UITVOERINGS / LEVERINGSTERMIJN
De uitvoerings / leveringstermijnen zijn niet bindend, doch 
enkel aanwijzend. Indien om één of andere reden de uitvoe-
rings / leveringstermijn niet kan nagevolgd worden, kan de 
bestelling nooit verbroken worden en kan er geen aanspraak 
gemaakt worden op schadevergoeding.

BIJKOMENDE KOSTEN
Extra kosten ten gevolge van de niet aanwezigheid van de 
klant op tijdstip van de voorziene uitvoering / levering of de 
éénzijdige verandering van de uitvoerings / leveringsmodali-
teiten door de klant, zijn ten laste van de klant.

Extra kosten ontstaan door of schade tengevolge van niet of 
onvoldoende gekende omstandigheden met betrekking tot 
levering en / of plaatsing zijn ten laste van de klant. 

Bij het ontbreken van onvoldoende informatie over plaat-
singen met kraan, zullen wij steeds de bijkomende kosten 
verrekenen.

VOERTAAL
Om veiligheidsredenen is het van uiterst belang dat er tussen 
onze kraanman en de aanwezige glasplaatsers in het Neder-
lands kan gecommuniceerd worden.

Mechelen, 1 december 2016
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