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Side 1

Meldeskjema for hengende last
Alle utstillere på messer som arrangeres på Norges Varemesse plikter å sende inn dette skjema dersom de ønsker å benytte seg av hengende last på sin
stand. Skjemaet sendes Messehallen Elektriske AS, Nesgata 13, 2004 Lillestrøm, på faks: 64 84 69 31 eller som scannet dokument til wire@messehallen.no
Utstilling:

Stand nr.:

Firmanavn:
Fakturaadresse:

Telefon:

Kontaktperson:

E-post:

Opphengsutstyr som utstiller benytter i hallene skal være i henhold til arbeidstilsynets maskinforskrift (best. Nr. 522) og Arbeidstilsynets bruk av
maskinutstyr (best nr. 555).
■ Det må kunne, etter forlangende, på stedet forevises dokumentasjon og/eller sertifikater, ikke eldre enn 12 mnd., på trosser, taljer, ståltau (wire),
sjakler, wireklemmer, kjetting o.l.
■

Quicklink
Eksempel på godkjent låsering.
Denne er sertifisert for 400 kg, og er merket med WLL 400 kg. Det betyr at den kan
belastes med 400 kg etter at sikkerhetsfaktoren er trukket fra.

Opphengsring
Brukes hvor det er behov for wireoppheng
med støtte. Denne ringen er sertifisert
for 500 kg.

Eureka wireklemme
Dette er en av få sertifiserte wireklemmer.
Alle wirelåser som benyttes til hengende
last, skal være sertifisert.

Sjakkel
Brukes i forbindelse med feste av rigg
til talje. Ved bruk av taljer er det spesielt
skjerpede regler som gjelder. Denne
sjakkelen er sertifisert for 3,25 tonn.

Følgende informasjon må fylles ut for at wirebestillingen skal utføres:
Hva skal henges opp:
Punktbelastning pr. oppheng (wire):
Totalvekt for samlet utstyr inkl. løfteutstyr:
Når var utstyret sist godkjent/sertifisert:
Hvem skal henge opp utstyret:
Skal det benyttes taljer:
Generelt:
■

Fullstendige tegninger, med angivelse av utstyrsvekt og plassering av enkeltlaster, i målestokk skal legges ved bestilling.

■

Utstyr som Messehallen Elektriske AS skal henge opp må leveres i god tid, senest to uker før åpning.

Det gjøres oppmerksom på at opphengsmulighetene i hallene er varierende p.g.a. takkonstruksjonen. Dette medføres i mange tilfeller at det må benyttes
wireoppheng med støttewire for å få wirene i riktig posisjon. (Ref. vare nr 4300 i Norges Varemesses Prisliste)

■

■

Lyskaster, høytalere og annet som skal henges opp, skal tilleggssikres med ståltau.

■

Det gjøres oppmerksom på at wire som er bestilt ikke skal klippes i stykker. Wire som blir skadet vil bli belastet utstiller.

■

Det gjøres særskilt oppmerksom på at søknad om bygge/heng i høyde høyere enn 2,5 m over gulvet i hallen, må sendes Norges Varemesse ved teknisk

konsulent i tillegg til dette meldeskjema.
Jeg bekrefter herved og ha fylt ut dette skjemaet etter beste evne, og at alle opplysninger er korrekte.
Dato:

Sted:

Signatur:
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