










120228/36529:מספר תסקיר הרמה-תסקיר בדיקה וניסוי מכונות
8630/06/2020- ו81, 76, 75 סעיפים 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

30/08/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

23/05/2018

104579/42919

ספיר ברוך

:בדיקה קודמת' ת
:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

52-097-74- מכונת הרמה 
:מיקום 

:תיאור מכונת ההרמה. 2
:דגם:שנתון:תיאור מפורט 

:מספר רישוי

השיפורים והאמצעים לתיקונים, תיאור הליקויים. 3

:הערות נוספות . 4

.עבודה עם ליקויים באחריות המחזיק, תסקיר זה מתאר את מצב הציוד בזמן הבדיקה ואינו מהווה תעודת אחריות או ביטוח
.חובה לבדוק את הציוד לאחר התיקון בטרם יכנס לשימוש, במקרה וחל קלקול לפני מועד הבדיקה הבאה

סידורי' מסתיאור# פנימי' מסדגםיצרן

רדיוס
עומס

(מטר)
עומס
מבחן

עומס
עבודה
בטוח (טון)(טון)

מנוף הידראולי סיבובי להעמסה1
,עצמית

זרוע טלסקופית מתקפלת
, שליפות הידראוליות5בעלת 

, מייצבים הידראוליים4
,שלט+ הפיקוד משני צידי הרכב 

' מסDAFמותקן בחלקו האחורי של 
52-097-74.

9117288 HIABXS1224.8
6.6
8.5
10.6
12.8
150.5

2.1
1.4
1

0.76
0.6
0.5

הערה חוזרתפירוטנושא'מס
.המנוף כשיר לשימוש 1

טל:איש קשר אופק את טל מנופים:תופס/ פרטי לקוח . 1
050-9081114:טלפון 1ל "המהר:כתובת 

:נייד 
:פקס 

:מיקוד פתח תקווה:יישוב 

1 מתוך 1עמוד  04-8577137" מרכז התוכנה לעסקים, שיטה"חברת " תסקל"דוח זה הופק ממערכת 

בלושטיין שלמה

03-5345744: פקס, 054-4592627, , 03-5345288: טלפון, קרית אונו, 618. ד.ת: פרטים מלאים

,1970ל "תש (נוסח חדש)לפקודת הבטיחות בעבודה ' לפרק ג' י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז"שהוסמכתי ע
.מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות, לעשות ניסויים ובדיקות

36529:בעל תעודה מס:אני

חתימת הבודק

(1)



120037/36529:מספר תסקיר תסקיר בדיקה וניסוי של אביזרים
01/05/2020 :תאריך בדיקה נוכחית
01/11/2020 :תאריך בדיקה הבאה

, אונקלים, טבעות, תסקיר על ניסוי ובדיקה של שרשראות
סביבולים ומענבים, סגירים

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

:בדיקה קודמת' ת
:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

:הערות נוספות . 4

:ותיקונים דרושים, ליקויים שנתגלו בבדיקה. 3

סל הרמה
:מיקום 

:תיאור האביזרים הנבדקים . 2

.עבודה עם ליקויים באחריות המחזיק, תסקיר זה מתאר את מצב הציוד בזמן הבדיקה ואינו מהווה תעודת אחריות או ביטוח
.חובה לבדוק את הציוד לאחר התיקון בטרם יכנס לשימוש, במקרה וחל קלקול לפני מועד הבדיקה הבאה

הערה חוזרתפירוטנושא'מס
.י תקנות עבודה בגובה והרמת אדם  באמצעות מנוף"יש לעבוד עפ 1

.יש להדק את ברגי הריתום של הסל 2

כמות('יצרן וכדו' מס, כולל תיאור יצרן)תיאור #
אמצעי זיהוי או

סימון במפעל

עומס
המבחן
שהוטל

עומס
העבודה
הבטוח (ג"ק)(ג"ק)

.י מנוף"סל להרמת אדם ע 1EMME
210515
CPZF

200
 בני אדם2כולל 

:איש קשר אופק את טל מנופים:תופס/ פרטי לקוח . 1
050-9081114:טלפון 1ל "המהר:כתובת 

:נייד 
:פקס 

:מייל -אי:מיקוד פתח תקווה:יישוב 

1 מתוך 1עמוד  04-8577137" מרכז התוכנה לעסקים, שיטה"חברת " תסקל"דוח זה הופק ממערכת 

בלושטיין שלמה

03-5345744: פקס, 054-4592627, , 03-5345288: טלפון, קרית אונו, 618. ד.ת: פרטים מלאים

36529:בעל תעודה מס:אני
. לעשות ניסויים ובדיקות במכונות הרמה ואביזריהן1970-ל"תש (נוסח חדש)לפקודת הבטיחות בעבודה ' לפרק ג' לפי סימן ז" ר"מפע"י "הוסמכתי ע. 1
.הינם תיאור נכון של האביזרים שנבדקו, על כל סעיפים וטוריו, 2הפרטים הרשומים בסעיף . 2
.הם תסקיר נאמן על פרטי ניסוי האביזרים" עומס המבחן שהוטל"הפרטים הרשומים בטור . 3
הם תיאור נכון של תוצאות" ליקויים ושיפורים - "3והפרטים הרשומים בסעיף " עומס העבודה הבטוח"ידי בטור -עומסי העבודה הבטוחים שצויינו על. 4

חתימת הבודק

(1)






