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    TSJ 47  W3-01:2018  
Aanpassing keuringspunten 

Inleiding 

Het keuringschema W3-01:2018 (keuren hijskranen) is per 1 april 2019 ingevoerd.  
De invoering heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de bepaling onder 

keuringspunt 0109 tekstueel en qua termijn niet meer passend en uitvoerbaar is. Ook 
zijn er enkele onvolledigheden geconstateerd in bijlage A. 
Middels onderhavige TSJ worden deze zaken gecorrigeerd. 

 
Bijlage A+B 0109 vigerend:   02-07-2019 

Theoretische gebruiksduur lierwerk(en) niet overschreden.  
 

Overgangstermijn 

Tot 2021 wordt een afwijking op 0108 aangemerkt als een opmerking die niet leidt tot 
weigering van het certificaat. Vanaf 01-01-2020 wordt het niet in orde zijn van 
controlepunt 0108 aangemerkt als een B-tekortkoming. 

 
 

Bijlage A+B 0109 met terugwerkende kracht per 190401: 

Theoretische gebruiksduur lierwerk(en) niet overschreden.  
 

Overgangstermijn 
Tot 2021 wordt een afwijking op 0109 aangemerkt als een opmerking die niet leidt tot 

weigering van het certificaat. Vanaf 01-01-2021 wordt het niet in orde zijn van 
controlepunt 0109 aangemerkt als een B-tekortkoming. 
 

 
Bijlage A 1701:     02-07-2019 

Deze staat voor alle “typen” machines aangevinkt. 
Dit is alleen relevant bij mobiele kranen, mobiele torenkranen en torenkranen met 
“verwisselbare ballastdelen”. 

- Autolaadkraan heeft geen ballastgewicht; 
- Grondverzetmachine heeft een vast ballastgewicht af fabriek; 

- Verreiker heeft een vast ballastgewicht af fabriek. 
 
Bij een machine met een vast ballastgewicht, is dit een vast onderdeel van de machine 

welke niet “gewisseld” kan worden. 
Wanneer er wel aanpassingen aan een dergelijke machine worden gedaan (extra 

gewicht toevoegen), is dit een ingrijpende wijziging van de machine gelijk aan 
bijvoorbeeld het verlengen van de giek.  
Dit moet dan opgemerkt worden bij punt 0103 en heeft gevolgen voor de CE. 

 
 

Bijlage A+B 1706:    02-07-2019 

Staat wel in het schema van bijlage A maar niet bij de instructie in bijlage B. 

De uitvoering van dit punt is nu niet duidelijk. 
A. 1706: Waarschuwingsaanduiding ingeschakelde afstandsbediening 
B. Zijn de waarschuwingsmarkeringen nog aanwezig conform fabrikanteisen? 
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Bijlage A 1807:     02-07-2019 

“Telescopeerbegrenzer” is niet aangevinkt voor verreiker en autolaadkraan. 
Dit punt is van toepassing voor mobiele kranen, grondverzetmachines, autolaadkranen 
en verreiker. 

 

 

Bijlage B 1820:     02-07-2019 

“overbruggingsschakelaar” is voor verreikers niet uitgelegd in de instructie bijlage B. 
De “verreiker-norm” EN1459 geeft hier invulling aan en moet worden bijgevoegd in de 

bijlage B: 
Overbrugging VRK toevoegen.( Tekst Punt 5.3.3 van NEN-EN 15.000 – 2008) 

5.3.3. 
De LLMC ( Longïtudinal Load Moment Control) mag alleen in de volgende gevallen te 

overbruggen zijn: 
• Indien de giek volledig ingeschoven is, mag de LLMC en de akoestische 

waarschuwing van de LLMI (Longïtudinal) Load Moment Indicator) automatisch 

worden verbroken. 
• De LLMC mag overbrugd worden middels “hold-to-run” twee handen bediening 

die voldoet aan EN574 
1820 is van toepassing op de mobiele kraan, de grondverzetmachine, de autolaadkraan 
en de verreiker. 

 

 

Bijlage A 1828     02-07-2019 

Keuringspunt 1828 geldt alleen voor MK en MTK en dus niet voor ALK en GVM en VRK. 
De rondjes bij ALK, GVM en VRK moeten worden verwijderd.  

 
 

Bijlage A 2100     28-08-2019 

Kolom 16: kolom 14-13 x 100 (in plaats van 15-13) 
 

 
Bijlage A 2100=2200    28-08-2019 

Nummer 2100 komt 2x voor: 2e nr 2100 moet zijn 2200 

 


