
PBM Inspectie

Inspectieformulier
Klimgordel (heup, borst of integraalgordel)

Eigenaarsinformatie PBM informatie

Eigenaar Model

Adres Serie no

Productie datum

Aanschaf datum

Identific. Ingebruikname

(Uniek idendificatienummer) Fabrikant

1. Historische controle
Gebruiksvoorwaarden of Uitzonderlijke Gebruik van dit artikel wordt alleen mogelijk gemaakt voor klimmen of daaraan gerelateerde 

gebeurtenissen tijdens gebruik. activiteiten (inzet PBM). Het is niet toegestaan dit artikel anders als PBM in te zetten.

In opslag is geen daglichttoetreding en de opslag is goed geventileerd.

Valregistratie: -

Dit inspectieformulier dient tijdens gebruik getoont te kunnen worden.

NvT

2. Opmerkingen vooraf

Deze inspectie dient jaarlijks of na signeleren mankement of na een val (factor 0.3 of hoger), te worden uitgevoerd.

Voorafgaande gebruik dient de gebruiker altijd een gebruikersinspectie uit te voeren. (visuele beoordeling)

Levensduur: Intensief 1 jaar, wekelijks 2 jaar, Maandelijks 3 jaar, sporadisch 6 jaar, ongebruikt 8 jaar

NvT

Goede conditie (G) Te monitoren (TM) Te repareren (TR) vernietigen (R) Niet van toepassing

2. Opmerkingen vooraf
Aanwezigheid en leesbaarheid van het serienummer en de CE-markering

Geen aanpassingen of ontbrekende elementen. (lak niet toegestaan, materiaallussen mogen zijn verwijderd)

Touw mag worden gebruikt tot: Einddatum vorige inspectie: Einddatum: 

3. De riemen
Conditie bandmateriaal (snijsporen, brandsporen, slijtage, scheuren, vervorming, contact chemicaliën….)

Te controleren: Heupband, beenlussen, inbindlus, schouderbanden (ook achter de gespen)

Conditie stikwerk, beide zijden (snijsporen, los, slijtage)

4. Verbindingspunten en gespen (alle metaal / aluminium)
Conditie van aanhaakpunten (Inkepingen, slijtage, scheuren, vervorming, corrosie….)

Conditie van gespen (Inkepingen, slijtage, scheuren, vervorming, corrosie….)

Conditie verbindend bandmateriaal (snijsporen, brandsporen, slijtage, scheuren, vervorming, contact chemicaliën….)

Functioneren van de gespen (correct ingestoken)

5. Comfort
Conditie Polstering (snijsporen, slijtage, scheuren)

Conditie Beenluselastieken (snijsporen, slijtage, scheuren)

Conditie Materiaallussen (snijsporen, slijtage, scheuren)

Conditie kunststof verbindingsstukken (gespen en verstelmogelijkheden)

Opmerkingen (Kenmerken: kleur, kleur stiksel, polstering, heup-, borst-, integraalgordel….)

UITSPRAAK Uitgevoerd door

Geschikt voor gebruik Namens

Deze inspectie is een momentopname, de gebruiker accepteert volledige verantwoordelijkheid tijdens activiteiten.

Aan dit formulier zijn géén rechten te ontlenenen is alleen ter registratie van een aantoonbare visuele controle.

Geschikt voor gebruik Namens

NIET Geschikt voor gebruik Datum Volgende inspectie

01-01-2020 © - www.sherpaz.nl                                            (vrijgegeven voor gebruik bij scouting)


