
 
 
 
 
 
Algemene richtlijnen beïnvloeding Wind 
 
 
Montage, demontage, verandering van configuratie 
Montage− of demontagewerkzaamheden en een verandering van configuratie zijn alleen mogelijk 
wanneer de maximumsnelheid van de wind (rukwind) die wordt gemeten op de top van de hijskraan 
(giekhouder of kopstuk), minder dan 50 km/h (31,07 mph) bedraagt (opgelet : een gemiddelde 
windsnelheid van ongeveer 35 km/h (21,75 mph) kan rukwinden van meer dan 50 km/h (31,07 mph) 
betekenen). 
 

Hijskraan in bedrijf 
Het gebruik van de hijskraan is alleen mogelijk wanneer de maximumsnelheid van de wind (rukwind) 
die wordt gemeten op de top van de hijskraan (giekhouder of kopstuk), minder dan 72 km/h (44,74 
mph) bedraagt (opgelet : een gemiddelde windsnelheid van ongeveer 50 km/h (31,07 mph) kan 
rukwinden van meer dan 72 km/h (44,74 mph) betekenen). 
 

Aan de wind blootgestelde oppervlakte van de behandelde last 
De aan de wind blootgestelde oppervlakte van de behandelde lasten wordt beschouwd als kleiner dan 

of gelijk aan 1m_/t. Wordt deze waarde overschreden, dan moet de windsnelheid voor een hijskraan 

in werking worden verlaagd tot minder dan 72 km/h (44,74 mph) : de in aanmerking te nemen waarde 
wordt opgegeven in de tabel ”Toegestane maximale windsnelheid voor een lastoppervlakte van meer 
dan 1 m2/t”. 

 

 

 

Let op als de windsnelheid hoger is dan 50 km/h dan mag de kraan niet 

meer gedemonteerd worden!! 

er is dan een groot risico op omvallen of ombuigen van de bouwkraan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SNELHEID VAN DE STORMWIND WANNEER DE 
HIJSKRAAN BUITEN BEDRIJF IS 
ALGEMEEN 
Voor de in de handleiding beschreven krachten, reacties en structuur van de pyloon werd rekening 
gehouden met windsnelheidsprofielen “C25“ en ”D25” met voorschrift EN 14439 − FEM 1.005. 

WINDSNELHEIDSPROFIELEN 
De windsnelheidsprofielen voor zones “C25” en “D25” worden in het onderstaande schema 
weergegeven. 
 

 
 
H : Hoogte boven de grond 
V : Windsnelheid 
Wij raden u aan om het windprofiel te evalueren dat in aanmerking moet worden genomen op de 
plaats waar u uw hijskraan neerzet (plaatsprofiel), inclusief de eventuele plaatselijke omgevingsgevolgen. 
Dit windprofiel moet worden vergeleken met profielen ”C25” en ”D25” hierboven, om de 
gebruiksomstandigheden 
van de hijskraan in aanmerking te nemen: 

- Indien het plaatsprofiel < profiel ”C25”  gebruiksomstandigheden in aanmerking nemen volgens 

”C25”, 

-Indien profiel ”C25” < het plaatsprofiel < profiel ”D25”  gebruiksomstandigheden in aanmerking 

nemen volgens profiel ”D25”, 

- Zo niet  specifieke gebruiksomstandigheden − met ons contact opnemen. 



 

 

 

 

 


