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Gebruiksaanwijzing DC19B GREEN
voor kunststof drums in combinatie met Cordstrap

Gebruiksaanwijzing DRUMCLIP DC19B GREEN
In combinatie met drie keer Cordstrap CC 65 Composite Strapping (19mm; ¾”), en drie CB 6S Buckle (19mm,
¾”).
De DRUMCLIP DC19B GREEN is een innovatieve tool
die het veiliger en makkelijker maakt om 200-liter
kunststof drums te zekeren op een pallet, zonder het
gebruik van extra pallets of andere benodigdheden.
Deze oplossing is ISTA 3 E Pallets Stabiliteit en EUMOS
40509 Transport veilig gecertiﬁceerd. Deze combinatie
is bruikbaar voor pallet stabilisatie van 200 liter kunststof drums op pallets.

Belangrijke informatie
Controleer de Drumclip voor gebruik. Een
beschadigde Drumclip mag niet meer worden
gebruikt.
Controleer de productiedatum aan de bovenzijde
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De Drumclip wordt geproduceerd
door Geba Innovations
Christiaan Huygensstraat 3
3261 LR Oud-Beijerland, Nederland
info@drumclip.nl - www.drumclip.nl

van de Drumclip. De Drumclip mag niet langer dan
2 jaar na de productiedatum worden gebruikt.
De Drumclip mag worden schoongemaakt met
water en zeep.

aan de buitenkant van de trailer of boven op de drums

Wanneer de Drumclip in aanraking is geweest met

gepositioneerd is. Voor de juiste positionering van de

chemicaliën, mag deze niet meer gebruikt worden.

Buckle en de spanning van de straps adviseren wij de

Drumclips moeten bewaard worden in droge, matig

strapping instructies van Cordstrap te raadplegen. Nu

verwarmde ruimten, worden beschermd tegen

is de pallet volgens ISTA 3E Pallet Stabiliteit en EUMOS

zonlicht en mechanische beschadigingen.

40509 Transport veilig gecertiﬁceerd. Bovenstaande

De Drumclip mag niet in de nabijheid van vuur of

stap dient voor iedere pallet met drums uitgevoerd te

op plaatsen met verhoogde temperaturen worden

worden.

gedroogd of bewaard.

Stap 1
Plaats vier kunststof drums op een houten pallet.

Stap 2
Plaats vier Drumclips aan de buitenkant van de drums
met de brede zijde naar buiten toe gericht. Iedere Drumclip ligt tussen twee drums. Gebruik drie Cordstrap
CC 65 Composite Strapping en twee CB 6S Buckles.
Eén strap wordt horizontaal om de drums heen gespannen. De tweede strap wordt verticaal over twee
Drumclips heen die tegenover elkaar liggen en onder
de pallet door gespannen. Met de derde strap wordt
hetzelfde gedaan bij de twee andere Drumclips. De
Buckle wordt gebruikt om de straps aan elkaar te koppelen. Zorg ervoor dat de positie van de Buckle niet
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