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2x2 טופס הזמנת ציוד שכירות – פיגום נייד

הוראות בטיחות - )ת"י 1139(
1. גובה עבודה מותר - יחס גובה/רוחב בסיס של הפיגום אינו יעלה על 3:1 )במקרה של פיגום מלבני יחס העבודה יהיה צלע 

קצרה כפול 3(, יחס גדול מזה מותר רק כאשר הפיגום מעוגן למבנה ומיוצב באמצעות כבלים.

3. אל תעשו
 - אל תסיעו פיגום שאיננו מיועד לנוע בצורה

כזאת  
- אל תנסו להזיז פיגום נייד ממקומו ללא עזרה

- אין להזיז פיגום נייד כאשר נמצא עליו אדם
 - בזמן הזזת הפיגום יש לשים לב למכשולים 

עיליים, שיפועים ופיסולים  
 - אין להשתמש באמצעים ממוכנים להזזת

הפיגומים  
- אין להשעין סולמות גישה על פיגומים ניידים

2. עשו
- הרכבת הפיגום תעשה ע"י מרכיב פיגומים מוסמך.

- העליה על הפיגום מחייבת הסמכה לעבודה בגובה.
- התקינו את הפיגום הנייד בהתאם לדרישות התקנות והתקנים

 - ודאו שהמשטח/הרצפה שעליהם ינוע הפיגום הם אופקיים, ישרים ופנויים - ללא
בורות ו/או מכשולים  

- הקפידו להתקין לכל פיגום נייד חיזוקים אלכסוניים במישורים האופקיים והאנכיים.
 - ודאו שכל גלגל/גלגלית מצוידים בבלמים, למניעת תנועה או סיבוב אקראים

כאשר נמצאים אנשים על הפיגום  
- לפני טיפוס על הפיגום - נעלו את בלמי הגלגלים/הגלגליות

 - לפני הזזה של הפיגום - אבטחו כל חומר וציוד המצויים עליו או הורידו אותם 
והורידו את כל העובדים מהפיגום.  

- הזזת הפיגום תתבצע ע"י אחיזתו בחלקו התחתון
- התייחסו לדרישות תקנות הבטיחות בנוגע לגובה הפיגום והיציבות שלו.ה

שם הלקוח

כתובת האתרשם האתר

טלפון איש קשראיש קשר

זמן משוער למשך השכירות

פרטי המזמין

לקוח יקר אנא סרוק דף זה ומלא תאריך
בעת כל ביצוע הזמנת שכירות

להזמנה שלח לפקס
03-9367335

פרטי ההזמנה

כמותשם פריטמק"ט

MSFR004-Rחלק לפ.ע.ג 2 מ' - להשכרה

MSCA004-Rעגלה 2 מ' לפ.ע.ג - להשכרה

MSRA008-Rמעקה 2 מ' לפ.ע.ג + ברך + הכנה למעקה רגל - להשכרה

MSRA009-Rמעקה עליון 2 מ' לפ.ע.ג - להשכרה

MSSD001-Rאלכסון לפ.ע.ג - להשכרה

MSSF004-Rמסגרת דריכה 2 מ' לפ.ע.ג - להשכרה

MSWP005-Rמזרן עץ 2 מ' לפ.ע.ג - להשכרה

MSSF008-Rמסגרת דריכה 2 מ' לפ.ע.ג + פתח אמצעי + מזרן עץ - להשכרה

MSLA001-Rסולם לפ.ע.ג - להשכרה


