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Wie zijn wij?
Mouthaan & Interhijs is een technische
handelsonderneming gevestigd in
Moerdijk en is uw innovatieve partner
op het gebied van staalkabel, hijs- en
heftechniek.
Wij zijn een landelijk opererende organisatie op het gebied van dienstverlening
aan industrie, waaronder petrochemie,
defensie, haven- en stuwadoorsbedrijven,
brandweer en aannemersbedrijven.
Wij werken samen met kwaliteitsfabrikanten en onze kernactiviteiten op het gebied
van staalkabel, hijs- en hefmiddelen zijn:
• nieuw levering
• monteren en assembleren
• inspecteren
• keuren
• repareren
• certificeren
Wij zijn ISO 9001:2008, en VCA* 2008/5.1
gecertificeerd, werken met EKH gecertificeerde servicemonteurs en beschikken
over een digitaal certificaten beheersysteem.

Mouthaan & Interhijs is gespecialiseerd in
het samenbrengen van diverse topkwaliteit hijswerktuigen van verschillende
fabrikanten tot één hijssysteem voor specifieke toepassingen en hijsvraagstukken.
Hoge productkennis en nauwe samenwerking met vele fabrikanten garanderen
optimale inleving in uw hijsvraagstuk en
staan garant voor een gedegen en veilig
antwoord op uw vraag.

Wij werken samen met
kwaliteitsfabrikanten
voor de productgroepen:
• hijsbanden
• ratelsjorbanden
• valbeveiliging
• staalkabel
• ketting en kettingwerk
• sluitingen
• platenklemmen
• balkenklemmen
• loopkatten
• takels
• dommekrachten
• rvs materialen
• touw
• hydrauliek
• kranen
• traversen
• speciale hijsgereedschappen
• laadbruggen
• trailersteunen
• container equipment
• schokbeschermingsprodukten
Onze kracht ligt in de grote expertise
en jarenlange ervaring.

De fonkelnieuwe catalogus met
232 pagina‘s informatie over
staalkabel, hjis- en heftechniek
is volledig of in delen in PDF te
downloaden, ongeacht of dat nu
voor een computer, iPad of mobile
telefoon is. Geïnteresseerd in een
papieren versie van de product
catalogus; laat het ons weten en u
krijgt hem direct toegestuurd.

WERKLASTTABEL
WLL [kg] rondstrop, hijsband en rondstroppencombinatie met 1 part

rondstroppen

tot 6°

enkelvoudig omgelegde buitenhoek =
boven
boven
boven
boven
6° tot 45°
45° tot 60°
6°tot 45°
45°tot 60°

WLL [kg] rondstroppen, hijsbanden en
rondstroppencombinatie met 2 parten
buitenhoek =
gestropt
direct
gestropt
boven
boven
tot 45°
6° tot 45°
45° tot 60°
tot 60°

direct
boven
6° tot 45°

WLL [kg] 4 sprong
rondstroppencombinatie*
direct
boven
6° tot 45°

direct
boven
45° tot 60°

2,1
1.050
2.100
4.200
6.300
8.400
10.500
12.600
16.800
21.000
31.500
42.000
52.500
63.000

1,5
750
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
12.000
15.000
22.500
30.000
37.500
45.000

hijsbanden
ophangsysteem
Aanslagfactor M
500kg
1.000 kg
2.000 kg
3.000 kg
4.000 kg
5.000 kg
6.000 kg
8.000 kg
10.000 kg
15.000 kg
20.000 kg
25.000 kg
30.000 kg
40.000 kg
50.000 kg
60.000 kg
80.000 kg
100.000 kg
150.000 kg

1,0
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000

0,8
400
800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
32.000
40.000
48.000
64.000
80.000
120.000

2,0
1.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
120.000
160.000
200.000
300.000

1,4
700
1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400
11.200
14.000
21.000
28.000
35.000
42.000
56.000
70.000
84.000
112.000
140.000
210.000

1,0
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000

0,7
350
700
1.400
2.100
2.800
3.500
4.200
5.600
7.000
10.500
14.000
17.500
21.000
28.000
35.000
42.000
56.000
70.000
105.000

0,5
250
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
75.000

1,4
700
1.400
2.800
4.200
5.600
7.000
8.400
11.200
14.000
21.000
28.000
35.000
42.000
56.000
70.000
84.000
112.000
140.000
210.000

1,12
560
1.120
2.240
3.360
4.480
5.600
6.720
8.960
11.200
16.800
22.400
28.000
33.600
44.800
56.000
67.200
89.600
112.000
168.000

1,0
500
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000

0,8
400
800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
6.400
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
32.000
40.000
48.000
64.000
80.000
120.000

* Let op:
Werklast is alleen geldig bij een
symmetrische belasting en gelijke
partlengte. Bij een asymmetrische
last moet de aanslagfactor toegepast worden van een rondstroppencombinatie met 2 parten.
Mouthaan & Interhijs B.V. Telefoon : +31 (168) 38 68 00
Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk Fax
: +31 (168) 38 68 05
P.O. BOX 50, 4780 AB Moerdijk
Nederland
E-mail : mail@mouthaaninterhijs.com
www.mouthaaninterhijs.com

Veiligheidslezingen

Mouthaan & Interhijs geeft veiligheidslezingen waar geen kosten aan verbonden zijn. De deelnemers ontvangen een
certificaat van deelname.
De data voor de komende lezingen in de
Moerdijk zijn:
Donderdag 26 juni
2014
Woensdag 3 september 2014
Donderdag 9 oktober
2014
Woensdag 5 november 2014
Donderdag 11 december 2014

Alle middelen worden voorzien een jaarkleur (op verzoek) een eigen ID plaat met
de relevante gegevens en een inspectiesticker. Hierdoor kunt u te allen tijde snel
zien of het middel inzetbaar is.

Trainingen

Op onze website vindt u alle technische informatie:
www.mouthaaninterhijs.com

enkel direct enkel gestropt

Mouthaan & Interhijs is gespecialiseerd
in het geven van professionele trainingen op alle niveaus. Van toolbox tot aan
custom-made trainingen op locatie of in
ons trainingscentrum.
Wij bieden de volgende trainingen aan:
• veilig werken op hoogte en redding
• veilig hijsen
• vastzetten van lading
• veilig werken met platenklemmen

Waarom een EKH-erkend bedrijf

• wordt jaarlijks zelf gecertificeerd door een onafhankelijk
keuringsinstituut.
• is ISO-gecertificeerd.
• ondergaat steekproefsgewijze controle van zijn keurmeesters.
• werkt integer en vakkundig.
Mouthaan & Interhijs BV.
Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk
P.O. BOX 50, 4780 AB Moerdijk

De EKH voorziet in een onafhankelijke
geschillencommissie, een klachtencommissie en een waarborgcommissie.
EKH–bedrijven nemen u alle zorgen uit
handen. Zij helpen u om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Want
keuren en inspecteren is té belangrijk om
aan beunhazen over te laten.

Een uitgebreid rapport en een keuringssticker op uw hijs- of hefmiddel vormen
het bewijs dat u er alles aan gedaan
heeft. Ook voor uw verzekeraar. Een
plezierige gedachte!
Mouthaan & Interhijs is een erkend EKH
Keurbedrijf Hijs-& Hefmiddelen en wil
gaarne uw partner en totaalleverancier op
het gebied van nieuw levering, inspectie
en keuring van staalkabel, hijs- en
heftechniek worden. Wij zijn graag bereid
hierover met u van gedachten te wisselen.

Waar vinden deze
keuringen plaats?

Gedeeltelijk bij u ter plaatse door gebruik
van test gewichten en gedeeltelijk worden
de middelen mee genomen naar onze
werkplaats voor beproeving.
Telefoon : +31 (168) 38 68 00
Fax
: +31 (168) 38 68 05

E-mail
Internet

: mail@mouthaaninterhijs.com
: www.mouthaaninterhijs.com
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Magnum-X SMarT en SHOrT: EXTrEEM VEILIG

Met de Magnum-X heeft SpanSet een zware, ronde hijsband
voor allerhande lasten in haar programma, die dankzij de
speciale constructie niet alleen uitzonderlijk slijtvast is en een
lange levensduur heeft, maar ook ongeëvenaard compact is.
Door de eigen fabricage en test faciliteiten wordt dit product
volledig volgens de wensen van de klant geleverd.
De Magnum-X Short wordt vervaardigd volgens de norm Din
EN 1492-2 en voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. De
standaard range is leverbaar in 10, 20 en 30 ton, in de lengten
1, 1,5 en 2 meter en is altijd voorzien van een RFID chip zodat
u elektronisch alle gegevens af kunt lezen. Het afscheurbestendige kwaliteitslabel bevat alle relevante informatie.
Door toepassing van zeer hoogwaardige vezels is de
Magnum-X Short veel lichter en beter hanteerbaar dan conventionele hijsbanden. Ook de geringe dikte onder belasting
maakt het mogelijk om de Magnum-X Short zelfs in de kleinste
hoeken toe te passen, dit in tegenstelling tot conventionele
hijsbanden met dezelfde werklast.
Voordeel : efficiënter, sneller en veiliger werken.
Nogmaals: door hoogwaardige vezels toe te passen is de
hijsband overal inzetbaar, slijtvast en biedt u een optimale
levensduur.
De toelaatbare omgevingstemperatuur van Magnum-X Short
ligt tussen de -40°C en +100°C.
SpanSet is bekend om haar innovatieve producten die uitmunten in kwaliteit en veiligheid.
De ontwerpen zijn gefocused op kosten/baten en makkelijke hanteerbaarheid. Een recent voorbeeld van deze zeer
succesvolle filosofie is de variatie op de Magnum-X: de zeer
hoogwaardige ronde hijsband Magnum-X Smart, met een
speciaal ontwikkelde buitenhoes voor extreme en agressieve
toepassingen.
Dit is de nieuwe standaard m.b.t. veiligheid en kostenefficiëntie.
De Magnum-X Smart bestaat uit 2 delen. De uiterst robuuste
buitenhoes is vervaardigd van zeer slijtvaste hoogwaardige
vezels, en kan bij een beschadiging eenvoudig vervangen

Rondstrop Magnum-X
Smart: direct zichtbare
veiligheid.
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Magnum-X Short:
Zonder gaat het niet bij
lage hijshoogten. Zeer
compact door hoogwaardige vezels toe te
passen.

door de meest innovatieve
fabricage methoden worden
de kortst mogelijke hijshoogten bereikt. de al korte
Magnum-X Short kan gestropt
of in de broek gebruikt
worden. Hierdoor wordt de
hijshoogte nog kleiner.

Het ontwerp van het speciale slijtvaste en scheurbestendige label is uniek.
de standaard rFId Chip is
in de hijsband geïntegreerd
en hierdoor zijn alle voor
inspectie benodigde
gegevens beschikbaar.

worden. Binnenin deze hoes zit de hijsband,
in een ronde hoes in een opvallende gele
kleur. Zelfs bij de kleinste beschadiging van
de buitenhoes zie je de ronde hijsband door
zijn opvallende kleur en is dit het sein om de
buitenhoes te vervangen.
In de meeste gevallen kan deze hijsband
dus gerepareerd worden. Dit betekent dat
de Magnum-X Smart u niet alleen extra
veiligheid maar ook een besparing biedt. De
kosten voor het vervangen van de hoes zijn
maar een fractie van de totale vervanging.
De eenvoudig te vervangen buitenmantel
verlengt de levensduur enorm en geeft u
iedere keer weer een hijsband die zelfs na
gebruik onder de meest extreme omstandigheden als nieuw is.
De Magnum-X Smart is leverbaar in 20, 30
en 40 ton en heeft tevens alle voordelen van
de Magnum-X hijsbanden.

De zeer hoogwaardige ronde hijsband
Magnum-X Smart met een extra buitenhoes
is speciaal ontwikkeld voor zeer zware en
moeilijke toepassingen.

Buiten de zeer robuuste buitenhoes is de
ronde hijsband voorzien van een binnenmantel in een reflecterende gele kleur.

Bel voor informatie: 0168 38 68 00

Hoe u met de Magnum-X bijzonder veilig en economisch kunt werken, verneemt u tijdens onze
lezingen – info via: www.mouthaaninterhijs.com
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noCut® Hoes – nieuw : Hi-tech snijbestendige
beschermhoes uit hoogwaardige HMPE (Hoog
Moleculair PolyEthyleen) voor optimale zekerheid.
De grote soepelheid in vergelijking met de
huidige snijbestendige producten, in combinatie met het geringe gewicht maakt het in
heel veel toepassingen eenvoudig inzetbaar
en is hierdoor zeer tijdbesparend gedurende
uw hijswerkzaamheden. De uit HMPE *
hoogwaardige vezels geweven NoCut hoes
biedt de best mogelijke bescherming tegen
insnijden van uw kunststof hijsmiddelen, bij
het hijsen van lasten met scherpe kanten.

Met gemak naar maximale
veiligheid: NoCut® hoes
Een snijbestendige
hoes van textiel met
gering eigen gewicht.
Buigbare en flexibele
constructie.

Ook het draaien en keren van lasten is met
de NoCut hoes geen probleem, de hoogwaardige vezels en de unieke ribbelstructuur 1 van de hoes zorgt ervoor dat het
hijsmiddel eenvoudig in de hoes glijdt.
De NoCut hoes beschermt het hijsmiddel zelfs tegen een snijdende relatieve
beweging die tijdens het aanslaan van de
last kan ontstaan. Bij een kantradius groter
dan 1 mm zijn deze relatieve bewegingen
van 2 of 3 centimeter tussen de lading en de
kantbescherming toegestaan, mits ze de gebruikelijke zetting van enkele centimeters bij
het aanslaan van de last niet overschrijden.

Beide zijden te
gebruiken. Over de
gehele lengte te
verschuiven.
Geteste snijbestendigheid.
1 Unieke ribbelstructuur.
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Wanneer een hijsoperatie onder toezicht
van een deskundige van SpanSet zo wordt
voorbereid dat de kantbescherming en de
last, tijdens het uiteindelijk ophijsen niet
tegen elkaar bewegen, is de snijweerstand zelfs bij een radius kleiner dan 1 mm
gegarandeerd. De NoCut hoes wordt kant
en klaar geleverd. Standaard worden de
beschermhoezen oplopend in lengten van
250 mm en breedten van 30 tot 300 mm
aangeboden.

Is uw hijsklus een echte uitdaging?
Een oplossing: axzion – het echte Maatwerk!

Spreader

3

5

Uitvoeringen volgens afb. 1 en 3
standaard leverbaar.
Afbeelding 5 is een special en op
aanvraag leverbaar.

Gebruik de gratis SpanSet app
voor het berekenen van het
aantal ratelsjorbanden t.b.v
het vastzetten van lading.

app

Hijstraverse

Kantelapparaat

Bel voor informatie: 0168 38 68 00

100 tons Buizenkantelaar
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VaLBEVEILIGInG

Saverline Valblokken – Het valblok met het
Bel voor informatie: 0168 38 68 00
nieuwste remsysteem
Van 2 tot 40 meter hoogte

2m
band

3m
band

10 en 18 m
staalkabel

30 en 40 m
staalkabel

De SpanSet Saverline is ontwikkeld om
veilig op hoogte te kunnen werken. Ze is
compact, lichtgewicht en duurzaam en heeft
een uniek remsysteem dat blokkeert bij
versnelling en niet bij beweging. Dit verzekert u ervan vrij te kunnen bewegen maar
treedt al bij een minimale val in werking en
absorbeert de krachten op zowel het ankerpunt als ook op het lichaam. Het apparaat
vangt schokbelastingen via een speciaal
ontworpen band van textiel op. Deze band
is zeer compact en wordt beschermd door
krimpfolie. Als de unit een val heeft geabsorbeerd, wordt er aan beide zijden van de
krimpfolie witte band zichtbaar.
Als u dit ziet, het valblok beslist niet meer
gebruiken.

PSa verbindingsmiddel dSL 13d –
2 meter met twistlock karabijnhaak

• Maximum gewicht van de gebruiker
150 kg/band 136 kg/staalkabel
• Slank en modern ontwerp
• Licht gewicht (inclusief wartelhaak)
• Kunststof huis UV bestendig
• Stalen binnenwerk
• Standaard voorzien van drievoudig beveiligde musketonhaak (m.u.v. 2 mtr)
• Afgedicht remsysteem
• Borsteltjes om vuil buiten te houden
• Draagband en schouderband leverbaar
• Geheel te onderhouden
• Getest op verticaal gebruik
• Apparaat functioneert ook horizontaal
• Volgens EN360 ANSI OSHA

Bel voor informatie: 0168 38 68 00

Deze verbindingslijn is een innovatieve
oplossing, die de voordelen van lijnen
met valdemping combineert met die
van valblokken. Hierbij worden 2 kleine
zelfoprollende verbindingslijnen met een
valdempende unit gecombineerd en ontstaat
er een Y- vormig verbindingsmiddel. Dit verbindingsmiddel heeft CE volgens EN 360 en
EN 355. Het DSL-verbindingsmiddel wordt
als verbindingselement tussen uw veiligheidsharnas en een aanslagpunt toegepast.

te zekeren. Met het DSL-verbindingsmiddel
kan men zowel veilig tussen de verankeringspunten als ook de gehele lichaamslengte bewegen. Door het toepassen van
een oprolmechanisme reageren de lijnen
ook bij een val en verkorten hiermee de
valafstand en valkracht voordat de valdempers belast worden.

Het DSL-verbindingsmiddel is ontwikkeld
en getest voor het opvangen van krachten
bij een val. Dit betekent dat de band als een
onderdeel van een valbeveiligingssysteem
gebruikt moet worden. Hiermee kan men
gebouwen bereiken die geen valbeveiligingsvoorzieningen hebben. Een valdemper
maakt het mogelijk om u zelfs 2 meter lager

Harnassen in de meest onmogelijke
uitvoeringen! SpanSet dus!
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1 Stevig en soepel polyesterweefsel dat
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app
4

Gebruik de gratis SpanSet
Inspector app voor het
inspecteren van uw harnassen, verbindingslijnen en
karabijnhaken.

8
9

zich aan de lichaamsvorm aanpast
D-ringen en gespen, volgens model
uit verzinkt of roestvaststaal, bieden
een hoge corrosieweerstand en zijn
gemakkelijk verstelbaar
Extra versterkingen op plekken die
wegens hogere belasting sneller slijten
Duidelijke markering op het label
conform de normen, met traceercode
en extra beschermfolie tegen slijtage
Gebruiksaanwijzing met pictogrammen
De kleuren van de stiksels zijn duidelijk
afgetekend ten opzichte van de band,
dit om inspectie van harnassen te
vereenvoudigen
Meelopers om de bandeinden te
zekeren
Uitrusting met RFID-transponders voor
het beheer met IDXpert
Optioneel: bevestigingspunt Parking
Point.

Bij de ontwikkeling van de producten
volgt SpanSet twee hoofdlijnen: enerzijds
letten we erop dat een product aan de
Europese richtlijnen voldoet en anderzijds
dat het geschikt is voor de doeleinden
en aan de alledaagse vereisten voldoet.
Deze twee doelstellingen kunnen sterk
verschillen, bijvoorbeeld onze producten
TITAN-verbindingsmiddelen en de ATLASharnassen voor grotere lichaamslengten.
Beide uitvoeringen voldoen aan de normen,
maar hebben bijkomende functies die op
de bijzondere vereisten van de gebruiker
zijn afgestemd. SpanSet valbeschermers
worden voor de gebruikers en hun arbeid
ontwikkeld. Volgens onze ontwikkelingscriteria moet het harnas vervaardigd zijn
uit materialen die zich aanpassen aan het
lichaam van de gebruiker en daarmee zoveel
mogelijk bewegingsvrijheid en een optimaal
draagcomfort bieden. De harnassen moeten
gemakkelijk zijn om aan te trekken en aan te
passen. Bij een val – als het er echt om gaat
– moet de gebruiker op de gepaste plaats
worden opgevangen, zonder dat het harnas
overmatig rekt of vervormt.

Mouthaan & Interhijs BV.
Plaza 24C, 4782 SK Moerdijk
P.O. BOX 50, 4780 aB Moerdijk
nederland
Telefoon
Fax
E-mail
Internet

: +31 (168) 38 68 00
: +31 (168) 38 68 05
: mail@mouthaaninterhijs.com
: www.mouthaaninterhijs.com

www.facebook.com/mouthaaninterhijs

Mouthaan & Interhijs

