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Opdrachtkaart: SHUB

1. Benoem wat je nodig hebt, waar het in het voertuig ligt en pak het vervolgens.

2. Stem met elkaar af wie welke taken uitvoert.

3. Onderzoek met elkaar waar de SHUB veilig en juist geplaatst kan worden. 

4. Gebruik logische aanzetpunten voor het bovenste spreiderpunt.

5. Plaats de SHUB met de spreider.

6. Communiceer tijdens aanzetten en heffen.

7. Houd continue de SHUB en het aanzetpunt in de gaten.

8. Onderstop de last op een goede en veilige wijze.

9. Stapel de onderstopping rustig af en breng de last weer terug naar de oorspronkelijke hoogte.

Heb je informatie nodig om de opdracht uit te voeren? Vraag je collega om advies, kijk in de ELO of scan 

één van de QR-codes op achterkant.

Probeer een nieuwe toepassing met de SHUB. Denk 

bijvoorbeeld aan het heffen van een container of een 

boom (waaronder een persoon bekneld zit). 

Of zoek in je verzorgingsgebied een locatie met een 

uitdagend object. 

Je kan een voertuig of object heffen met behulp 

van de SHUB en de spreider. 
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TIJD

Je kent de aandachtspunten met het werken met 

de SHUB.

Je kan bepalen wat de beste positie is om de 

SHUB te plaatsen. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE & PRAKTIJKVOORBEELDEN

Scan de onderstaande QR code(s) met de camera van een tablet of telefoon. Na het scannen opent de 
informatie in je webbrowser.

VERBETERPUNTEN OF TIPS
Hoe heb je het werken met de opdrachtkaart ervaren? Heb je verbeterpunten of tips voor een 
nieuwe opdrachtkaart? We dagen je uit! Mail ons via opdrachtkaart@vggm.nl

Instructievideo SHUB Instructiekaart SHUB Fabriekshandleiding SHUB

Vul de TRA in.

Blijf alert dat het object goed wordt onderstopt.

Je collega kijkt mee en geeft aanwijzingen of tips 

als dat nodig is. Hierdoor werken jullie veilig. 

VOORBEREIDING & 
BENODIGDHEDEN

Houd met het uitzetten van de opdracht rekening 

met dezelfde veiligheidsaspecten als bij de 

uitvoering van de opdracht.

Regel een object om te heffen, bijvoorbeeld een 

autowrak of een container.

Zorg voor voldoende onderstoppingsmaterialen.

Welke ruimte is er minimaal nodig om de SHUB 

met een spreider te plaatsen?

Wat is de maximale operationele druk op de 

SHUB? 

Hoe hoog kun je maximaal heffen met de SHUB?

EVALUATIE

Wat ging goed bij deze opdracht?

Wat ging er niet goed bij deze opdracht?

Wat zou je de volgende keer anders doen?

Wat heb je geleerd van deze opdracht?

Opdrachtkaart: SHUB

VEILIGHEID VERDIEPENDE VRAGEN

https://l.ead.me/bcKwHH
https://l.ead.me/bcKwLH
https://l.ead.me/bcKwND

