
STAP 2:
Meet Breedte
Meet de vork op het breedste 
gedeelte. (dichtst bij de mast)

Breedte = ___________________  mm

STAP 3:
Meet Dikte
Meet dikste gedeelte van de 
vork. (dichtst bij de mast)

    Dikte = _______________  mm

STAP 4:
Meet Hoogte Uiteinde
Meet het uiteinde van de 
vork.

Uiteinde = ___________________ mm

STAP 5:
Meet Breedte Voorkant 
Meet voorkant van de vork. 
(Voor GenieGrips Caps®)

Breedte = ___________________  mm

STAP 1:
Meet Lengte 
Meet de vork vanaf de mast 
tot aan het uiteinde.

Lengte = ___________________  mm
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NB: Door het achterste gedeelte van de vork te meten verzekert u ons 
ervan dat we de maximale breedte en dikte hebben.

BELANGRIJK: Voldoende Ruimte
"Bij het oppikken van goederen moet er voldoende ruimte boven de 
Mats zijn (30 mm aanbevolen) om te voorkomen dat ze schuren of 
knikken door tegen lading te duwen - zie afbeelding links.
Raadpleeg onze tolerantietabellen op de GenieGrips® website. 
Gecertificeerde heftruckchauffeurs moeten de pallet benaderen in 
een hoek van 90 graden."onvoldoende

ruimte

Z.O.Z. om 
alle maten te 

voltooien



STAP 9:
Meet Hoogte Achterkant
Meet vanaf vorkoppervlak tot aan 
het uiteinde van het verticale deel 
van de vork.

 Hoogte = ___________________  mm

STAP 10:
Meet Breedte Achterkant
Meet de breedte van het 
verticale gedeelte van de vork.

 Breedte = ___________________  mm

HINT:
"De afmetingen van de 
draaghaak zijn 
noodzakelijk aangezien de 
GenieGrips® Mats ruimte 
nodig hebben voor de 
hielhaken om veilig achter 
de vork te passen. " 

iNGENiEOUS  FORKLiFT SAFETY... GENiEGRiPS.COM

MEETBLAD 
GENiEGRiPS®

STAP 6:
Meet Verticale Dikte 
Meet dikte van het verticale deel 
van de vork.

    Dikte = _______________  mm

STAP 7:
Meet Curve
Meet dikte van de vork bij de     
90-graden hoek.

    Dikte= _______________  mm

STAP 8:
Meet Haak Ruimte
Meet de afstand tussen de 
bovenkant van het vorkoppervlak 
en de onderkant van de haak. (zie 
onderstaande diagrammen)

    Ruimte A = _____________  mm                                                           

OF
    Ruimte B = _____________  mm

TYPE B - is er 20mm ruimte tussen de zijkant van de 
draaghaak en de zijkant van de vork?

Als u "NEE" op een van 
deze vragen hebt 
geantwoord, kunnen wij u 
een alternatieve 
GenieGrips® Mat Heel 
Clip-oplossing bieden.

Onderkant van draaghaak

30mm

Vorkoppervlak

Zijkant van draaghaak                  

Zijkant vork

20mm 20mm

DRAAGHAAK TYPES:
TYPE A - is de onderkant van de haak 30mm boven 
het oppervlak van de vork?

JA JA

NEE NEE




