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 HER Opleidingen bv  

 
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rechthebbende(n) mag niets uit deze 
publicatie worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 
 
De inhoud van deze bundel is uitsluitend bestemd voor studiedoeleinden 
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INLEIDING 
 
 
Vroeger was veel arbeidskracht nodig om hijswerkzaamheden uit te voeren. De autolaadkraan is 
daarvoor in de plaats gekomen; er zijn tegenwoordig verschillende uitvoeringen. Recente veranderingen 
in de Arbowet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. De 
werkgever moet ervoor zorgen dat medewerkers die bovenloopkranen bedienen specifieke deskundigheid 
bezitten. De medewerkers moeten met een autolaadkraan goed en veilig kunnen werken. Dit kan 
worden aangetoond door een opleiding die gevolgd is; zowel theorie als praktijk. 
 
Schades die niet nodig zijn 
Bij veel bedrijven wordt vaak door iedereen de autolaadkraan gebruikt. Vaak gebeurt dit zonder erbij 
na te denken, kennis en vaardigheid ontbreekt. Hierdoor kunnen er onnodige ongevallen gebeuren al 
dan niet met schade aan goederen, inventaris en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en 
in het ergste geval met dodelijke afloop komt vandaag de dag helaas nog te vaak voor. 
 
Doel van de training 
De doelstelling van deze veiligheidstraining is: bewust maken van de veiligheid en deze op de werkplek 
te vergroten. Uiteindelijk moet dit tot resultaat hebben veilig werken. 
 
Toetsing 
In deze veiligheidstraining voor de autolaadkraan wordt zowel een deel theorie- en praktijktraining gegeven.  
Aan het eind van de training wordt: 
• De theorie schriftelijk getoetst aan de hand van meerkeuze vragen; 
• De praktijk wordt eveneens beoordeeld. 
 
Beide onderdelen moeten voldoende zijn. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
  



 

HER Opleidingen & Advies - 4 - 

 

  



 

  - 5 - Veilig werken met de Autolaadkraan  

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
Voorwoord  .................................................................................................. 03 
 
 
1.  Arbeidsomstandigheden  .................................................................... 07 
 
  
2.  Wetgeving  .......................................................................................... 09 
 
 
3.  Verantwoording  ................................................................................. 15 
 
 
4.  Soort transportmiddelen  .................................................................... 19 
 
 
5.  Werken met de autolaadkraan  ........................................................... 21 
 
 
6.  Veiligheid voor gebruik ....................................................................... 29 
 
  
7.  Veiligheid tijdens gebruik  ................................................................... 31 
 
 
8.  Veiligheid na gebruik  .......................................................................... 37 
 
  
9.  Hijshulpmiddelen  ............................................................................... 39 
 
 
10. Kettingwerk......................................................................................... 63 
  

  



 

HER Opleidingen & Advies - 6 - 

 

  



 

  - 7 - Veilig werken met de Autolaadkraan  

 

Hoofdstuk 1  De Arbeidsomstandigheden 
 
Veiligheid, gezondheid en welzijn  
De Arbo- wet -oftewel de arbeidsomstandighedenwet- is bedoeld als gereedschap waarmee de 
werkomstandigheden verbeterd kunnen worden. De werkgever en werknemers moeten op dit gebied 
samenwerken, waarbij de werkgever de voorschriften kenbaar moet maken in de vorm van een beleid.  
Het zijn afspraken die gemaakt worden in overleg met werkgevers en werknemers. 
 
Het doel van de Arbo-wet is het bevorderen van menswaardige arbeid. De wet verlangt dan ook van de 
werkgever dat hij maatregelen neemt die moeten leiden tot zo goed mogelijke werkomstandigheden binnen 
elk bedrijf. 
 
Waarom een autolaadkraan opleiding? 
Tijdens ons werk hebben we te maken met de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet. 
In de Arbowet worden regels gegeven over de veiligheid, gezondheid en het welzijn op onze werkplek. 
In deze inleiding zal de inhoud van de Arbowet in het kort worden besproken. In de volgende hoofdstukken zal 
worden ingegaan op het veilig werken met een autolaadkraan. 
 

De Arbowet 
De werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook 
plichten. 
 
De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op 
het werk is niet alleen een verantwoordelijkheid 
van de werkgever, maar ook van de werknemer. 
We hebben onder andere recht op  medezeggen-
schap maar zijn ook verantwoordelijk voor ons 
eigen doen en laten. 
 
De Arbowet schrijft ook voor dat medewerkers die 
een autolaadkraan bedienen moeten aantonen dat 
zij voldoende instructie hebben gehad om hun 
werkzaamheden met een autolaadkraan veilig te 
kunnen uitvoeren! 
 
Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen 

voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarom verplicht de Arbowet de werkgever en werknemer tot 
samenwerking. Samenwerken en overleggen moet op ieder niveau in het bedrijf: tussen chefs en 
medewerkers, maar ook tussen directie en ondernemingsraad. 
 
Als werknemer hebben we de plicht zorgvuldig en voorzichtig te zijn tijdens het werk. We mogen onszelf en 
anderen niet in gevaar brengen. In de praktijk betekent dit dat we het gezonde verstand moeten gebruiken, 
we moeten bijvoorbeeld onze spullen opruimen, zodat niemand erover kan struikelen.Natuurlijk moeten we 
altijd werken volgens de veiligheidsvoorschriften. 
 
We zijn verplicht apparatuur, machines, gereedschappen, transportmiddelen en grondstoffen op dejuiste 
manier te gebruiken. Dat wil zeggen: voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en volgens de 
gebruiksaanwijzingen. Ook moeten we beveiligingen op machines en apparatuur gebruiken.  
Dit is in het belang van onze eigen veiligheid en die van de collega's. 
 
De werkgever heeft de plicht ervoor te zorgen dat we veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen 
werken.  
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Daarom moet de werkgever, als dit nodig is, zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: 
 
• veiligheidsschoenen; 
• helmen; 
• gehoorbescherming; 
• oogbescherming. 
 
De werknemer is verplicht om de beschikbare beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken. 

Richtlijnen van de Arbo-wet De Arbo- wet legt verplichtingen op aan de werkgever, om de gang van 

zaken in zijn bedrijf goed te regelen. Daarbij wordt er redelijk wat 

vrijheid verleent aan de werkgever hoe hij deze zaken regelt. Op de 

werknemer rusten eveneens verplichtingen. Deze verplichtingen komen 

hoofdzakelijk neer op het naleven van de regels binnen het bedrijf, het 

volgen van trainingen en het zich gedragen als een “goed” 

gemotiveerde werknemer. Op de volgende bladzijde staan deze 

richtlijnen globaal ter informatie uitgewerkt. 

Plichten van de werkgever De werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk om een goed Arbo 

beleid te voeren. Daarnaast zowel werkgever en werknemers verplicht 

zorg te dragen voor de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. 

Risico-inventarisatie  Vanaf 1998 is een werkgever verplicht een risico inventarisatie in te 

voeren. De werkgever moet kunnen aangeven welke risico`s de 

werknemers lopen tijdens hun arbeid. De werkgever kan dit doen aan 

de hand van een checklist of uit te besteden aan de Arbo-dienst. 
 
We moeten precies weten welke risico's het werk met zich meebrengt. Als we de risico's kunnen herkennen, 
zijn gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom heeft de werkgever de plicht over risico’s en gevaren 
voorlichting te geven. Zo moet een autolaadkraangebruiker een opleiding hebben gevolgd. Deze opleiding 
moet afgestemd zijn op de taken van de werknemer. Als de manier van werken verandert, zal voorgelicht 
moeten worden over de nieuwe situatie. 
 
Om veilig met een autolaadkraan te kunnen werken moet tijdens de opleiding worden behandeld: 
• hoe met een autolaadkraan gewerkt moet worden; 
• welke beschermingsmiddelen nodig zijn; 
• waar en wanneer beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden; 
• welke veiligheidsvoorschriften er zijn . 
 

De controle op naleving van deze wet berust bij de Arbeidsinspectie 

 
 
De werknemer is verplicht mee te werken aan een opleiding. 
 
Op de werkplek ontstaan soms situaties waarin nog maar net geen ongelukken gebeuren. Of we zien 
gevallen die gevaar kunnen opleveren. Deze bijna ongelukken of gevaarlijke situaties melden we bij 
de leiding, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de onveilige situatie te verhelpen. Hierdoor 
worden ongelukken voorkomen. 
 
Als de verplichtingen van de Arbowet niet nagekomen worden, kan dat gevolgen hebben. De rechter 
heeft hierover het laatste woord. Vindt de rechter dat er sprake is van onwil of nalatigheid, dan kan de 
rechter de schuldige(n) hiervoor strafrechterlijk aansprakelijk stellen. 
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Arbeidsinspectie 
De controle op naleving van de gebeurt door de 
Inspectiedienst. Als er in een bedrijf een ernstig 
ongeval gebeurt, dan moet dit bij de Inspectiedienst 
worden gemeld. 
 
Bedrijfsvoorschriften 
Naast de Arbovoorschriften zullen, afhankelijk van 
de bedrijfssituatie, extra aanvullende voorschriften 
nodig zijn. Deze voorschriften kunnen betrekking 
hebben op het gebruik van de transport- en 
opslagmiddelen, bedrijfskleding, werkwijze 
enzovoorts. 
Tevens zal een bedrijf dat te maken heeft met intern 
transport, een bedrijfsverkeersreglement moeten 
hebben, dat geldt voor alle medewerkers en 
bezoekers van het bedrijf. 

 
Arbeidsomstandigheden 
1.  De werkgever voert een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid en neemt daarbij, gelet 

op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht: 
a.  tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd moet de werkgever de arbeid zo organiseren 

dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemer; 

b.  tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd moeten de gevaren en risico's voor 
deveiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk bij de bron daarvan 
wordenvoorkomen of beperkt; maar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de 
bronkunnen worden voorkomen of beperkt, moeten daartoe andere doeltreffende 
maatregelenworden getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming de 
voorrangdienen te hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts 
indienredelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn 
gericht opindividuele bescherming, dienen doeltreffende en passende persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
aan de werknemer ter beschikking te worden gesteld; 

c.  de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte 
arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud moeten zoveel als redelijkerwijs kan worden 
gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers zijn aangepast; 
d. ongevarieerde zich in een kort tijdsbestek herhalende arbeid en arbeid waarbij het tempo 
opeen zodanige wijze wordt beheerst dat de werknemer zelf verhinderd wordt het tempo van 
de arbeid te beïnvloeden, moeten, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, worden 
vermeden; indien dergelijke arbeid niet of onvoldoende kan worden vermeden, moet de 
werkgever deze door andersoortige arbeid of pauzes regelmatig afwisselen; 

2. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht overde te verrichten  
werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over demaatregelen die erop gericht zijn 
deze risico's te voorkomen of te beperken. Tevens zorgtde werkgever ervoor dat de werknemers 
doeltreffend worden ingelicht over de wijzewaarop de deskundige bijstand, bedoeld in artikel 14, in 
zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd. 

3.  De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken 
aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. 

4.  Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en  
indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor  
dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te  
gebruiken.  
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Verplichtingen van de werknemer 
 
Artikel 11 
Naast de werkgever heeft ook de werknemer verplichtingen. Het Arbo-beleid is namelijk een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. 
De werknemer is verplicht om de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. Hij moetnaar 
vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen. 
 
De verplichtingen van de werknemer zijn ondermeer: 
•  de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken 

en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen; 
•  de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten 

noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken; 
•  mee te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8; 
•  de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te 

brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast; 
•  arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken . 
 

Wat is de betekenis van deze verplichtingen? 
 
•  Dat je dus verplicht bent deze opleiding of trainingsdag te  

volgen aangezien het betrekking heeft opje eigen veiligheid en  
gezondheid. 

•  Wanneer de werkgever je veiligheidsschoenen of andere  
persoonlijke beschermingsmiddelen heeftgegeven, ben je  
verplicht deze op de juiste wijze te gebruiken en tijdens het  
werk altijd te dragen. 

•  De hoogwerker of andere hijs- of hefmiddelen en  
transportmiddelen moet je gebruiken volgens de 
Arbo-informatiebladen AI-14/17 en het op het bedrijf geldende  
veiligheidsreglement. 

•  Wanneer er in je arbeidsomstandigheden gevaarlijke of  
ongezonde situaties ontstaan of bestaan, 
ben je verplicht deze direct te melden bij jouw directe chef,  
veiligheidsdeskundige of ondernemingsraad. 

•  Alle beveiligingen die op het transportwerktuig zijn aangebracht  
mag je niet weghalen of verbreken 
(dit geldt dus ook voor eventuele dodemansknoppen en  
stoelcontacten). 

 
Lees voor het gebruik van de diverse autolaadkraans de bijbehorende instructieboekjes aandachtig door. 
En houdt je aan de door de fabrikant aangegeven veiligheidsinstructie. Een dergelijke handleidingmoet altijd 
aanwezig zijn in de taal van de gebruiker. 
 

Bij het organiseren van het werk, het inrichten van de werkplek en het bepalen van productie en 
werkmethoden, dient de werkgever de volgende punten in acht te nemen: 

* zodanige productie en werkmethoden kiezen dat de grootst mogelijke veiligheid en gezondheid 

wordt verkregen en het welzijn wordt bevorderd; 

* In geval van  een gevaarlijke situatie moet de werknemer zich snel in veiligheid kunnen brengen; 

* machines, werktuigen en stoffen die gevaar voor de veiligheid en gezondheid kunnen opleveren, 

vermijden; 

* de inrichting van de werkplek, de werkmethode en de hulpmiddelen moeten aangepast worden; 
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* ongevarieerd, kort en eentonig werk, waar het werktempo door de machine wordt bepaald moet 

worden vermeden; 

* bij het werk rekening houden met de werknemer als persoon, BV,: leeftijd, geslacht, lichamelijke en 

geestelijke gesteldheid, ervaring, vakmanschap en kennis van de voertaal; 

* het werk mag geen nadelige invloed hebben op de  lichamelijke en geestelijke gezondheid; 

* het werk moet waar mogelijk volgens eigen inzicht in te vullen zijn; 

* de mogelijkheid moet geboden worden om contact met collega's te hebben. 
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Hoofdstuk 2 Wetgeving 
 

Wetgeving 
1.1. Inleiding 
Iedereen weet dat een ongeluk in een klein hoekjezit.  
Als je al langer met een autolaadkraan werkt dan zijn er 
vast en zeker situaties geweest waarvanje achteraf zegt: 
"Dit ging maar net goed!! 

 
Waar komen we de autolaadkraan tegen? 
In ondermeer de haven, bij transportbedrijven, 
opslagbedrijven en bij overslagbedrijven maakt men 
gebruik van de autolaadkraan. 
 
De autolaadkraan kan worden uitgerust met verschillende 
accessoires: 

• Bakken; 
• Grijpers; 
• Klemmen. 

 
De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de medewerker, die de autolaadkraan 
bedient, worden steeds strenger. De overheid stelt regels op in de Arbowet. 
 
In de Arboregelgeving is onder meer bepaald: 
 
• Dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn 
werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold. 
Zodat de veiligheid en gezondheid, die verband houden 
met zijn arbeid voldoendeis gegarandeerd. 
 
In deze veiligheidstraining wordt dan ook niet alleen 
aandacht besteed aan het opstellen en bedienen 
van de autolaadkraan, maar ook de stabiliteit, belastbaarheid en het hydraulisch systeem zijn belangrijke 
aandachtspunten. De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid. 
 
Waarom de praktijktraining? 
Om te laten ervaren dat het besturen van een autolaadkraan veilig en verantwoord moet gebeuren. Het is 
welbelangrijk dat we ons realiseren datde medewerker, die met de autolaadkraan werkt, verantwoordelijk is 
voor het goed bedienen van deze machine. 
Als door opzet, onverschilligheid,vergeetachtigheid of onoplettendheid een foutieve handeling wordt verricht, 
is de medewerker verantwoordelijken kan zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. 
 
Aanvullende specifieke voorschriften 
Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden 
(Arbobesluit) 
Artikel 7.18 hijs- en hefwerktuigen 
 

1. Hijs- en hefwerktuigen met inbegrip van de 
daarbij behorende hulpstukken, onderdelen, 
bevestigingspunten,verankeringen en 
steunen, worden, afhankelijk van de feitelijke 
belasting, regelmatig dochin ieder geval na 



 

HER Opleidingen & Advies - 14 - 

 

installatie en voordat zij voor de eerste maal in gebruik worden genomen op hun goede staat 
onderzocht. Bewijsstukken van deze onderzoeken zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden 
desgevraagd getoond aan een ambtenaar. 

 
2. Hijs- en hefwerktuigen zijn op of nabij de bedieningsplaats voorzien van een goed leesbare aanduiding 
die de voor dat werktuig toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten vermeldt. 
 
3. Een hijs- of hefwerktuig mag, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder worden belast 
dan de toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat. 
 
4. Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid 
bezitten. 
 
Omstanders 
Artikel 10 
Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgeverdoor zijn werknemers doet verrichten in 
een bedrijf of eeninrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kanontstaan voor de veiligheid of 
de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende 
maatregelen ter voorkoming van dat gevaar. Het niet naleven is een overtreding. 
 
Juist voor de medewerker die een autolaadkraan bedient, is het bovenstaande artikel zeer belangrijk, 
aangezien het regelmatig zal voorkomen dat je werkzaamheden moet verrichten op een voorhet publiek 
toegankelijke plaats. 
 
Zoals uit het artikel blijkt moet je dus alle maatregelen treffen die mogelijk zijn om de veiligheid en 
gezondheid van een ieder in denabijheid van het voertuig niet in gevaar te brengen. 
We kunnen hiervoor onder andere de volgende materialen gebruiken (zie afbeeldingen): 
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Hoofdstuk 3 Verantwoording 
 

3.1. Verantwoording medewerker 
Een medewerker die een autolaadkraan bedient, moet oog 
hebben voor veiligheid, gezondheid enkwaliteit van het werk. 
Dit is sterk afhankelijk van onzepersoonlijke instelling (houding) 
en mentaliteit! 
Jouw werk vraagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Het wordt zo vaak gezegd: 

 

"JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE KWALITEIT EN 
VEILIGHEID  VAN/OP JOUW WERK” 

 
Maar wat is dat precies 'verantwoordelijk' zijn? 
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van hetwerk; 
• Je bent verantwoordelijk voor het bedienen van de 
autolaadkraan; 

• Je bent verantwoordelijk voor de opgedragen taken. 
 
3.2. Risico's 
Er zijn uiteindelijk erg veel taken waar men 
verantwoordelijk voor is, in het woord zelf 
(verantwoordelijk)zit het woord antwoord verwerkt, 
daar hoort een ander woord bij: namelijk een vraag. 
 
Welke vraag? 
Het kan een vraag over je doen en laten zijn, waarop je 
een goed en redelijk antwoord moet kunnen geven. 
Kan je een goed en redelijk antwoord geven op de 
vraag over jouw handelen dan betekent dat, dat jij die 
verantwoordelijkheid kunt dragen. 
 
Dus: Verantwoordelijk zijn wil zeggen, dat men altijd een goed en redelijk antwoord moet kunnen geven op 
vragen van anderen over je eigen persoonlijk handelen. 
 
Nemen van risico's en veilig werken 
Het is goed risico's te nemen maar onverstandig om risico's te lopen. 
 

Voorbeeld 
Je gaat met de auto een boodschap doen en je rijdt weg, zonder je 
autogordel vast te maken. Je neemt een bewust risico, en de kans 
om een bekeuring te krijgen! De kans dat het fout gaat heb je inje 
onderbewustzijn ingeschat, want het risico dat je gecontroleerd 
wordt is niet zo groot. 

 
Daarnaast loop je een risico. Je raakt de controle over het stuur kwijt. De auto belandt tegen een lantarenpaal 
en je vliegt met je hoofd door de voorruit. Dit kon je vooraf nooit inschatten. Daarom is het bewust omgaan 
met risico's soms van levensbelang. 
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3.3. Wat is een risico? 
Een risico houdt in: het onverwacht in een niet gewenste situatie terechtkomen. De hoogte van het risico 
wordt bepaald door de kans dat het fout gaat en het effect wat hierdoor veroorzaakt wordt. 
DUS: RISICO = KANS X EFFECT 
 
Kans 
Wij moeten er voor zorgen dat de kans op het ontstaan van een ongewenste situatie beperkt wordt. 
Dit kan voorkomen worden door eerst goed na te denken en de situatie goed in te schatten. Naarmate 
de handeling vaker wordt verricht, neemt de concentratie af. Een bewuste handeling wordt een routinematige 
handeling en hierdoor verandert tevens de risicofactor. De kans op een ongeval neemt toe. 

 
Effect 
Het effect wordt bepaald door de mate van ongewenstheid in de ontstane situatie. Bij een aanrijding 
met auto's is dit direct zichtbaar: schade en eventueel gewonden. Maar het effect hoeft niet altijd zichtbaar 
te zijn, dit kan ook op langere termijn pas zichtbaar worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stress. 
 
3.4. Risicofactoren 
De risico's worden bepaald door: 

• De werkplek; 
• Het welzijn van de medewerkers; 
• De houding van de persoon; 
• De kennis, de vakbekwaamheid en 

de motivatie. 
 
Werkplek 
De werkomgeving en de werkplek zijn 
medebepalend voor de risicofactoren denk 
hierbij aan: 

• Slechte verlichting; 
• Rommel op de vloer; 
• Versleten gereedschap; 
• Lawaai. 

Het is niet moeilijk denkbaar dat mensen zich onveilig voelen in een slecht verlichte werkomgeving. 
Of waar de stukken hout op de vloerslingeren, of waar we elkaar niet kunnen verstaan omdat de radio 
knalhard aanstaat. 
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Welzijn 
Een andere belangrijke factor is het welzijn van de mens. 
Als je 'lekker in je vel zit', gaat voor je gevoel 
alles sneller en beter. Daarom is het onder andere van 
belang dat er op de werkvloer goed contact is 
met je collega's en weet waarom het werk gedaan moet 
worden. Hierdoor voelt een mens zich veilig 
en worden de risico's automatisch verminderd. 
 
Houding 
De houding van de persoon op de werkvloer is mede 
bepalend voor de veiligheid en de risico's die 
genomen worden tijdens het werk. Als een collega 
bijvoorbeeld ongemotiveerd met zijn werk bezig is, 
wordt deze vroeg of laat afgestoten door de collega's die 
wel gemotiveerd met hun werk bezig zijn. 
Dit komt omdat er ongewenst risico's genomen kunnen worden, waardoor de eigen veiligheid in gevaar kan 
komen van de gemotiveerde collega's. 
 

Kennis en vakbekwaamheid 
Een juiste voorlichting voor veilig werken is noodzakelijk. Belangrijk is 
het aanleren van praktische vaardigheden en het oefenenhiervan.  
De herhaling van de oefening en hetkennen van de achtergrond hiervan 
bepaald uiteindelijk de vakbekwaamheid. 
 
Maar veilig en vakbekwaam bedienen van een autolaadkraan zijn twee 
zaken die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Allerlei 
veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen maken op zichzelf 
nog geen veilige bestuurder/bediener. 
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Hoofdstuk 4 Soorten transportmiddelen 
 

 
In een bedrijf moeten goederen verplaatst worden. Voor dit (interne) transport kunnen verschillende 
transportmiddelen worden gebruikt. De transportmiddelen die in bedrijven worden gebruikt, worden ook 
wel interne transportmiddelen genoemd. Interne transportmiddelen zijn onder te verdelen in enkele 
hoofdgroepen, namelijk rijdende en niet-rijdende transportmiddelen en hijswerktuigen. De niet-rijdende 
transportmiddelen zijn bekend als stationaire transportmiddelen, zoals bandtransporteurs en rollenbanen. 
 
Hijswerktuigen 
Hijswerktuigen zijn transportmiddelen die zijn ingericht en bestemd voor het verplaatsen van vrijhangende 
lasten. 
 

Onder hijskranen verstaan we een hijswerktuig voor het 
in verticale richting en andere richtingen verplaatsen van 
vrijhangende lasten door middel van een mechanische 
aandrijving. 
 
We kennen enerzijds de vrij verrijdbare kranen zoals 
mobiele kranen, autokranen, werkplaatskranen en 
dergelijke die al of niet vrijstaand of op stempels 
opgesteld worden gebruikt. 
Daarnaast zijn er de niet vrij verrijdbare hijswerktuigen 
zoalstakels, bovenloopkranen en stapelkranen.  
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  - 21 - Veilig werken met de Autolaadkraan  

 

Hoofdstuk 5 Werken met de autolaadkraan 
 
Om veilig met een autolaadkraan te kunnen werken moet de chauffeur weten op welke wijze de kraan 
bediend moet worden. De leverancier moet er voor zorgen dat de kraan voldoet aan alle veiligheidseisen. 
 
Om te zorgen dat de kraan aan alle veiligheidseisen blijft voldoen moet deze regelmatig Jaarlijks) 
worden gekeurd. 
 
Keuringen 
Voordat een auto laadkraan voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet deze door een  deskundige 
zijn gekeurd. Deze verplichting geldt niet als de kraan voorzien is van een CE-markering. 
De kraan moet verder jaarlijks en na een ingrijpende verandering of reparatie gekeurd worden. 
Van deze keuring moet een schriftelijk bewijs zijn. 
 
Documenten 
Bij een autolaadkraan moeten aanwezig zijn:  

• het keuringsrapport; 
• het kraanboek; 
• hijstabel. 

 
Het laatst opgemaakte keuringsrapport moet aanwezig zijn. 
 
Keuringsrapport 
Is de bedrijfslast 10 ton/meter en worden alleen de eigen ladingen geladen en gelost. Dan is een jaarlijkse 
keuring door een deskundige die de eigenaar zelf mag aanwijzen verplicht. Bij de kraan hoort het 'groene' 
kraanboek. Hierin staan de gegevens van de keuringen en ingrijpende  veranderingen en reparaties vermeld. 
Je kan stellen dat het paspoort van de kraan is. Sommige noemen dit ook wel het logboek . 
 
Kraanboek 
Hefvermogen van 10 ton/meter of meer is 
kraanboek verplicht. Bedrijfslastmoment 
(lengte van de giek maal het gewicht van de 
giek plus de last). De bedienaar van de kraan 
moet ook de beschikking hebben over:  

• de bedieningshandleiding; 
• de onderhoudsvoorschriften. 

 
Daarnaast moet een chauffeur die zijn kraan 
bestuurt over voldoende aantoonbare 
instructie beschikken. 
 
Begrippen 
Hijslast:  
Gewicht dat door de kraan mag worden 
opgenomen. 
 
Vlucht:  
Horizontale afstand gemeten tussen het 
midden van de draaikrans van de kraan en de 
hijshaak. 
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Hefhoogte:  
Verticale afstand gemeten tussen de onderzijde van de kraanvoet en het hijsoog. 
 
Giek:  
Samenstel van armen en cilinders waaruit de kraan is opgebouwd. Het bestaat onder andere uit: 

• hefcilinder; 
• hefarm; 
• knikcilinder; 
• knikarm; 
• telescoopdelen. 

 
Zwenken:  
Het naar links of recht draaien van de kraan. 
 
Heffen:  
Het uitschuiven van de hefcilinder waardoor de hefarm omhoog wordt gebracht. 
 
Knikken:  
Het in- of uitschuiven van de knikcilinder waardoor de stand van de knikarm veranderd ten opzichte van de 
hefarm. 
 
Telescoperen: 
 Het in- of uitschuiven van de telescoopcilinder om de lengte van de knikarm te  veranderen. 
 
Hijstabel 
Bij elke kraan hoort een hijstabel. Op deze tabel kan worden afgelezen hoe zwaar een last mag zijn bij een 
bepaalde vlucht 
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Stabiliteit en belasten 
 
Een goede stabiliteit is erg belangrijk om veilig met een autolaadkraan te kunnen werken. Een   autolaadkraan 
moet afgestemd zijn op de auto of oplegger. Op de laadkraan staat aangegeven wat de maximale belasting 
mag zijn. De bedienaar van de kraan is altijd de bepalende factor of er wel of niet veilig gewerkt wordt.  
 
Van de chauffeur wordt verwacht dat hij voldoende inzicht heeft in het op de juiste wijze opstellen van de 
kraan, het op de juiste wijze aanslaan van de last en het op de juiste wijze laden en lossen van de vrachtauto. 
 
Je kan stellen dat een chauffeur het werk goed moet voorbereiden. 
Welke begrippen zijn dan belangrijk? 

• stabiliteit; 
• belasten; 
• opstellen van de kraan; 
• hulpmiddelen; 
• aanslaan van lasten; 
• seinen. 

 
Stabiliteit 
Met het begrip stabiliteit wordt bedoeld: de weerstand die de kraan combinatie heeft tegen kantelen 
(zijwaarts) en/of kiepen (voor-/achterover). 
 
Wanneer de stabiliteit onvoldoende is zal de kraancombinatie omslaan. De (denkbeeldige) lijn waarover dit 
gebeurt is de kantellijn. Als de kraan wordt gezwenkt zal de kantellijn veranderen. 
Meestal is het zwenken over de cabine of voorbij de stempels verboden. De stabiliteit wordt dan namelijk zeer 
ongunstig beïnvloed. 
 
Er moeten geen werkzaamheden worden uitgevoerd bij de uiterste stand van de giek van de  autolaadkraan. 
 
De cilinder van de giek is dan geheel uitgeschoven en staat dan onder maximale druk. Bij het 
zwenken kan dan de deksel van de cilinder beschadigen. Hierdoor kan olielekkage ontstaan. 
 
De stabiliteit van de kraancombinatie is door de bedienaar te beïnvloeden, namelijk door: 

• de keuze van de opstel plaats; 
• de manier van afstempelen; 
• de grootte van de vlucht; 
• de stand van de giek; 
• de soort lading; 
• of manier van bedienen van de kraan. 

Om te kunnen bepalen of een last opgenomen mag worden, moet het gewicht van die last bekend zijn.  
In sommige gevallen staat het gewicht vermeld op de last, maar dit kan ook op de vrachtbrief of laadlijst 
vermeld zijn. Een chauffeur moet het gewicht van de last dus altijd weten. 
 
Als het gewicht niet vermeld staat dan moeten we dit zelf berekenen. Hiervoor moeten we twee zaken weten, 
namelijk: 

• het volume van de last; 
• het soortelijk gewicht van de last. 
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Als het volume en het soortelijk gewicht bekend zijn, kunnen we berekenen wat de last weegt. 
 

Materiaal Soortgelijke masse 

Water 1000 kg/m3 

Aluminium 2600 kg/m3 

Gietijzer 7200 kg/m3 

Koper 8900 kg/m3 

Lood 11300 kg/m3 

Staal 7800 kg/m3 

Zink  7100 kg/m3 

Beton 2400 kg/m3 

Azobe Hout (nat) 1100 kg/m3 

Vuren hout (droog) 500 kg/m3 

 
Door het schatten van de maten van een last, kunnen wij het volume berekenen en daarna het gewicht. 
 
In de hijstabel staat aangegeven welke hijslast de kraan mag tillen bij een bepaalde vlucht. 
Deze veiligheid wordt Last Moment Beveiliging (LMB) genoemd. 
 
De LMB zal de hef- en vluchtvergrotende bewegingen uitschakelen. Dit gebeurt als: 

• de last te zwaar is; 
• de vlucht te groot wordt. 

 
De aanwezigheid van een LMB geeft geen 100% garantie tegen kantelen en 
kiepen. 
 
Opstellen van de kraan 
Voor het goed opstellen van de kraan is kennis en inzicht nodig. Er moet 
namelijk aan een aantal voorwaarden worden voldaan om veilig te kunnen 
werken. 
 
Deze voorwaarden zijn: 

• bodem met voldoende draagkracht; 
• stempeluithouders moeten volledig worden uitgeschoven; 
• steunpoten mogen niet kunnen verzakken; 
• kraan moet waterpas worden afgestempeld; 
• de benodigde vlucht moet zo klein mogelijk zijn; 
• altijd stempel platen gebruiken. 

Hulpmiddelen 
Om een last te kunnen verplaatsen zal de last aangehaakt moeten worden. De 
meeste lasten zijn niet voorzien van hijsogen, zodat van hulpmiddelengebruik 
moet worden gemaakt. 
Deze hulpmiddelen zijn te verdelen in: 
• speciale accessoires bijvoorbeeld: 

- pallethaak; 
- grijper; 
- stenenklem,  

• hijshulpmiddelen bijvoorbeeld: 
o stroppen; 
o lengen; 
o sprongen. 
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De materialen waarvan hijshulpmiddelen zijn gemaakt kunnen bestaat uit: 

• kettingen (bijvoorbeeld stalen ketting; 
• staal (staalkabels); 
• kunststof (in de vorm van hijsbanden). 

 
Alle hijsmiddelen moeten jaarlijks gekeurd worden. Vooral bij het gebruik van accessoires zal rekening moeten 
worden gehouden met een kleinere hijslast. 
De keuze voor een bepaald hulpmiddel wordt onder andere bepaald door:  

• de vorm van de last; 
• de belasting; 
• de hanteerbaarheid. 

 
Elk hulpmiddel heeft zijn eigen gebruikswaarde. In het schema staan enkele richtlijnen voor het kiezen van 
een hulpmiddel. 
 

 Hijsmiddelen Richtlijn voor gebruik 

Kettingen Worden gebruikt voor hijswerken (bjjvoorbeeld profielstaal) waarvoor 
staalkabels, hijsbanden en touw te kwestbaar zijn. 

Staalkabels worden gebruikt voor zware lasten, waarbij de kettingen al snel te zwaar en touw 
al snel te dik worden.  

Hijsbanden Worden gebruikt voor zware lasten (zoals geslepen assen) die makkelijk kunnen 
beschadigen, geen scherpe randen hebben. 

 

Soort Voordeel Nadeel 

Kettingen Minder gevoelig voor 
beschadigingen 

(Groot)gewicht, gevoelig voor 
koude en warmte 

Staalkabels Lichter dan kettingen Bij flinke dikte weinig soepel, 
verlengen en inkorten niet 
toegestaan 

Hijsbanden Breed aanrakingsvlak, geen 
beschadigingen van de last 

Kans op inscheuren 

 
Welk hijsgereedschap kunnen we gebruiken? 
 
Hijsgereedschap algemeen  
De Europese Machinerichtlijn is sinds 1 januari 1993 van 
kracht. 
De richtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen 
in de Warenwet door het Warenwetbesluit Machines en 
in de Wet Gevaarlijke Werktuigen door het Besluit 
Machines (Amvb's). Ook direct als zodanig te gebruiken 
hijsgereedschappen zijn opgenomen in de richtlijn. 
 
Voor hijs-, hefgereedschap en -werktuigen onder de 2 
ton gelden de volgende voorschriften: 
hijs- en hefwerktuigen met inbegrip van de daarbij 
behorende hulpstukken, onderdelen, bevestigingspunten, 
verankeringen en steunen, worden, afhankelijk van de 
feitelijke belasting, regelmatig maar in ieder geval na 
installatie en voordat zij voor de eerste maal in gebruik worden genomen op hun goede staat onderzocht. 
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De volgende hoofdpunten kunnen worden genoemd: 
• bewijsstukken van deze onderzoeken zijn op de werkplek aanwezig en worden desgevraagd getoond aan 

de arbeidsinspectie; 
• hijs- en hefwerktuigen zijn op of nabij de bedieningsplaats voorzien van een goed leesbare aanduiding die 

de voor dat werktuig toegelaten bedrijfslast of -lasten vermeldt; 
• een hijs- en hefwerktuig mag, behalve voor beproeving, niet zwaarder worden belast dan de toegelaten 

bedrijfslast of -lasten noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat; 
• hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personeel die daartoe een specifieke 

deskundigheid bezitten; 
• hijs- en hefgereedschap, anders dan touwwerk of staalkabels, is voorzien van een 

goed leesbare aanduiding die de werklast vermeldt; 
• hijs- en hefgereedschap mag niet zwaarder worden belast dan de werklast noch 

zwaarder dan een veilig gebruik toelaat. 
 
Hijs- en hefgereedschap wordt onderzocht:  

• bij het eerste gebruik op de werkplek; 
• en daarna tenminste eenmaal per jaar. 

 
Dit onderzoek moet gebeuren door een deskundige persoon. 
Aanvulling op het vorige, wordt kettingwerk zo dikwijls als voor een veilig gebruik 
nodig is doelmatig beproefd, en afhankelijk van de materiaalsoort, aan een voor het 
betrokken materiaal geschikte warmtebehandeling onderworpen. 
 
De beproevingen en warmtebehandeling worden uitgevoerd door een deskundige 
persoon. Bewijsstukken van de onderzoeken, beproevingen en warmtebehandelingen, bedoeld in de beide 
voorgaande punten, zijn op de werkplek aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar van 
de Arbeidsinspectie.  
 
Om te kunnen hijsen kunnen de volgende hulpmiddelen gebruikt worden: 

• lasthaken; 
• touw; 
• staalkabels; 
• kettingen; 
• hijsbanden. 

 
Deze hulpmiddelen zullen wij hieronder 
bespreken. De volgende zaken bepalen welk 
hijsgereedschap gebruikt wordt. 
 
Toepassing afhankelijk van: 

• de hanteerbaarheid; 
• het gebruiksdoel; 
• de vorm van de last; 
• de belasting; 
• de bestendigheid tegen chemicaliën; 
• de te verwachten manier van gebruik. 
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Hoofdstuk 6  Veiligheid voor gebruik 
 
De chauffeur van de autolaadkraan is verantwoordelijk voor het veilig werken. 
 
Veilig werken houdt onder andere in: 

• de kraan op de juiste wijze gebruiken rekening houdend met opdracht en omstanders; 
• storing en gebreken zo snel mogelijk (laten) verhelpen; 
• alleen deugdelijke hulpmiddelen gebruiken. 

 
Dit betekent dus dat regelmatig gecontroleerd moet worden of: 
• kraan en hulpmiddelen in goede staat verkeren; 
• de bedienings- en beveiligingsinrichtingen goed werken. 
 
Het belangrijkste doel van deze controle is dus het voorkomen van 
ongevallen en het voorkomen van storingen.  
 
 
 

 
In het instructieboekje dat bij de kraan behoord, staat aangegeven welke punten gecontroleerd moeten 
worden. 
 
Over het algemeen worden bij de dagelijkse controle de volgende punten nagelopen: 
Controle punten bij aanvang werkzaamheden; 

• bevestiging hulpchassis 
• bevestiging kraan 
• kraandelen 
• zwenkinrichting 
• stempels 
• hydraulisch systeem 
• leidingen en slangen 
• hijsgereedschappen 
• documenten 
• werking kraan 

 
Deze controle punten worden in het vervolg van dit hoofdstuk besproken. 
 

Bevestiging hulpchassis kraan  
Vooral letten op beschadigingen, 
roestvorming en scheurtjes. De lasnaden 
moeten aan alle kanten goed afdichten. 
Bouten en moeren moeten, indien nodig, 
worden nagetrokken. 
 
Kraandelen, zwenkinrichting en stempels 
Let hier vooral op vervormingen, 
beschadigingen, roest en scheurtjes. 
Natuurlijk moet ook worden gelet op de 
bevestiging van de verschillende delen. 
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Hydraulisch systeem  
De controle van het juiste oliepeil is belangrijk. Meestal is op de tank een peilglas aangebracht 
waarop het juiste peil is af te lezen. Controleer ook de bevestiging en aansluitingen van de 
oliepomp. 
 
Slangen en leidingen 
Controleer de slangen en leidingen op bevestiging, beschadigingen en lekkage. Beschadigde 
slangen 
moeten zo snel mogelijk worden vervangen om breuk en lekkage te voorkomen. 
 

Hijsgereedschappen 
Controleer of de hijsgereedschappen geschikt zijn voor het uit te voeren werk. Let op beschadigingen en de 
opschriften deze laatste moeten altijd leesbaar zijn. 
 
Documenten 
Met de kraan mag alleen gewerkt worden als de onderdelen punten aanwezig zijn: 

• het keuringsrapport(en); 
• het kraanboek; 
• de bedieningshandleiding; 
• de onderhoudsvoorschriften. 

 
De symbolen op de bedieningshandels en de hijstabel duidelijk leesbaar zijn. 
 
Werking kraan 
Eerst afstempelen en dan de werking van de kraan controleren.  
De kraan in werkpositie te brengen, dan via volgende handelingen:  
controleer of de parkeerrem is ingeschakeld; 
controleer of de versnellingsbak neutraal staat; 
schakel de PTO in;  
stempel het voertuig af. 
 
Zorg bij het afstempelen dat het terugstroomventiel 
van de Hydrauliek olie is ingeschakeld.  
Bedien alle functies rustig en geleidelijk. 
Op deze manier wordt de olie gelijkmatig opgewarmd 
en kan de werking van alle onderdelen worden 
gecontroleerd. 
 
Door alle cilinders in hun uiterste stand te brengen en 
het bedieningsventiel open te houden komt de maximale druk op het systeem te staan. Als geen lekkage 
optreedt is de kans op bijvoorbeeld leiding- of slangbreuk veel kleiner geworden. De bedieningshandels 
moeten, als ze worden losgelaten, automatisch terugkeren in de neutraal stand. 
 
Let op verdachte geluiden bij het bedienen van de kraan. 
De veiligheidsventielen kunnen worden getest door de kraan volledig op te toppen. 
Als nu de motor wordt afgezet, mag geen enkel deel inzakken, wanneer de handels worden bediend. 
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Hoofdstuk 7 Veiligheid tijdens gebruik 
Voor het veilig werken met een autolaadkraan is het belangrijk om een aantal aanwijzingen op te volgen. Al 
deze bepalingen hebben tot doel de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken; de risico's te beperken. 
 
Algemeen 
Alleen bevoegde personen mogen een autolaadkraan bedienen. 
De chauffeur die een keer bedient moet: 

• tenminste achttien jaar; 
• kraan kunnen bedienen; 
• in staat om de kraan en last onder alle omstandigheden onder controle te houden; 
• voldoende kennis van de veiligheidsregels hebben; 
• niet onder invloed van alcohol of bepaalde medicijnen (gele of rode sticker) zijn. 

 
Vaak is het noodzakelijk dat een specifieke instructie is gevolgd; 
de leverancier kan deze instructie vaak verzorgen. 
Zorg dat de gegevens van de kraan bekend zijn. 
Voordat we met de kraan gaan werken moeten we goed weten wat de plaats en de functie van de 
verschillende bedieningsorganen is. Ook moet bekend zijn wat de kraan onder verschillende 
omstandigheden mag hijsen. Lees daarom vooraf het instructiemateriaal door, zeker als het een nieuwe of 
vreemde kraan is. 
 
Houd altijd de volle aandacht bij het werk. 
Wat moet je als chauffeur doen bij het bedienen van een kraan? 

• oplettend zijn 
• juiste inschatting van mogelijke gevaren maken 
• een goed inzicht in de verschillende werkomstandigheden hebben 
• dit vraagt van je dat je vooruit moet kunnen denken 

 
We moeten er dus zelf voor zorgen dat de kraan op een veilige manier wordt gebruikt om schade en 
ongevallen te voorkomen; beperken van de risico's. 
Volg de veiligheidsvoorschriften op. De geldende veiligheidsregels kennen en naleven. Natuurlijk moeten we 
ook weten, wat we moeten doen als er iets fout gaat. Per bedrijf kunnen verschillende regels gelden; let altijd 
op welke regels er gelden. 
 
Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Als deze middelen zijn voorgeschreven dan moeten we deze op de juiste manier gebruiken om de kans op 
letsel zo klein mogelijk te maken. Welke middelen moeten worden gebruikt staat vaak aangegeven met 
borden. Het dragen van een helm en veiligheidsschoenen is vaak algemeen gebruik. 
 
Controleer of de kraan en hijsmiddelen in goede staat verkeren. 
We moeten de kraan en hijsmiddelen voor gebruik controleren op goede staat en werking. Zijn er defecten, 
waardoor de veiligheid in gevaar kan worden gebracht, dan mag de kraan of het hijsmiddel niet worden 
gebruikt. Controleer ook of de documenten aanwezig zijn. 
 
De werkplek 
Kies een plaats met voldoende draagvermogen. 
De kraan mag alleen gebruikt worden op een goeddragende ondergrond. 
Er mag tijdens het gebruik van de kraan geen verzakking optreden. 
Houd hierbij ook rekening met onderliggende rioleringen, leidingen en bijvoorbeeld putdeksels. 
Bij het afstempelen in de nabijheid van het talud moet de afstand tot het talud minstens gelijk zijn met de 
hoogte van het talud. 
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Zorg dat de steunpoten niet kunnen verzakken. 
De druk per cm2 mag nooit meer zijn dan 2 kg. 
Dit betekent dat als er op één steunpoot een gewicht van 9500 kg drukt, een stempelplaat van 70 x 70 cm 
nodig is (70 x70 = 4900 cm2, per cm2 is 2 kg toegestaan dus 4900 x 2 = 9800 kg). Let wel de stempelplaten 
mogen nooit in de bodem zakken dus hoe zachter de ondergrond, hoe groter de stempelplaten. 
 

Het is ALTIJD beter om met te grote stempelplaten te werken dan met een onstabiele kraan. 

 
Stempel de kraan altijd af. 
Bij het werken met een grijper lijkt het soms niet nodig om af te stempelen. Wel afstempelen; om te 
voorkomen dat schade aan het chassis van de vrachtauto en de kraanbevestiging kan ontstaan. 
Stempel de kraan waterpas af. 
Om veilig met de kraan te kunnen werken moet deze horizontaal staan afgestempeld. Gebeurt dit niet dan 
wordt de kans dat de kraan omslaat groter. Als de ondergrond niet waterpas is zal het nodig zijn om aan één 
zijde wat hulpschotten te plaatsen. 
  
Zorg dat de benodigde vlucht zo klein mogelijk is. 
Door de vlucht klein te houden neemt de kans op kantelen af en komen er minder grote krachten op de 
kraancombinatie te staan.  
Dus plaats de kraan zo dicht mogelijk bij de last. In de meeste gevallen zal het op deze wijze ook makkelijker 
zijn om goed zicht op het werk te houden. 
Kies voor de bediening een zo veilig mogelijke plaats Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral bij een 
kraan met zijbediening is dit moeilijk. De plaats moet namelijk zo worden gekozen dat: 

• het zicht op de last tijdens het aanslaan goed is 
• het zicht op de last tijdens het hijsen, verplaatsen en vieren goed is 
• het zicht op de last tijdens het plaatsen goed is 
• de kans op beknelling zo klein mogelijk is 

 
Met een kraan die afstandbediening heeft is het net iets makkelijker werken omdat je met last mee kan 
bewegen. 
 
Maak, indien nodig, gebruik van een helper 
 
Tijdens omstandigheden waarbij de bedienaar de werkplek niet goed kan overzien, moet gebruik gemaakt 
worden van een helper.  
De bedienaar van de kraan blijft wel altijd verantwoordelijk voor een veilige werksituatie. De helper zal een 
leeftijd van tenminste 18 jaar moeten hebben en duidelijke afspraken met de bedienaar 
moeten maken. Laat geen onbevoegden toe op de werkplek.  
Tijdens het werken met een kraan mag zich niemand binnen het draaibereik van de kraan bevinden. 
Het zal vaak voorkomen dat we in een omgeving moeten werken waar ook andere mensen bezig zijn. 
Deze mensen (her)kennen niet altijd de risico's, daarom zullen wij die personen moeten  waarschuwen. 
Zonodig zal de werkplek afgezet moeten worden. 
 
Aanslaan van de lasten 
Kies het juiste gereedschap. 
Houd hierbij rekening met:  

• de vorm van de last 
• de belasting 
• de hanteerbaarheid 
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Let op de toegestane VWL. 
• Onder geen enkele voorwaarde mag de Veilige Werk Last worden overschreden. 
• Let op lossen delen. 
• Zorg dat de losse delen niet uit de hijs kunnen vallen. 
• Let op de ligging van het zwaartepunt. 

 
De last moet zoveel mogelijk symmetrisch ten opzichte van het zwaartepunt worden aangeslagen. Vaak staat 
de plaats van aanslaan op de last of op de verpakking aangegeven. 
 
Door de last op deze punten aan te slaan wordt de kans op kantelen en schuiven kleiner. 
Voorkom beknelling van lichaamsdelen. Omvat stroppen en lengen nooit met de volle hand. Pak deze met de 
vlakke hand en gesterkte vingers beet. Kom nooit aan het rijgende deel van een strop. Voorkom vervorming 
van de last Het kan nodig zijn om in of onder de last verstevigingen aan te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan vlechtwerken van wapeningsstaal. 
Voorkom kantelen van de last.  
 
Door de hijshaak loodrecht boven het zwaartepunt van de last te brengen wordt kantelen tijdens het 
opnemen voorkomen.  
Voorkom verschuiven van de last. 
 
Bij lange, gladde voorwerpen zoals buizen, kan door een extra wending van de strop verschuiven worden 
voorkomen. Ook het gebruik van hout tussen strop en last voorkomt schuiven. 
Voorkom draaien van de last. 
 
Dit geldt vooral bij lange lasten. Hierdoor zou schade kunnen ontstaan aan de vrachtauto of de omgeving. 
Het draaien is tegen te gaan door aan het einde van de last geleidedraden te bevestigen. Met behulp van twee 
helpers is de last nu te ·sturen'. Je ziet hier is een goede voorbereiding het halve werk. 
Hijsen van een last Hijs alleen goed aangeslagen lasten. Om te voorkomen dat lasten kunnen schuiven of 
vallen mag je een slecht aangeslagen last niet hijsen. Zet eerst de hijskabel(s) strak. 
 
Door de hijskabel(s) voor het tillen voorzichtig strak te zetten is te zien of de last goed is aangeslagen 
en goed wordt bijeengehouden. Hijs alleen met verticale hijskabel. Door te hijsen met een verticale hijskabel 
wordt overbelasting voorkomen. Ook wordt voorkomen dat de last bij het loskomen gaat slingeren en 
daardoor schade veroorzaakt. 
Plaats geen voorwerpen of personen op de last. 
De last in evenwicht houden door er voorwerpen of personen op te plaatsen is verboden 
 
Hijsen van personen 
Personen hijsen met een autolaadkraan is levensgevaarlijk en VERBODEN. 
 
Lasten hijsen 

• Hijs niet hoger dan noodzakelijk. 
• Zorg er wel voor dat de last vrijloopt van obstakels. 
• Voorkom onverwachte bewegingen. 
• De bediening van de kraan moet soepel en vloeiend gebeuren. 

 
Neem een last dus altijd voorzichtig op en zet hem rustig neer. 
Houd hierbij ook rekening met het uit- en inveren van de vrachtauto of trailer 
Plaats lasten op een juiste wijze. 
Zorg dat de last geplaatst wordt op een ondergrond met voldoende draagvermogen. Voorkom ook dat de last 
na het plaatsen kan gaan rollen, schuiven of kantelen. 
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Als met stroppen wordt gewerkt moet de last zo worden geplaatst dat de stroppen gemakkelijk zijn weg te 
halen. Stroppen mogen niet worden losgetrokken, omdat hierdoor schade aan de last en de stroppen 
ontstaat. 
 
omstandigheden 
Houd rekening met de weersomstandigheden. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op het 
veilig gebruik van de kraan. Er zal rekening moeten worden gehouden met de wind belasting. Dit geldt 
natuurlijk vooral bij het werken met plaatmateriaal. In principe geldt dat de kraan niet mag worden gebruikt 
boven windkracht 6. In de tabel is een overzicht opgenomen van de verschillende windsnelheden en de 
daarbij waarneembare verschijnselen. 
 

 
 
De gevarenzone is: 

• 50 meter:  bij hoogspanningsleidingen op stalen masten; 
• 25 meter:  bij laagspanningsleidingen op houten masten; 
• 5 meter: bij contactleidingen van bijvoorbeeld spoor of tramwegen. 

 
Moeten we binnen de gevarenzone werken dan is toestemming van de eigenaar of beheerder nodig en moet 
de stroom worden uitgeschakeld. 
 
Let op het verkeer. 
Belangrijk is dat we zichtbaar zijn voor het verkeer. Het is dus verstandig om bij het werken langs de openbare 
weg de knipperende waarschuwingslichten aan te doen en een geel zwaailicht te gebruiken. En zelfs de weg af 
te zetten. 
Voorkom dat het verkeer en dan vooral voetgangers en fietsers binnen het draaibereik van de kraan 
komen. Voorkom dat onbevoegden de kraan kunnen gebruiken. 
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Bij onderbreken van de werkzaamheden moeten we: 
• de kraan in ruststand brengen; 
• de motor uitschakelen; 
• de contactsleutel verwijderen. 

 
'Berg' de kraan op de juiste wijze op. 
Om weer veilig aan het verkeer te kunnen gaan deelnemen moet de kraan op de juiste wijze worden 
‘opgeborgen'. Dit betekent: 

• kraan in transportstand plaatsen; 
• stempels intrekken; 
• PTO uitschakelen; 
• hulpmiddelen opbergen; 
• borging van stempels en kraan controleren. 

 
Zorg dat de kraan en hulpmiddelen in goede staat blijven. 
Laat storingen en defecten zo snel mogelijk verhelpen. Reinig de kraan regelmatig en smeer door. 
 
Gebruik de voorgeschreven armseinen 
Voor de communicatie tussen machinist en toezichthouder moeten afgesproken tekens worden gebruikt 
om misverstanden te voorkomen. De voorkeur hebben de genormaliseerde armseinen uit NEN 2025. 
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Hoofdstuk 8 Veiligheid na gebruik 
 
Na gebruik van de kraan is het belangrijk deze op de juiste manier 'op te bergen'. Alleen zo kunnen we weer 
veilig met de vrachtauto aan het verkeer gaan deelnemen. 
Ook zal de kraan na gebruik gecontroleerd en onderhouden moeten worden. Rijden met een uitgeklapte 
kraan is dan ook verboden. 
 
 Kraan 'opbergen' 
Om de kraan in transportstand te brengen moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd: 

• plaats de kraan in transportstand; 
• trek de stempels in; 
• schakel de PTO uit; 
• berg de hulpmiddelen netjes op. 

 
Voordat nu weggereden wordt, moet gecontroleerd worden of de kraan 'vast' staat en de stempels goed zijn 
ingetrokken en geborgd. Loop altijd om het voertuig heen overtuig je ervan dat je alles hebt opgeborgen. 
 
Onderhoud 
De kraan zal gereinigd moeten worden. Bij een schone kraan zijn beschadigingen en scheuren eerder 
te zien. Dit bevordert de veiligheid en de betrouwbaarheid van de kraan. Een groot deel van de optredende 
storingen heeft vuil als oorzaak. Het is ook goed voor de presentatie van het bedrijf bij klanten. 
 
Afhankelijk van de werkomstandigheden en de onderhoudsvoorschriften zal de kraan doorgesmeerd 
moeten worden 
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Hoofdstuk 9 Hijshulpmiddelen 
 
Autolaadkranen worden gebruikt als in de directe omgeving van de vrachtauto lasten geladen en gelost 
moeten worden. 

Welke uitvoering wordt gekozen is onder andere afhankelijk van: 
• de goederen die verplaatst moeten worden; 
• type (vracht)auto waarop de kraan gemonteerd moet worden . 

 
Autolaadkranen zijn in de volgende groepen in te delen: 

• stationaire kranen; 
• uitwisselbare kranen; 
• verrijdbare kranen. 

 
Schematisch is dit aangegeven in onderstaande figuur. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de stationaire autolaadkraan besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kenmerk van de stationaire kraan is, dat deze op een vaste plaats is gemonteerd. 
De kraan wordt meestal achter de cabine gemonteerd. Een uitwisselbare kraan wordt meestal achterop een 
vrachtauto gemonteerd. 
 
De capaciteit van de kranen wordt meestal in ton per meter uitgedrukt. 
Deze waarde geeft ongeveer aan hoeveel gewicht er op een bepaalde afstand getild kan worden. 
De meeste autolaadkranen zijn hydraulisch uitgevoerd, waarbij de oliepomp wordt aangedreven door de 
vrachtautomotor. Het bedienen van de kraan kan, afhankelijk van het type, op verschillende manieren 
plaatsvinden.  
Namelijk: 

• zijbediening; 
• bovenbediening; 
• afstandsbediening (kabel/draadloos). 

 
Aan de kraan kunnen behalve haken en kettingen 
ook andere hulpmiddelen worden gemonteerd. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

• pallethaken; 
• grijpers; 
• stenenklem. 

 
 
 
 
 

AUTOLAADRAAN 

STATIONAIR VERRIJDBAAR 

NIET UITWISSELBAAR UITWISSELBAAR 
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Onderdelen 
De kraan bestaat uit de volgende onderdelen (zie figuur 5). 

1 Giek 

2 Kraan controlepaneel 

3 Bumper 

4 Accessoire, standaard hijswerktuig 

5 PTO (Power Take Off)  

6 Bord 

7 Truck Aanhanger 

8 Kraan Veiligheidssysteem 
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Veilige werkbelasting VWS van hijsmiddelen 
De Veilige Werkbelasting VWB (Engels; Safe WorkingLoad SWL) van een aanslagmateriaal is de maximum last 
die met een aanslagmateriaal genomen mag worden en is afhankelijk van de sterkte van het materiaal, de toe 
te passen veiligheidscoëfficiënt en de wijze van aanslaan. 
 
De VWB wordt berekend door de Veilige Werkbelastingenkelpart (VWB-enkel part) te vermenigvuldigen met 
een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de wijze van aanslaan. Er bestaat momenteel een tendens 
om de term Working Load Limit WLL te gebruiken. 
 

 
 
VWB-enkel part 
De VWB-enkel part van een leng is de maximum belasting,die aan een verticaal hangende leng in alle 
veiligheid kan worden gehangen en is afhankelijk van de breuksterkte van de leng en de toe te passen 
veiligheidscoëfficiënt. 

 
VWB-enke/ part = Breuksterkte -/- Veiligheidscoëfficiënt 
De breuksterkte in Newton (N) staat vermeld op het certificaat dat door de 
leverancier bij elke levering moet gevoegd worden (te eisen in de bestelbon). 
Voor gebruik in normale omstandigheden worden meestal grote 
veiligheidscoëfficiënten toegepast: 

• Kettingen: 4 tot 5; 
• Staalkabel: 6 tot 5; 
• Hijsbanden: 8 tot 7; 
• Touwwerk: 10. 

 
Voorbeeld 
Staalkabel (6 x 19 strengen + 1 touwwerk) met diameter 0 = 16 mm, klasse 180/199 kg/mm2, 
Breukbelasting 156 000 B 
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VermenigvuIdigingsfactor 
Indien twee lengen worden gebruikt om een gelijkmatig verdeelde last aan te 
slaan en indien de lengen een hoek tenopzichte van de verticale vormen, dan 
blijkt dat de spankrachtin de lengen van een tweehaaks toeneemt naarmate de 
buitenhoek groter wordt. 
 
De kracht in een leng van een tweehaaks kan als volgtberekend worden: 
 
P = G -/- 2 COS a/2 
Met: P = spankracht in elk part in N; 
G = gewicht van de op te nemen last in N; 
A = hoek tussen de twee parten. 
 
Om eenzelfde last veilig op te nemen zal dus de VWB-enkel part van de lengen 
groter moeten zijn naarmate de buitenhoek groter wordt en gelijk aan het 
gewicht van de last bij een buitenhoek van 120°. Algemeen wordt  aanbevolen 
nooit met buitenhoeken van meer dan 90° te werken, bij voorkeurzelfs maximaal 
60°. 

 

 
 
 Als het echter onmogelijk is bij elke hijs de optredende hoeken te meten en hieruit de spankracht in elk 
part te berekenen, wordt meestal beroep gedaan op vermenigvuldigingsfactoren voor de verschillende 
wijzen van aanslaan. 
 
Voorbeeld 
De vermenigvuldigingsfactoren zijn vermeld, zoals deze in het algemeen aan de haven van Antwerpen 
gebruikt worden. Ook bij leveranciers van aanslagmateriaal kunnen dergelijke tabellen verkregen worden. 
De buitenhoeken moeten echter steeds kleiner zijn dan 90°. 
 
Voorbeeld 
Wordt een last met twee staalkabels in hoek genomen, met elke een VWB-enkel part = 26 000 N 
dan mag de last niet meer dan 2600 x 2.25 = 58500 N op voorwaarde uiteraard dat de last over beide 
lengen gelijkmatig verdeeld wordt. 
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Merking op materiaal 
Elk systeem ter bepaling van de VWB vereist in elk geval de kennis van de VWB-enkel part van de lengen.  
Daar waar er metalen stukken aan de aanslagleng gehecht zijn, moeten de VWB-enkel part en het 
volgnummer in dit metaal geslepen worden. Is dit niet het geval dan kunnen deze beide gegevens 
vermeld worden op een aangebracht plaatje, een aangestikt etiket en dergelijke. 

 
6.2. Hijsgereedschap algemeen 
De Europese Machinerichtlijn is sinds 1januari 1993 van 
kracht. De richtlijn is in de Nederlandse wetgeving 
opgenomen in de Warenwet door het Warenwetbesluit. 
Machines en in de Wet Gevaarlijke Werktuigen door het 
Besluit Machines (Amvb's). 
 
Voor hijs-, hefgereedschap en -werktuigen onder de 2 ton 
gelden devolgende voorschriften. Hijs- en  hefwerktuigen 
worden, afhankelijk van de feitelijke belasting, regelmatig 
maar in ieder geval na installatie en voordatzij voor de 
eerste maal in gebruik worden genomen, op hun goede 

staat onderzocht. Dat is met inbegrip van de daarbij behorende hulpstukken, onderdelen, bevestigingspunten, 
verankeringen en steunen. 
 
De volgende hoofdpunten kunnen worden genoemd: 

• Bewijsstukken van deze onderzoeken zijn op de werkplek aanwezig enworden desgevraagd getoond 
aan de arbeidsinspectie; 

• Hijs- en hefwerktuigen zijn op of nabij de bedieningsplaats voorzienvan een goed leesbare aanduiding 
die de voor dat werktuig toegelatenbedrijfslast of -lasten vermeldt; 

• Een hijs- en hefwerktuig mag, behalve voor beproeving, niet zwaarderworden belast dan de 
toegelaten bedrijfslast of -lasten, noch zwaarderdan een veilig gebruik toelaat; 

• Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personeel die daartoe eenspecifieke deskundigheid 
bezitten; 

• Hijs- en hefgereedschap, anders dan touwwerk of staalkabels, is voorzien van een goed leesbare 
aanduiding die de werklast vermeldt; 

• Hijs- en hefgereedschap mag niet zwaarder worden belast dan de werklast, noch zwaarder dan een 
veilig gebruik toelaat. 

 
Hulpmiddelen (zie ook bijlage Inspectie- en Keuringstermijnen) 
Om te kunnen hijsen kunnen de volgende hulpmiddelen 
gebruikt worden: 

• Lasthaken; 
• Touw; 
• Staalkabels; 
• Kettingen; 
• Hijsbanden. 

 
Deze hulpmiddelen zullen wij hierna bespreken. 
De volgende zaken bepalen welk hijsgereedschap 
gebruikt wordt. Toepassing afhankelijk van: 

• De hanteerbaarheid; 
• Het gebruiksdoel; 
• De vorm van de last; 
• De belasting; 
• De bestendigheid tegen chemicaliën; 
• De te verwachten manier van gebruik. 
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Lasthaken 
Lasthaken zorgen voor de verbinding van de kraan metde last. De belangrijkste lasthaken zijn enkele haken. 
Haken worden gezien als kettingwerk. Haken zijn er invele uitvoeringsvormen. 
 
Enkele haak 
Dit type is de meest voorkomende haak. De veiligheidsklep dient er voor dat de last niet ongewild uit de haak 
kan schieten en is dan ook verplicht. 
 
Veiligheidshaak 
Deze haak sluit zichzelf en blijft gesloten zodra de haakbelast wordt. Pas nadat de borg pal is ingedrukt kan de 
haak geopend worden. Door zijn vormgeving ontstaateen gesloten ronde vorm zonder gevaarlijke uitsteeksels, 
zodat deze niet tijdens het hijsen kan vast raken. Zelfsmet werkhandschoenen aan kan je de borg pal nog 
indrukken om de klep te openen. 
 
Veiligheidshaak voor hijsbanden 
De platte haakvorm beschermt de hijsband tegen beschadigingen en voorkomt reductie van de 
veilige werkbelasting. 
 
De inkortklauw 
Deze haak maakt het mogelijk de ketting in te korten die geeft echter een reductie van de 
werkbelasting omdat de ketting niet volledig ondersteund wordt. De inkortklauw geeft in het 
algemeen geen reductie van de werkbelasting omdat deze de kettingschalm in het geheel 
ondersteunt. 
 

Touw 
Natuurtouw 
Voor het hijsen van eenvoudige lichte werkstukken kan je touw 
gebruiken. Touw is een natuurproduct en wordt vervaardigd van 
plantenvezels. De plantenvezels zijn gevoelig voor vocht en schimmels, 
waardoor het touw gaat verrotten. Touwstroppen munten uit door hun 
relatief laag gewicht en grote soepelheid. Touw laat weinig of geen 
afdrukken achter op gevoelige lasten (rollen papier, kwetsbare 
machinedelen ). 
 
 

Lussen aan de einden van touwstroppen moeten zijn vervaardigd door middel van splitsen. Andere 
verbindingsmethoden, zoals knopen, mogen in touwstroppen niet worden toegepast. De SWL van de 
gehele strop is afhankelijk van de wijze van gebruik. Touw wat niet in gebruik is, moet worden opgehangen 
aan rekken van hout of een ander niet roestend materiaal. Roest heeft een zeer nadelige invloed op 
de kwaliteit van het touw. Touw mag je niet gebruiken om te hijsen bij een buitentemperatuur van lager 
dan -20°C of hoger dan 50°C. 
 

Kunstvezeltouw 
Dit touw wordt vervaardigd van kunstvezels die ongevoelig zijn voor 
schimmels en vocht. Het grootste bezwaar van kunstvezeltouw is dat 
het niet bestand is tegen UV-straling (direct zonlicht) en warmte, 
kunstvezeltouw smelt al bij 135°C. 
 
  



 

  - 45 - Veilig werken met de Autolaadkraan  

 

Herculestouw 
Om touw sterker te maken wordt er staaldraad doorheen gevlochten; dit type touw wordt dan Hercules- 
of slangentouw genoemd. 
 
Natuur- en kunstvezeltouw mag je niet meer gebruiken als je: 

• Slechte splitsen ziet; 
• Breuk van de touwstrengen ziet; 
• Veel draadjes van het garen zijn gebroken; 
• Versleten of beschadigde plekken of smeltplekken ziet; 
• Aantasting van roest en/of verrottingsverschijnselen; 
• Bij het opendraaien van natuurtouw meelachtige stof uitvalt; 
• Bij kunstvezeltouw schilfers uit het touw laat vallen. 

 

 
 
Staalkabels 
Staalkabels zijn, alhoewel ze niet in alle omstandigheden gebruikt kunnen worden, 
veiliger om mee te werken dan touw- en kettingwerken dit om drie redenen: 
• Hun grote elasticiteit is beter bestand tegenschokken; 
• Staalkabels en slangentouw waarschuwen voor ze breken door de talrijke 
draadbreukjes aan de omtrek; 
• Dit materiaal heeft een kleinere diameter bijeenzelfde VWs. 

 
Daarom moet steeds, wanneer er geen  reden toe bestaat om 
ketting, touw of bandte gebruiken, de voorkeur aan 
staalkabelsgegeven worden. 
 
De staalkabels worden samengesteld uit een aantal staaldraden, 
die eerst tot een streng geslagenworden, waarna de strengen om 
een touw- of staalkern (de ziel) tot een kabel geslagen worden. De 
slagwijze kan zowel links als rechts zijn. Ze is rechts als de strengen 
verlopen volgens een schroeflijn, die linksonder begint en 
rechtsboven eindigt. Ze is links als ze rechtsonder begint en 
linksboven eindigt. 
 
Rechtsgeslagen kabels komen het meest voor. Linksgeslagen kabels 

worden gebruikt daar waar zede draaiing van een rechtsgeslagen kabel moeten tegenwerken, bijvoorbeeld bij 
een meerdraadsegrijper. De constructie heeft betrekking op de eigenlijke opbouw van de kabel. 
 
Deze constructie kan zowel verschillend zijn qua aantal en ligging van de draden in de streng, als qua aantal en 
ligging van de strengen in de kabel. Bij de vroeger gebruikte constructies kruisen de draden elkaar in de 
verschillende lagen, waardoor snelle inwendige slijtage optreedt. 
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Bij de moderne parallelconstructies (bijvoorbeeld Seale, Warrington-Seale, Seale vuldraad) liggende draden 
van de strengen steeds tussen of op de draden van de eronder geslagen draad. Hiertoe worden draden van 
verschillende diameter gebruikt. In het materiaal van de draden is er ook een groot verschil. 
Al naar gelang de treksterkte worden zij ingedeeld in treksterkte klassen 145, 160, 180 en 200 (nominale 
treksterkten respectievelijk 1425, 1570, 1764 en 1960 N/mm2). 
 
De kabel kan blank zijn of verzinkt. Blanke kabel wordt gebruikt wanneer de kabel eerder zal moeten worden 
afgekeurd wegens slijtage of wegens roestvorming. Verzinkte kabel moet steeds gebruikt worden wanneer de 
kabel blootstaat aan water ofandere roestverwekkende producten. 
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Het afrollen van in trossen of op haspels geleverde kabels moet zorgvuldig gebeuren. Nooit mag aan het 
boveneinde van een vastliggende kabel getrokken worden omdat dan dekabel zal kinken en tegelijkertijd zal 
in- of uitdraaien. Doorde tros op een draaibaar kruis te plaatsen en de kabel van buitenaf af te rollen, kan dit 
voorkomen worden. 
 
Wordt de kabel op een haspel geleverd, dan kan door hetgat ervan een 
as gestoken worden en het geheel zodaniggeplaatst worden dat de 
haspel om deze as kan draaien. 
Wordt de kabel op de vloer uitgelegd, dan mogen zich hierop geen 
producten bevinden die de kabel kunnen aantasten. 
 
Wanneer ogen of lussen aan een staalkabel gemaakt dienen te worden, 
of wanneer de twee einden van een staalkabel met elkaar moeten 
worden verbonden om een eindeloze kabel te maken, kan dit gebeuren 
door middel van splitsen, oogsplits, langsplit of met geperste hulzen. 
 
In elk geval dienen de verbindingen op zo'n manier uitgevoerd te worden dat de veiligheid tegen het 
verschuiven van de strengen gewaarborgd blijft. Normaal is zoiets bij oogsplitsen het geval wanneer elke 
streng tenminste drie maal volledig en daarna nog twee maal met de uitgedunde strengen wordt 
doorgestoken. Bij langsplitsen worden drie volledige en twee tot de helft uitgedunde strengen naar beide 
einden doorgestoken. Bij het aanbrengen van geperste hulzen moeten nauwkeurig de instructies vande 
fabrikant van het hiervoor gebruikte toestel nageleefd worden. Na het persen moet de verbinding grondig 
onderzocht worden op eventuele gebreken (bijvoorbeeld scheuren). 
 
Er bestaan vele soorten staalkabels voor uiteenlopende toepassingen. Bij de keuze van een kabel moet 
rekening gehouden worden met verschillende aspecten. 

• Bij twee kabels met dezelfde diameter en een verschillend aantal draden zal deze met het 
grootsteaantal draden, die ook dunner zullen zijn, de soepelste zijn. Bij kabels met gelijke diameter is 
diemet het grootste aantal strengen, het soepelste; 

• Kabels met dikke buiten draden en dunnere binnendraden zijn beter bestand tegen slijtage; 
• Kabels, die veel in vochtige omstandigheden gebruikt worden en dus sneller zullen roesten, worden 

uit gegalvaniseerde draden gemaakt; 
• Bestaat er gevaar voor snelle vervorming van de kabel als gevolg van hoge plaatselijke druk, 

dankunnen kabels met een metalen kern gebruikt worden; 
• Slangentouw is samengesteld uit in kabelslag door een geslagen touwvezel en staaldraad.  

De breuksterkte wordt enkel bepaald door de erin aanwezige staaldraden. Het wordt gebruikt in 
gevallenwaar touwstroppen te vlug slijten en waar staalkabels de te hijsen producten beschadigen 
(bijvoorbeeldbij gezaagd hout, stalen buisjes); 

• Hoe hoger de treksterkte van de kabel, des te kleiner is de diameter bij gelijkblijvende breukbelasting. 
 
Opbouw van de staalkabel 
De staalkabel wordt gemaakt van dunne staaldraadjes die worden gevlochten tot 
een streng. Deze strengen worden om een kern geslagen, waardoor de staalkabel 
ontstaat. 
 
Kernen 
Voor de kern wordt een staalkabel, touw of kunststof gebruikt. Het voordeel van 
een touwkern is: deze is lichter van gewicht dan de staalkernkabel. 
 

  

http://www.google.nl/imgres?q=Staalkabels&um=1&hl=nl&biw=1280&bih=715&tbm=isch&tbnid=5Vl8Um-9MFDH5M:&imgrefurl=http://www.onlinebouwmarkt.nl/winkel/ijzerwaren/staalkabel/staalkabel-6-strengen-x-7-draads/geplastificeerd-6-mm/prod_2613.html&docid=93SUPTVFUdcG2M&w=283&h=283&ei=dod_TqzMDYvpOfeywfYP&zoom=1


 

  - 49 - Veilig werken met de Autolaadkraan  

 

Vlechtwijzen 
Voor het vlechten van de staalkabel past men verschillende 
manieren toe: 

• Kruisslag 
Deze kabel wordt in hijstechniek toegepast voor het 
vervaardigen van stroppen omdat dit type onder belasting 
het minst uitdraait. Bij de kruisslag is de richting van de 
dunne draadjes gekruist aan de richting van de streng. 

• Langslag 
Bij de langslagkabel gaan de dunne draadjes gelijk met de 
richting van de streng mee. Het voordeel van deze 
vlechtwijze is dat de kabel sterker is dan de kruisslagkabel. 
Het grootste nadeel van de langslagconstructie is dat de 
kabel onder belasting gaat draaien. Om deze redenen 
wordt dit kabeltype niet gebruikt in de hijstechniek. 

 
Controle van staalkabels 
Voordat je een staalkabel gaat gebruiken moet je je er eerst van 
overtuigen dat de kabel niet beschadigd is. Let daarbij vooral op de 
volgende zaken: 

• Draag steeds handschoenen want uitstekende gebroken 
draadjes (ook vleesdieven genoemd) en prikken kunnen 
gevaarlijke wonden met besmettingsgevaar veroorzaken; 

• Staalkabels worden bij voorkeur uit bedrijf genomen wanneer, op welke plaats ook: 
1. Over een lengte van 10 maal de kabelomtrek of 31,5 maal de diameter in millimeter het aantal 
zichtbaar gebroken draadjes 10% bedraagt van het totaal aantal draadjes, waaruit de staalkabel is 
samengesteld; 
2. Een streng gebroken of zo beschadigd is dat de ziel eruit hangt; 
3. Een of meerdere strengen van de splits uitgelopen zijn; 

• Sommige geperste hulzen zijn niet bestand tegen ruwe behandelingen zoals uithieven. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat ze openscheuren wanneer de hulzen op ronde vlakken 
of op hoeken gebogen worden. Daarom moeten deze verbindingselementen voor gebruik 
telkens opnieuw nagezienworden op scheuren of andere onregelmatigheden; 
• Staalkabels mogen geen ernstige zichtbare gebreken vertonen als een ongelijkmatige 
doorsnede,een zwaar beschadigd oppervlak (bijvoorbeeld diepe kerven, knikken, roest). Bij 
twijfel aangaandede degelijkheid, moeten ze voordat ze opnieuw gebruikt worden, aan een 
erkende organisatie terkeuring voorgelegd worden. 

 
Op deze plaatsen moet je attent zijn: 

• Of de kabeldiameter nog goed is; 
• Inwendige kabelbeschadigingen (er steken dan dunne draden uit de kabel); 
• Gebroken draden (vleeshaken en breuknesten); 
• Roestplekken (de roestplekken verstoppen de gebroken draadjes en roest houdt ook het bewegen 
van de draden tegen); 
• Uitgesleten of opengescheurde kousen en ingesleten pennen; 
• Kinken in de kabel. 

 
Eindbevestigingen 
Alle eindbevestigingen hebben één eigenschap gemeen: ze beperken het vrij bewegen van de draden 
in het eind van de kabel. Door de beperkte mogelijkheden van de draden om zich aan het eindte 
bewegen en in te stellen, kunnen de draadjes tenslotte breken op die plaatsen waar ze beklemd raken. 
Gebroken draden zijn doorgaans moeilijk op te sporen bij eindbevestigingen dan andere delen van de 
kabel. 
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Steek eens een priem in de plaatsen waar de draad de eindbevestiging ingaat, vaak komen dan de gebroken 
draden tevoorschijn die anders niet zichtbaar zijn. 
 
Roestvorming 
Een ander probleem is corrosie en roest. Roestvorming kan gemakkelijk gebroken draden verbergen. 
Toenemende roestvoorziening kan het oppervlak van de draden 'wegknagen' of het bewegen van de 
draden belemmeren. 
 
Staalkabelstroppen 
Voor staalkabelstroppen wordt alleen de kruisslagkabel gebruikt. Het voordeel van deze constructie is 
dat, dit kabeltype minder draait onder belasting. Voor het vervaardigen van lussen aan de stroppen is 
alleen de splits of persverbindingen toegestaan. Het gebruik van de U-bout is NIET toegestaan. 
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Splitsen 
Voor lussen in staalkabelstroppen worden de ogen of lussen gesplitst. Een vervelende eigenschap van de splits 
is dat er draadjes uitspringen; zodra je de splits gaat belasten. Daarom moetje altijd handschoenen gebruiken 
als je gaat werken met staaldraadstroppen. Splitsen worden beschermd door hem te omwikkelen met 
ijzerdraad. 
 
Persverbindingen 
De meest bekende persverbinding is de zogenaamde Talurit-verbinding. Het nadeel van deze verbinding 
is; dat ze niet bestand zijn tegen een ruwe behandeling, tegen zeewater en dat de verbinding niet belast wordt 
of openscheuren. Bij het gebruik van staaldraadstroppen waarvan de ogen of lussen zijn gemaakt door middel 
van Talurit-verbinding, moet men er op letten dat de Talurit-bus niet klemt op de hoeken of er omheen 
gebogen wordt. 
 
Tijdelijke eindverbindingen 
Alle verbindingen die tot nu besproken zijn worden permanente verbindingen genoemd, omdat deze 
verbindingen niet demontabel zijn. Er zijn ook verbindingen die demontabel zijn en deze worden dan 
tijdelijke eindverbindingen genoemd. 

 
Wigklem 
De meest gebruikte is de zogenaamde wigklem. De wig of spie trekt zich bij de 
belasting van de staalkabel steeds vaster. Bij het gebruik van deze tijdelijke 
eindverbinding moet je er op letten dat het trekkende deel van de kabel op de 
juiste wijze gemonteerd wordt. Het is tevens verplicht dat je een U-klem 
monteert op het dode part. Hiermee voorkom je dat de kabel uit het huis schiet. 
 
 
 
Draadklem of staalkabelklem 

Een andere tijdelijke eindverbinding is de draadklem. Deze draadklem bestaat uit twee 
delen: 

• Een U-vormige beugel waarvan de uiteinden voorzien zijn van schroefdraad; 
• Een brugstuk of zadel. 

 
Deze verbinding is NIET toegestaan voor hijsdoeleinden, met uitzondering van het borgen van het 
dode part van de wigklem. 
 

Gebruik van staalkabelstroppen 
Het voordeel van staalkabelstroppen is dat ze licht zijn. 
Detoepassing van staalkabelstroppen heeft ook nadelen. 
Dezezijn gevoelig voor roest, ruwe behandeling en 
warmtestraling. 
 
Je mag ze dan ook niet meer gebruiken bij een 
temperatuurboven de 100 C. 
Waar je op moet letten voor het gebruik:  

• Slechte splitsen; 
• Kink in de kabel; 
• Vermindering of slijtage van de diameter; 
• Roest; 
• Gescheurde of verbogen persklemmen; 
• Vleeshaken. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_b4PnJVb9cjQ/SJ2KSorcHeI/AAAAAAAAAJk/Z4gfEbK0Ups/s1600-h/wedge_socket_a.gif
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Kettingen 
Onder kettingwerk worden zowel kettingen als haken, wartels,sluitingen 
en ringen verstaan en dit zowel afzonderlijk als in  samenstelling. Een 
ketting is in feite slechts een aan eenschakeling van gesloten schalmen. 
Meestal worden hiermee echter  samenstellingen uit kettingwerk 
bedoeld, zoals kettinglengen, kettingstroppen, twee-, drie- en 
vierhaaksen uit kettingwerk. 
 
Het belangrijkste voordeel van kettingwerk tegenover staalkabelsis dat 
ze beter bestand zijn tegen ruwe behandeling, dat zeniet kinken tijdens 
het gebruik en dat ze zeer lang kunnenworden gestockeerd zonder 
hiervan enig nadeel aan te ondervinden. 

 
De korte schalmen passen zich tevens totaal aan devorm van het stuk. 
Voor hijsdoeleinden wordt meestal kettingwerk uit gelegeerd (alloy) staal gebruikt. Dit is veel handiger 
dan het vroegere en soms nu nog wel eens gebruikte kettingwerk uit gewoon staal (Siemens Martin 
staal). Het is niet alleen minder zwaar bij gelijkblijvende VWB, maar het is bovendien veel taaier en 
dus beter bestand tegen ruwe behandelingen en slijtage. Tevens is het koudebestendig, wat wil zeggen 
dat het bij temperaturen onder het vriespunt niet broos wordt. Bij elke temperatuur mag het met de volledige 
VWB belast worden. Bij kettingwerk uit gewoon staal moet de VWB van de ketting met een vierde 
verminderd worden bij temperaturen tussen OOCen -14°C en met de helft indien de temperatuur lager is 
dan -14°C. 
 
Regelmatig gebruikt kettingwerk uit gewoon staal wordt na verloop van tijd bros. De Arbo schrijft dan 
ook voor dat alle kettingen, haken en dergelijke zorgvuldig moeten worden uitgegloeid indien de 
mogelijkheid bestaat dat het metaal wegens de aard en de intensiteit van het verrichte werk, ontaarding 
heeft ondergaan. Dit uitgloeien moet ook gebeuren op aanvraag van het erkend organisme. 
 
Merking en controle 
De merking kan het best gebeuren op het rechte gedeelte van één der eindschalmen. Worden hiervoor 
slagstempels gebruikt, mag het inslaan van het merk niet te grof gebeuren om het materiaal niet 
te beschadigen (kerfwerking kan aanleiding geven tot breuk). Vervaagt het merk door het gebruik, dan 
is hermerking noodzakelijk om het kettingwerk gedurende zijn ganse levensloop onder controle te kunnen 
houden. Alvorens over te gaan tot de visuele controle van het stuk kettingwerk, moet dit stuk goed 
schoongemaakt worden. Elke reinigingsmethode die het materiaal niet aantast, kan aanvaard worden. 
De controle zelf moet gebeuren met voldoende verlichting en zonder schaduwwerking. 
 
Bij de controle wordt aandacht besteed aan volgende aspecten 

• Op elk stuk kettingwerk moet de VWB duidelijk leesbaar zijn; 
• Bij veiligheidshaken moet steeds nagegaan worden of de haak goed draagt in de klep. Bij de 

berekeningwordt immers rekening gehouden met het feit dat ook de klep een deel van de 
belasting opneemt; 

• Bij lopende haken, schijf- en/of rolhaken moet nagegaan worden of het schijfje vrij kan draaien 
en/of de as van het schijfje niet vervormd is; 

• Gewone haken en C-haken moeten nauwkeurig op vervorming gecontroleerd worden. Wordt 
vervormingvastgesteld, dan moet de haak uit bedrijf genomen worden. Bij voorkeur moeten 
haken mettrapeziumvormige doorsnede gebruikt worden; 

• Haken moeten steeds ingepikt kunnen worden. Het voorkomt dat personeel getroffen wordt door 
loszwierende haken, dat de haken blijven hangen achter de gebinten en deze uitlichten of dat ze 
blijven steken achter vaste delen, zodat ze zo zwaar overbelast worden dat ze niet langer meer 
betrouwbaarzijn; 
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• Elke ketting is maar zo sterk als haar zwakste schakel. De VWB van elk onderdeel van een 
samengesteldaanslagmiddel moet dus in overeenstemming zijn met de VWB van het globale 
aanslagmiddel. 

• Dit betekent dat elk onderdeel een VWB moet hebben die groter is dan, of gelijk is aan de 
belasting diehet ondergaat wanneer het aanslagmiddel voor zijn totale VWB belast wordt; 

• De schakels van de kettingen mogen niet uitgetrokken, afgeplet, verwrongen, gescheurd of 
abnormaalversleten zijn. De schalmen moeten vrij in alle richtingen bewogen kunnen worden. 

• Scheuren doenzich meestal voor aan de schouders en aan de las; 
• Bij vierhaaksen moet steeds nagegaan worden of de verschillende parten van eenzelfde 

aanslagmiddel even lang zijn; 
• De lengte van de schakels en de kettingen moet regelmatig opgemeten en vergeleken worden met 

de oorspronkelijke lengte. Is de lengte 3% groter dan de oorspronkelijke, dan moet het stuk aan 
een grondige inspectie door een erkende organisatie onderworpen worden; 

• Kettinglengen mogen nooit verkort worden door er een knoop of steek in te leggen. 
 
Wat is kettingwerk? 
Onder kettingwerk wordt verstaan: hijsgereedschap(zowel onderdelen als samenstellen), dat is vervaardigd 
van staal of staallegeringen. 
Kettingen zijn: 

• Schalmen; 
• Haken; 
• Ringen; 
• Wartels; 
• Oogbouten; 
• Afzonderlijk of als samenstel. 

Deze worden onderscheiden in schalmkettingen(gebruikt als hijs- of trekorgaan en ook in stroppen voor het 
aanslaan van lasten), galle kettingen(hijsorgaan) en transportkettingen als onderdeelvan een 
transportinrichting. Tenslotte nog speciale kettingvormen die gebruikt worden voor kracht overbrengingen 
(transmissie-ketting). 
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Schalmkettingen 
Een veel voorkomende ketting in de hijstechniek is de 
kortschalmige ketting. Een schalmkettingis vervaardigd van korte 
staafjes rond staal, dietot schalmen worden gebogen en schalm 
voorschalm aan elkaar worden gesmeed of gelast. 
Na het lassen moet de ketting worden uitgegloeid om de spanning 
te verwijderen. Een aldus vervaardigde ketting heet een 
schalmketting. Een ketting waarvan de schalmen na de genoemde 
bewerking zuiver op maat zijn gesmeed in een matrijs, heet een 
gekalibreerde ketting. 

 
Materiaal 
De schalmketting werd gewoonlijk vervaardigd van Fe 35. Dit materiaal heeft een laag koolstofpercentage 
en daardoor een grote rek. De grote rek is nodig voor het smeden en het lage koolstofgehalte is nodig 
voor het lassen. Echter, de introductie van gelegeerde staalsoorten en betere warmtebehandelingen 
staan hogere trek sterktes van de ketting toe. 
 
Gebruik 
Schalmkettingen zijn weinig elastisch, maar zeer buigzaam. Ze breken onverwachts. Een schalmketting 
wordt tijdens het gebruik harder en broser, doordat de schalmen door het geregeld over elkaar bewegen 
worden verstevigd. Men kan deze versteviging door uitgloeien opheffen. Regelmatig uitgloeien van 
schalmkettingen is dan ook noodzakelijk. Dit geldt niet voor schalmkettingen die vervaardigd zijn van 
een laag gelegeerd veredelstaal, omdat deze kettingen door uitgloeien hun sterkte verliezen. 
 
Met name het gebruik van een ketting als hijsorgaan is veiligheid van primair belang. De ongevalsstatistieken 
laten maar al te duidelijk zien, dat het verzuim om een goede behandelingswijze toe te passen bij het gebruik 
van hijsmateriaal zeer zwaar gestraft kan worden en zowel de dood, verminking en/of schade tot gevolg kan 
hebben. De lengte van de ketting vindt men door het aantal schalmen te vermenigvuldigen met de werklengte 
van de schalmen. 
 
Lengte van de ketting = N (aantal schalmen) x L (kettingsteek). 
 
Onder werklengte verstaat men de inwendige schalmlengte 
 
Moet de ketting over een nestenschijf lopen zoals bij kettingtakels gebruikelijk is, dan moet de zogenaamde 
'opsteek gewerkte' of 'gekalibreerde ketting' worden gebruikt, waarbij slechts geringe maatafwijkingen 
mogen voorkomen. 
 
Merktekens 
Ketting en kettingwerk moet volgens intemationaal geldendevoorschriften gemerkt zijn en voorzien te worden 
van stalenlabels of merkplaten (aanhangers). De ingeslagen gegevens die je moet weten: 

• De WLL in t (tonnen); kg of N (Newton); 
• Het fabrieksmerk; 
• Registratienummer; 
• Datum, maand en jaar van de laatste beproeving; 
• De kwaliteitsklasse aanduiding; 
• Het gedeponeerde kenmerk van de beproevingsinrichting. 

 
De beproevingsdatum geeft een tijdsduur aan tot wanneerje de ketting mag gebruiken. 
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Kwaliteitsklasse 
Hijsgereedschappen of onderdelen hiervan die tot hetketting werk behoren, moeten geconstrueerd worden 
overeenkomstig de van toepassing zijnde normen. De gebruiker van kettingen en kettingwerk moet zich voor 
de ingebruikname op de hoogte stellen van welke werklastop de betreffende ketting of het kettingwerk is 
ingeslagen,of op andere wijze is aangegeven (door merkplaatje of ring). 
Momenteel komen namelijk vijf soorten kettingen voor,waarvan de sterkte bij gelijke afmetingen aanzienlijk 
verschilt. 
Om deze kwaliteit van kettingen en kettingwerk te kunnen aanduiden is een indeling gemaakt.  
De Engelstalige landen zijn hiermee begonnen en de indeling wordt aangegeven in 'grades'. De Duitse DIN 
gebruikt de aanduiding Guteklassen. In Nederland wordt de NEN en de internationale ISO-norm gebruikt. 
 
Om een indruk te geven van het sterkteverschil tussen de verschillende kwaliteiten in staalkabels is in 
de volgende tabel een overzicht gegeven van de sterkte bij een bepaalde schalmdiameter tussen de 
klasse L en T en 8s. 
 

Diameter in mm Gewicht in kg/m Klasse L  WL in kg Klasse T WL in kg Klasse 8s 

6 0,85 350 n.v.t. 1500 

7 1,1 490 1500 n.v.t. 

8 1,5 n.v.t. n.v.t. 2500 

10 1,2 1000 3200 n.v.t 

10 2,4 n.v.t. n.v.t. 4000 

13 3,6 1700 5400 6500 

22 12,3 5300 16000 20000 

 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat ketting en kettingwerk van klasse T globaal genomen 
2,5 x zo sterk is als klasse L bij dezelfde diameter van de ketting. Om deze reden wordt ook geadviseerd om in 
het bedrijf slechts een klasse ketting te gebruiken. Ketting vervaardigt van klasse L mag niet meer voor 
hijsdoeleinden verkocht worden . 
 
Temperatuursinvloeden 
Door koude of warmte wordt het materiaal waarvan een ketting vervaardigd is beïnvloed. Hierdoor verandert 
de treksterkte van het materiaal. 
 
Omgevingsinvloeden 
Hoogwaardige kettingen mogen niet gebruikt worden in zure oplossingen of in een zeer zure omgeving, omdat 
de ketting anders broos wordt. 
Gebruik hijskettingen op de voorgeschreven manier. Daarbij gelet dat je: 

• Ze niet mag verwarmen; 
• Er nooit aan mag lassen; 
• De ketting nooit over de grond mag slepen; 
• Nooit knopen in een ketting mag maken; 
• Niet met ijzerdraadjes of bouten een ketting inkorten; 
• Ze niet mag blootstellen aan zuren of basen (de ketting wordt danbroos ). 

1. Leng met topschalm en veiligheidshaak; 
2. Tweesprong met topschalm en veiligheidshaken; 
3. Tweesprong met topschalm, inkortklauw en veiligheidshaken; 
4. Driesprong met topschalm en veiligheidshaken; 
5. Viersprong met topschalm en veiligheidshaken. 
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Om veiligheidsredenen moet je bij het gebruik van kettingen letten op: 
• De veilige werklast (SWL of WWL) altijd hoger is dan de massa van de last; 
• Dat de last altijd goed in evenwicht hangt in de kraan; 
• Dat je altijd de last een klein beetje omhoog moet hijsen om te controleren of deze in evenwicht 

hangt; 
• Vermijd schokbelasting; 
• Dat de topschalm altijd in de 'laagste' ronding van de kraanhaak moet hangen; 
• Als de ketting om de last wordt geslagen, de scherpe hoeken afgeschermd moeten worden 

metbijvoorbeeld stophout; 
• Kettingen die niet mogen knopen of verdraaien; gebruik voor het inkorten inkortklauwen of 

inkorthaken. 
 
Sluitingen 
Sluitingen worden toegepast als ketting (eind)bevestigingen en om de last aan te slaan. De sluiting 
geschiedt door middel van: 

• Bout en moer + splitpen; 
• Oogbout of borstbout; 
• Pen + splitpen; 
• Verzonken bout. 

Al deze sluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende sterkteklassen en zijn voorzien van een certificaat 
van beproeving. Sluitingen van de zogenaamde handelskwaliteit (zonder certificaat) mogen NIET voor 
hijsdoeleinden worden gebruikt.  
Bij het gebruik van sluitingen moet je er op letten dat je de originelebout gebruikt wordt die bij de sluiting 
hoort! 
 
Deze bouten zijn namelijk vervaardigd van dezelfde hoogwaardige staalsoort als de sluiting van vervaardigd 
is. Handelssluitingen zijn vervaardigd van een veel lagere staalsoort. De D-sluiting is voor het koppelen 
van twee onderdelen, zoals bijvoorbeeld het vastzetten van een viersprong aan de hijsogen van de last. 
Twee schalmkettingdelen mogen niet met een D-sluiting worden gekoppeld omdat door de vorm van 
de beugel gevaarlijke belasting van de sluiting kan optreden. De harpsluiting is geschikt voor het koppelen 
van meer dan twee onderdelen, of bij het koppelen van kettingwerk aan staalkabels. Door zijn vorm 
biedt de harpsluiting meer ruimte zodat ongewenste belasting van de sluiting wordt voorkomen. 
 
Belasting van sluitingen 
In de hijstechniek worden alleen sluitingen gebruikt waarbij bouten of borstbouten in de sluiting worden 
geschroefd. Dit type sluiting kan zijdelingse belasting opnemen. Sluitingen zonder schroefdraad zijn 
ongeschikt voor zijdelingse belasting. De hoek tussen twee parten in de sluiting mag niet groter worden 
dan 120°. 
 
Zijdelingse belasting 
Bij het gebruik van harpsluitingen moet je er op letten dat de parten in de 'bocht' van de sluiting blijven. 
Afhankelijk van de hoek die het part maakt ten opzichte van de sluiting moet je de werklast van het 
part verminderen (of een zwaardere sluiting nemen). Een niet genormaliseerde sluiting is de  
hammerlocksluiting. 
 
De sluiting gebeurt hierbij door een pen. De patentsluiting is een losneembare verbinding. 
De sluiting geschiedt door middel van een schroefdraadverbinding. Oogbouten worden gebruikt bij 
lasten die moeilijk met een strop kunnen worden aangeslagen. Oogbouten en moeren moeten altijd tot 
de borst worden aangedraaid. 
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Hijsbanden 
Hijsbanden hebben als voordeel dat zijdoor hun brede aanrakingsvlak de last nietbeschadigen en toch goed 
vasthouden eneen lage eigen massa hebben. Het gevaarvan hijsbanden schuilt in het feit dat aantasting 
van de strengen moeilijk is vast testellen omdat deze met een beschermde laag zijn bekleed. 
 
De machinist moet dan ook zeer alert zijn voor ingebruikneming van deze banden opbeschadigingen. Bij de 
geringste aantastingvan de mantel moet de hijsband voornader onderzoek buiten bedrijf worden 
gesteld. 
 
Lussen en triangels 
Lussen aan de uiteinde van de hijsband van kunststof moeten aan de binnenzijde zijn beschermd met 
een daartoe geëigend materiaal, zoals leer. Lussen moeten een lengte hebben van tenminste 200 mm, 
behalve als zij zijn voorzien van vaste aangestikte clips, triangels of dergelijken. Deze triangels, clips 
of dergelijken moeten vervaardigd zijn van een niet verouderingsgevoelig materiaal. 
 
Gebruik van hijsbanden 
Op iedere hijsband moet je een etiket aantreffen waarop de belangrijkste gegevens van de hijsband 
staan. Zoals de datum van wanneer de hijsband is vervaardigd. Indien je het etiket niet meer kan vinden 
of lezen mag je de band niet meer gebruiken. Het gebruik van knopen in hijsbanden is niet toegestaan. 
 
Bij het gebruik van hijsbanden moet je er op letten dat de hijsband niet beschadigd wordt door scherpe 
kanten of doorschuren. Om dit te voorkomen kan je een hoek beschermen door een beschermhoes te 
monteren of hijsbanden gebruiken die voorzien zijn van een beschermlaag . 
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Voor scherpe hoeken moet je hoekbeschermers of houtgebruiken. Een ander belangrijk punt is de lus van de 
platte hijsband. Bij een gestikte lus moet je erop letten datde lus bekleed is met een beschermende laag. Voor 
debeschermende laag wordt meestal leer gebruikt. 
 
De lus moet groot genoeg zijn om over de hijshaak tegaan. Moet je de lus om de hijshaak wringen, dan 
bestaathet gevaar dat de lus uitscheurt. Daarom mag je lushoekniet groter zijn dan 20°. Bij het gebruik van 0- 
of harpsluiting is het mogelijk dat de hijsband door de sluiting slipt. 
 
Om dit te voorkomen bestaan er U-sluitingen met een verbrede opening die voorzien is van een antislipprofiel 
waardoor de hijsbanden niet kunnen slippen. De verbredesluiting voorkomt tevens dat de hijsband(en) 
opgeroldwordt in de sluiting, waardoor de levensduur van de hijsband verlengd wordt. 
 
Afkeuren van hijsbanden 
Platte hijsbanden moeten worden afgekeurd bij: 

• Breuk of insnijding van het weefsel van meer dan 10%van de dragende garens; 
• Vervorming door wrijvings- of stralingswarmte; 
• Schadelijke inwerking van agressieve stoffen. 

 
Ronde hijsbanden moeten worden afgekeurd bij: 

• Beschadiging van de buitenhoes waarna de garens zichtbaar worden; 
• Vervormingen als het gevolg van stralings- of wrijvingswarmte; 
• Schadelijke inwerking van agressieve stoffen; 
• Het ontbreken van de label. 

 
Reparatie 
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de erkende bedrijven. Hijsbanden die optisch (zichtbaar) 
niet meer schadeloos zijn meteen ter controle inzenden naar de leverancier. 
 
Evenaar 
Bij het aanslaan van lange lasten, waarbij de hijshoogte beperkt is, kan een 
evenaar ook wel hijsjuk of hijstraverse genoemd, gebruikt worden. 
 
Deze zijn er in vele types en hebben tot doel: 

• Het beperken van de hijshoogte; 
• Het hijsen van een last, die op meerdere punten wordt 

aangeslagen met een hijswerktuig; 
• Lasten waarbij op het bevestigingspunt geen schuine krachten mogen worden uitgeoefend 

bijvoorbeeld in kunststof silo of kunststof tanks. 
Het hijsjuk moet aan verschillende voorschriften voldoen. De belangrijkste voorschriften volgen. 
 
Onderhoud 
Het hijsjuk, alsmede zijn onderdelen en toebehoren, moeten tenminste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd 
op slijtage, scheuren, vervormingen en interingen. Door één of meer van deze defecten ondeugdelijk geworden 
hijsjukken, onderdelen of toebehoren moeten door deugdelijke worden vervangen. 
 
Beproeving 
Een hijsjuk moet in zijn geheel na vervaardiging en na elke belangrijke herstelling worden beproefd 
met de volgende proeflast bij: 

• Een werklast tot 20 ton: 1,25 maal de werklast; 
• Een werklast van meer dan 20 ton, maar niet meer dan 50 ton: de werklast vermeerdert met 5 ton. 
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Werklast 
Indien het hijsjuk is uitgevoerd met verstelbare hijspunten moeten deze in hun verschillende standen 
kunnen worden geborgd. Als bij deze verschillende standen verschillende werklasten gelden, moeten 
deze voor elke stand zijn aangeven. 
 
Controle 
De materiaal verantwoordelijke en de gebruikers moeten eveneens het juiste gebruik en de goede staat van 
het materiaal nagaan voor en tijdens het werk. Bij een reëel defect of indien de stevigheid onzeker is, moet 
het aanslagmateriaal uit dienst genomen worden. Het dientachter slot opgeborgen te worden of eventueel 
vernietigd. 
 
Na herstelling of in geval van twijfel moet het steeds aande erkende organisatie voorgelegd worden voordat 
het terug in gebruik genomen mag worden. 
 
Van het aanslagmateriaal moet eveneens een register bijgehouden worden waarin de naam van de 
leverancier,de datum van ingebruikstelling, de data van de keuringenen eventueel van de verschillende 
warmtebehandelingen bij voorkeur alle andere gegevens die van belang zijn (bijvoorbeeld de samenstelling, 
de sterkte, de VWB), genoteerd worden. 
 
Het register kan eventueel vervangen worden door computerlistings, cartotheek en dergelijke, opvoorwaarde 
dat ze geloofwaardig en bewijskrachtig zijn. De door de erkende organisaties afgeleverde keuringsverslagen 
moeten eveneens bijgehouden worden. De krachten in de kabels onder invloed van de hoek bij het hijsen van 
een last van 1000 kg. 
 

 
Overzicht van inspectie/ en keuringstermijnen hijsmiddelen 
 

 Jaarlijkse 
inspectie 

Jaarlijkse keuring 
en beproeving 

4-jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

Eenmalige 
certificering bij 
nieuw leveren 

Touwwerk 

Aangezette haken, ringen, etc. X  X  

Balk- en platenklemmen 

Balkklemmen  X   

Platenklemmen  X   

Hijsklemmen en hijstangen 

Hijsklemmen en Hijstangen  X   

Vloerplaatklemmen  X   

Hijsbanen van kunststof 

Eindloos X   X 

Platte hijsband X   X 

Samenstellen X   X 

Aangezette haken, ringen, etc. X  X X 
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Overzicht van inspectie/ en keuringstermijnen hijsmiddelen 
 

 Jaarlijkse 
inspectie 

Jaarlijkse keuring 
en beproeving 

4-jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

Eenmalige 
certificering bij 
nieuw leveren 

Hijsgereedschappen t.b .v. platentransport 

Verticale platenklem  X   

Plaatklauwen  X   

Diversen hijsgereedschappen 

Balkklemmen   X  

Hijsklemmen en hijstangen   X  

Vloerplaatklemmen   X  

Vatengrijpers   X  

Spanschroeven   X  

Hefmagneten   X  

Vaccum hefapparatuur   X  

Hijsjukken X   X 

Vorken voor heftrucks X  X  

Voorzetapparatuur X   X 

 
Bij het groter worden van de hoek van de kabels in een tweesprong worden ook de krachten op de 
last groter, waardoor deze kan vallen en breken. 

 
Bijlage: Inspectie- en keuringstermijnen 
De eigenaar van het hijs- en hefgereedschap dient ervoor zorg te 
dragen dat het hijs- of hefgereedschaptijdens gebruik veilig blijft.  
De werkgever moet de risico's tijden het gebruik vaststellen en 
maatregelen nemen om deze risico's te minimaliseren. De 
uitvoering en frequentie van de gebruikscontrole,de periodieke 
nspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. 
 
Als hulpmiddel bij de bepaling van de risico's kan bijlage 5 
Risicofactoren bij gebruik van hijs- en hefmiddelen 
worden gehanteerd. Soms schrijft de fabrikant voor welke 

periodieke keuringen! – beproevingen uitgevoerd moeten worden. Alternatieve methoden voor het uitvoeren 
van beproevingen, bijvoorbeeld scheuronderzoek, metingen tussen referentiepunten en dergelijke uitgevoerd 
door een door dewerkgever ingeschakelde deskundige, behoren tot de mogelijkheden. 

 
Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan 
gebruik gemaakt worden van een erkende instelling rechtspersoon.  
Een voorbeeld hiervan is de Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen 
(EKH). Zoals reeds vermeld vallen alle hijs- en hefgereedschappen onder het 
regime van de Machinerichtlijnen. Dit betekent dat voor hijs- en 
hefgereedschappen IIA- verklaringen afgegeven moeten worden. 
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In de praktijk is het zeker niet altijd praktisch uitvoerbaar voor de werkgever om, via een risico inventarisatie 
te bepalen welke keuringstermijn voor zijn hijsgereedschappen verantwoord is. Daarom is het hieronder 
opgenomen overzicht van algemeen gehanteerde minimum termijnen te hanteren maar dienen te allen tijden 
te worden aangepast (verkort) indien sprake is van zeer intensief of ruw gebruik, conform de door de 
fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften. 
 

 
Overzicht van inspectie/ en keuringstermijnen hijsmiddelen 
 

 Jaarlijkse 
inspectie 

Jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

4-jaarlijkse 
keuring en 
beproeving 

Eenmalige 
certificering 
bij nieuw 
leveren 

Personen werkbak 

Werkbak X   X 

Valbeveiligingsapparatuur 

Valgordels en vallijnen X   X 

Blokken 

Blokken voor hijskranen X    

Blokken voor mobiele kranen X    

Blokken voor takels X    

Takels, loopkatten en lieren 

Handkettingtakels  X   

Rateltakels en sjortakels  X   

Elektrische-Pneumatische kettingtakels  X   

Theatertakels  X   

Staaldraadtakels, Tirfortakels  X   

Lieren  X   

Loopkatten X   X 

Ondersteuningen en vaste ogen 

Loopkatbanen en loopkatbalken X   X 

Puttingen en plaatogen X   X 

Hefwerktuigen 

Vijzels X  X  

Dommekrachten X  X  

Heftafels X  X  
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Hoofdstuk 10 Kettingwerk 

INLEIDING 

 

Verschil 

Veel hijsgereedschap heeft één of meer onderdelen van 
kettingwerk. Kettingwerk neemt een belangrijke 
plaats in onder de hijsgereedschappen. Om te weten wat 
onder ketting en kettingwerk wordt verstaan  
volgen eerst twee definities. 

 

1. Een ketting is een samenstel van uit rondstaal 
vervaardigde, geslote, gelijke en gelijkvormige 
schalmen. 

2. Onder kettingwerk wordt verstaan: schalmen, 
sluitingen, haken, ringen, wartels, oogbouten etc.,  
afzonderlijk of als samenstel. 

 

 

 

 

 

 

 

Regels  
Regels voor het gebruik van kettingen: 

 Laat een last nooit op de ketting staan; 

 Trek de ketting nooit onder een last uit; 

 Gebruik nooit bouten om een ketting in te korten; 

 Vermijdt slagen, kinken, en knopen in de kettingen, deze kunnen een plotselinge breuk veroorzaken; 

 Bescherm de ketting als die om een last met scherpe randen moet worden geslagen, gebruik 
stophout, kantschoners e.d. waar dat nodig is; 

 Gebruik nooit een ketting met beschadigde schalmen. Elke kerf of vermogen kan de eerste stap zijn op 
weg naar een breuk; 

 Vertrouw nooit een ketting die er nieuw uitziet, hij kan bij het eerste gebruik al beschadigt zijn; 

 Raadpleeg uw baas in alle gevallen van twijfel bij het werk met kettingen en stel hem onmiddellijk in 
kennis van de minste afwijking of vermogen. 
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MATERIAAL 

Staal  Ketting en kettingwerk wordt vervaardigd uit de volgende soorten 
staal; 

 C- of koolstof- staal 

 Veredeld staal 

 Veredeld gelegeerd staal 

Toepassing  Toepassing van bovengenoemde materialen is voorgeschreven.  

  Dit voorkomt toepassing van staalsoorten van slechte (inferieure) 
kwaliteit. De keuze tussen bovengenoemde materialen door de 
fabrikant van ketting en kettingwerk is vrij. Meestal is de keuze 
afhankelijk van de toegepaste fabricagemethode. 

C- of Koolstofstaal C- staal of koolstofstaal is een ongeleerde staalsoort. Ongeleerd 
staal is een ijzer- koolstoflegering waarin ook zeer veel, kleine 
hoeveelheden, andere elementen zitten. Daar ketting en 
kettingwerk bij de fabricage gelast moet kunnen worden, mag het 
koolstofpercentage niet hoger zijn dan 0,20 á 0,25 %. 

Niet gekalmeerd Koolstofstaal is verouderingsgevoelig. Het materiaal wordt door 
gebruik en door temperatuurswisselingen een verloop van tijd hard 
en bros, waardoor het opeens kan breken. 

Veredeld staal Veredeld staal heeft vrijwel dezelfde samenstelling als het 
koolstofstaal. Doordat  aan het materiaal een geringe hoeveelheid 
aluminium ( 0,020% ) is toegevoegd, worden de zuurstofelementen 
aan andere elementen gebonden en ontstaat een materiaal met 
een gelijkmatige structuur. Het materiaal is daardoor veroudering- 
bestendig. 

 

Veredelen 

Veredeld staal krijgt tijdens de bereiding 
een warmtebehandeling: het verdelen.  

Dit omvat het verhitten van het materiaal 
tot ongeveer 900°C. afhankelijk van de 
samenstelling wordt dit enige tijd op deze 
temperatuur houden en dan afkoelen tot 
kamertemperatuur in een voorgeschreven 
tijd. Hierna wordt het zogenaamde ‘’hoog- 
ontlaten’’ toegepast. Dit is verhitten tot 
500°C en daarna langzaam laten afkoelen 
in rustige lucht. Hiermee wordt bereikt 
dat het vrij harde materiaal minder hard 
en elastischer wordt en een grotere 
treksterkte krijgt. 
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Voordelen  

Veredeld staal heeft ten opzichte van koolstofstaal de volgende voordelen: 

 het is verouderingsbestendig; 

 het behoeft niet ‘’normaal gegloeid’’ te worden; 

 het is sterker, zodat voor dezelfde werklast het hijsgereedschap 
kleinere afmetingen heeft. 

 

Controle  

De voorgeschreven controle (zie vorige pagina) is ook op ketting en 
kettingwerk van veredeld staal van toepassing. Bij deze controle behoeft 
echter het normaal gloeiend niet  te worden uitgevoerd. 

 

Veredeld gelegeerd  

Veredeld gelegeerd staal is een legering: een samenstelling van meer 
elementen om bepaalde eigenschappen te verbeteren. Naast de bekende 
elementen als ijzer en koolstof bestaat het uit nikkel en chroom en uit 
molybdeen. Vanwege deze elementen wordt het vaak ‘’chroom- 
nikkelstaal’’ genoemd, maar ook de namen ‘’edelstall’’ (Duits) of alloysteel (engels) worden vaak gebruikt. Ook 
het element aluminium is voor 0,020 – 0,025 % aan het materiaal toegevoegd. Daardoor is veredeld gelegeerd 
staal volledig gekalmeerd en niet- verouderings gevoelig. 

 

Warmtebehandeling  
Door de speciale samenstelling van het materiaal zijn de warmtebehandelingen veredelen en ontlaten zeer 
nauwkeurig worden aangehouden. Ook de speling tussen minimum en maximum temperatuur is zeer gering. 
Van een correcte warmtebehandeling van het materiaal hangt alles af: de eigenschappen, de sterkte 
enzovoort. Vandaar dat in ons land slechts enkele bedrijven reparatiewerkzaamheden aan ketting en 
kettingwerk van veredeld gelegeerd staal mogen uitvoeren. Laswerk en het veredelen,ontlaten, enzovoort 
moet strikt volgens de voorschriften van de fabrikant worden uitgevoerd. 

Controle Evenals bij de andere materialen dient ook op ketting en 
kettingwerk van veredeld gelegeerd staal de voorgeschreven 
periodieke controle te worden uitgevoerd. Het materiaal mag 
echter niet normaal gegloeid worden. 

Kwaliteit Veredeld gelegeerd staal is veel sterker en slijtvaste dan de andere 
materialen. 
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Merktekens   

Ketting en kettingwerk dient volgens internationaal geldende 
voorschriften gemerkt te zijn. Deze merktekens kunnen tijdens 
de fabricage of later met de hand of mechanisch zijn 
aangebracht. Bovendien kan ketting en kettingwerk voorzien 
worden van stalen labels of merkplaten (zie illustratie). 

 

 

Op kettingen en kettingwerken moeten de volgende merken 
zijn aangebracht: 
 

 De WLL in Ton; 

 Het fabrieksmerk; 

 Het registratienummer; 

 Datum (maand en jaar) van de laatste beproeving; 

 De Kwaliteitsklasse- aanduiding; 

 Het (gedeponeerde) kenmerk van de 
beproevingsinrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punt  Vaak is een hoogwaardige ketting van kwaliteitsklasse S eveneens te 
herkennen aan de onafgewerkte punt naar binnen ter plaatse van de las. 

KETTINGEN 

Afmetingen  Voor hijsdoeleinden wordt vrijwel uitsluitend de kortschalmige ketting 
gebruikt. De afmetingen van deze ketting zijn genormaliseerd. De schalm 
van deze ketting heeft een inwendige lengte van 2,85 tot 3 maal de 
materiaaldikte of diameter en een inwendige breedte van 1,2 tot 1,5 
maal de materiaaldikte. De inwendige lengte van een schalm wordt ook 
wel steek genoemd.  

Steek  De steek, vermenigvuldigd met het aantal schalmen, geeft de inwendige 
lengte van de ketting. In de praktijk worden aan deze inwendige lengte 
verschillende benamingen gegeven zoals: 

 Nuttige lengte; 

 Werkende lengte; 

 Klare lengte. 
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Werklengte   

Het beste is om werklengte aan te houden, omdat 
ook de leveranciers deze naam gebruiken.  
De werklengte wordt in  mm aangegeven, net als 
de andere afmetingen van de ketting. 

 

 

 

 

Temperatuur   
Bij gebruik van ketting en kettingwerk bij hoge of lage temperaturen, moet rekening worden gehouden met 
de, afhankelijk van de soort, soms aanzienlijk vermindering van de werklast. De bij lage en hoge temperaturen 
behorende gereduceerde werklasten in procenten, zijn voor de vijf klassen in de tabel hieronder aangegeven. 

 

 

 

 

KETTING- SAMENSTELLEN 

Indeling   

Een ketting- samenstel is opgebouwd uit ketting en kettingwerk. Voor hijsdoeleinden is de volgende indeling 

gemaakt. 

 Eindeloze ketting; 

 Enkelvoudige ketting 

 Meervoudige ketting 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Wat een eindeloze ketting is kan iedereen zich voorstellen. Met een enkelvoudige ketting worden 
kettingstroppen en kettinglengen bedoeld. Tot de meervoudige kettingen worden kettingtweesprongen, -
driesprongen, -viersprongen, en dergelijke gerekend. 
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Kettingstrop   

Kettingstroppen worden gebruikt voor het aanslaan van lasten zonder bevestigingspunten voor haken of 
sluitingen. Een kettingstrop kan zowel van een eindloze als een enkelvoudige ketting worden gemaakt. 

 

 

 

 

Kettinglengten  Kettinglengten worden veelal gebruikt als voorloper, dus als 
overgangsstuk tussen het hijsgereedschap van de last en de kraanhaak. 
Vaak zijn de afmetingen van de kraanhaak zo groot dat het 
hijsgereedschap, dat de last aanslaat, niet direct in de kraanhaak past. 
Een kettingleng bestaat uit een stuk ketting met aan één zijde een haak 
en aan de andere zijden een topring (eindschalm) 

Kettingsprongen  Kettingtweesprongen, -driesprongen, -viersprongen, enzovoort worden 
voor het aanslaan van lasten met meer bevestigingspunten gebruikt. 
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Onderscheid   

Een belangrijk onderscheid dat bij ketting- samenstellen moet worden gemaakt, is dat er geheel gelasten en 
demontabele uitvoeringen bestaan. De geheel gelaste uitvoering komt vrijwel alleen voor bij werk van 
verouderingsgevoelig materiaal (kwaliteitsklasse L). De demontabele uitvoering is over het algemeen in de 
andere kwaliteitsklassen terug te vinden. Meestal is dit kwaliteitsklasse T. 

 

CONTROLE 

Afgekeurde ketting   

Kettingen moeten worden afgekeurd indien: 

 De slijtage meer dan 10% bedraagt; 

 De merktekens onleesbaar zijn geworden; 

 Vervorming is opgetreden; 

 Ontoelaatbare veranderingen of reparaties hebben plaatsgevonden.  

   

LASTHAKEN 

Lasthaken   

Lasthaken zorgen voor de verbinding 
van het hijsorgaan met de last. Daar 
waar een lasthaak niet direct aan de 
last kan worden geslagen, past men 
behalve de lasthaak, ook stroppen, 
grijpers, of bijzondere 
aanslagmiddelen toe. 
 
Eisen   
De belangrijkste lasthaken zijn de 
enkele haken en de dubbele haken. 
Haken worden geacht tot het 
kettingwerk te behoren en dienen 
daarom, onverminderd, qua 
constructie, sterkte, beproeving, 
warmtebehandeling en onderhoud te 
voldoen aan de eisen van kettingwerk. 

 

Normalisatie   

Enkele haken zijn genormaliseerd voor 
belastingen van 100 tot 500 kN, 
dubbele haken zijn genormaliseerd 
voor belastingen van 150 tot 500 kN. 
Het materiaal voor beiden haken is 
meestal C25. 
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Bij de belasting van haken moet rekening worden gehouden met de verschillende materiaalsoorten waaruit de 
haak is opgebouwd. De haak moet zo mogelijk altijd in lijn worden belast. In de tabel is te zien met welke 
waarden de werklast moet worden gereduceerd op het moment  dat van de ideale lijn wordt afgeweken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SLUITINGEN 

 

 

 

 

Soorten   

Sluitingen worden gebruikt bij het bevestigen van lasten aan de ketting. Sluitingen bestaan uit een beugel 
waarvan de opening door middel van een bout wordt afgesloten. Er zijn twee soorten: 

 Rechte of D- sluiting; 

 Harpsluiting. 

 

 

 

 

 

 

Constructie    

Bij elke type kan de bout verschillende constructies hebben, namelijk: 

 Een oogbout met of zonder borst; 

 Een bout met verzonken kop; 

 Een doorgaande bout met moer en splitpen. 
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NEN 964 / 965   

De verschillende soorten zijn vastgesteld in NEN 964 
(D- sluitingen) en NEN 965 (harpsluitingen). 
Bijzonder belangrijk om te weten is dat de 
normalisatie alleen betrekking heeft op sluitingen 
van verouderingsgevoelig materiaal (koolstofstaal) 
en die tot kwaliteitsklasse L behoren. Voor zover 
bekend, zijn sluitingen van hoogwaardig materiaal 
(nog) niet genormaliseerd. Dit betreft dus de 
kwaliteitsklassen M, P, S en T. 
   
Het kan moeilijkheden geven bij het bevestigen van 
deze sluitingen met hoogwaardig kettingwerk. Voor 
dezelfde werklast zullen de sluitingen namelijk veel 
grotere afmeting hebben dan het andere 
kettingwerk. Gelukkig heeft de Arbeidsinspectie ook goedkeuring verleend aan sluitingen van Crosby- Laughlin 
(red-pin) en Green-pin. Deze worden geleverd in de kwaliteitsklasse T en sluiten dus beter aan op het 
moderne kettingwerk. 

 

BELANGRIJK 
Verboden 
Naast voorgenoemde zijn er nog vele merken die 
sluitingen op de markt brengen. Veelal is daarop 
ook de werklast vermeld. Deze sluitingen mogen in 
ons land niet voor hijsdoeleinden worden gebruikt. 
Uitsluitend Crosby, Green-pin en NEN-sluitingen 
hebben een goedkeuringsnummer van de 
Arbeidsinspectie en kunnen dus met certificaat 
worden geleverd. 

 

D- sluiting   

De D- sluiting dient voor het koppelen van twee 
onderdelen zoals bijvoorbeeld het vastzetten van 
een viersprong aan de hijsogen van een last. 
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Belasting   

De D- sluiting is niet geschikt voor het aan elkaar bevestigen van twee 
kettingen. Door de D- vorm van de beugel kan een gevaarlijke belastingssituatie 
optreden, waarop de D- sluiting niet is berekend. 
 
Harpsluiting   
De harpsluiting is geschikt voor het koppelen van meer dan twee onderdelen, 
of voor het koppelen van kettingwerk aan staalkavels. Door zijn vorm biedt de 
beugel meer ruimte zodat ongewenste belasting van de sluiting wordt 
voorkomen. 
 
Doorgaande bout   
Sluitingen met doorgaande bout met moer en splitpen worden toegepast bij 
verbindingen die zelden behoeven te worden losgenomen. 

 

OOGBOUTEN 

 

Oogbout   

Sluitingen, gekoppeld/verbonden met een oogbout, worden gebruikt bij 
verbindingen die veelvuldig moeten worden losgenomen. De constructie met bout verzonken kop wordt 
gebruikt op plaatsen waar het gevaar bestaat 
dat de kop van de bout achter randen of 
andere obstakels blijft haken. 

 

Harpsluiting   

De harpsluiting is geschikt voor het koppelen 
van meer dan twee onderdelen, of voor het 
koppelen van kettingwerk aan staalkabels. 
Door zijn vorm biedt de beugel meer ruimte 
zodat ongewenste belasting van de sluiting 
wordt voorkomen. 

 

Doorgaande bout   

Sluitingen met doorgaande bout met moer en splitpen worden toegepast 
bij verbindingen die zelden behoeven te worden losgenomen. 
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Visuele controle   
Een nauwkeuriger inspectie kan plaatsvinden tijdens het schoonmaken en smeren. Wanneer één of meer van 
bovengenoemde onrechtmatigheden wordt geconstateerd moet dit onmiddellijk worden gemeld en mag het 
hijsgereedschap niet meer worden gebruikt.  
 
Melding  
Een nauwkeuriger inspectie kan plaatsvinden tijdens het schoonmaken en smeren. Wanneer één of meer van 
bovengenoemde onrechtmatigheden wordt geconstateerd moet dit onmiddellijk worden gemeld en mag het 
hijsgereedschap niet meer worden gebruikt.  
 
Reparatie  
Reparaties mogen alleen worden verricht door de fabrikant van het hijsgereedschap of door een erkende 
onderneming. Het is duidelijk dat door visuele inspectie slechts de uitwendige gebreken aan het licht komen. 
Inwendige gebreken kunnen alleen worden opgespoord door een deskundige. Deze beschikt niet alleen over 
de nodige kennis maar heeft ook speciaal gereedschap, zoals röntgen- en ultrasoon-apparatuur tot zijn be-
schikking. 

 
Gekalibreerd   
Een bijzondere uitvoering van de kortschalmige ketting is de gekalibreerde ketting. 
Hiervan zijn de schalmen zuiver op maat gesmeed in een matrijs. De veiligheidsfactor is 
0,8. De gekalibreerde ketting wordt toegepast bij kettingtakels en loopt over 
nestenschijven. De schalmen moeten dan nauwkeurige afmetingen hebben, omdat ze 
precies moeten passen in de nesten.  
 
Voorbeeld  
Dat een nauwkeurige maatvoering van de schalmen hierbij zeer belangrijk is, wordt met 
onderstaand voorbeeld toegelicht.  
 
Afwijkingen  
Als de steek van een ketting slechts 0,2 mm afwijkt, geeft dit bij 10 schalmen al een 
afwijking van 2 mm en bij 30 schalmen een afwijking van 6 mmo Wanneer dus een 
ketting van 7 mm diameter wordt toegepast zal bij 30 schalmen - dus een lengte van 630 
mm (63 cm) - reeds een lengte verschil van 6 mm optreden. Dit is al voldoende om de 
ketting uit de schijf te laten lopen. 
 
Fataal  
Om een last 1 meter te kunnen hijsen met een enkelparts 0,5 tons kettingtakel, moet er 
niet minder dan 16 tot 24 meter handketting worden doorgehaald; de geringste 
afwijking van de steek is dan fataal voor de werking van een kettingtakel.  

      
Gekalibreerde ketting  
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