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1. Inleiding
De Layher gesloten stapelbak en de stapelbak met gaaswanden besparen op arbeid en kosten voor opslag, transport, montage en voorraadbeheer. Layher BV/NV heeft drie varianten: De stapelbakken gesloten (art.nr. 9650/004 1.25 m x 0.85 m), de stapelbakken klein gesloten (art.nr. 9650/012 1.00 m x 0.80 m) en de
stapelbakken gaas (art.nr. 9650/009 1.25 m x 0.85 m), verder stapelbakken genoemd. Alle stapelbakken zijn
geschikt om met heftruck, verreiker, (autolaad)kraan of wegtransport te verplaatsen. De (volle) stapelbakken zijn stapelbaar om te besparen op transport en opslag.

Algemene informatie
De gebruiker van de producten draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van geldende lokale of
bedrijfsgebonden voorschriften.
Layher BV/NV zal u graag advies en antwoord geven op alle vragen met betrekking tot de producten, hun
gebruik of voor specifieke montage voorschriften. Alle afmetingen en gewichten zijn richtwaarden onder
voorbehoud van technische wijzigingen.
Alleen personeel dat bekend is met deze instructies mag de stapelbakken transporteren.
Voor het gebruik de stapelbakken controleren en ervoor zorgen dat alleen gewerkt wordt met in goede
staat verkerende bakken. Alleen onbeschadigde Layher stapelbakken mogen worden gebruikt. Combineren met niet-Layher stapelbakken kan leiden tot onveilige situaties.
De stapelbakken mogen niet worden blootgesteld aan agressieve vloeistoffen of gassen.
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2. Stapelbak gesloten
Specificaties: Art.nr. 9650.004.
1.25 m x 0.85 m

Technische informatie

Art.nr.: 9650.004
Gewicht: 68 kg
Effectieve vulhoogte: 0,55 m
Max. belasting: 1500 kg

Buitenmaten: 1.29 x 0.89 x 0.86 m
Buitenmaten grondvlak 1.37 x 0.97m
De stapelbak gesloten is een rondom gesloten stalen kist met een open bovenzijde die met een houten tussenschot in 2 segmenten is te verdelen.
De Layher stapelbak gesloten is geschikt voor de
opslag en het transport van kleine onderdelen zoals alle soorten koppelingen, dubbele spiekoppen,
kleine liggertjes, consoles, zeilen enz.
Deze stapelbak is stapelbaar op de Layher buispallet art.nr. 5105.125 en de Layher stapelbak gaas art.
nr. 9650.009 en heeft hijsogen voor het eenvoudig
bevoorraden van bouwplaatsen en bevoorradingsschepen met behulp van een kraan.

Buitengebruik
Maximaal 5 gevulde* stapelbakken gesloten mogen
worden gestapeld bovenop elkaar (tot Beaufort 11).
Hogere stapels zijn niet toegestaan.
Let op: Lege stapelbakken gesloten hebben weinig
gewicht en waaien sneller om (max. Beaufort 6).

Binnengebruik (geen windinvloed)
Maximaal 7 gevulde of lege stapelbakken gesloten
mogen worden gestapeld boven op elkaar in een
binnensituatie zonder wind.
Totaalvulling max. 7500 kg (zie pagina 6 hoofdstuk 5
tabel 1 en bijlage op pagina 9).

Maximale stapellast 7500 kg

Layher b.v.
Layher n.v./s.a.
Lissenveld 18
Mouterij 6
4941 VL Raamsdonksveer (NL)
2550 Kontich (B)
Certificaatnummer: Aboma / 2017 / 002

STAPELBAK GESLOTEN
EIGEN GEWICHT : 68 KG
MAX. WERKLAST : 1500 KG
BOUWJAAR / SERIENR:

* Minimaal halfvol.
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3. Stapelbak klein
gesloten
Specificaties: Art.nr. 9650.012.
1.00 m x 0.80 m

Technische informatie

Art.nr.: 9650.001
Gewicht: 52 kg
Effectieve vulhoogte: 0.40 m
Max. belasting: 1300 kg

Buitenmaten: 1.05 x 0.85 x 0.65 m

De stapelbak klein gesloten is een rondom gesloten
stalen kist met een open bovenzijde die met een
houten tussenschot in 2 segmenten is te verdelen.
De Layher stapelbak klein gesloten is geschikt voor
de opslag en het transport van kleine onderdelen
zoals alle soorten koppelingen, dubbele spiekoppen, kleine liggertjes, consoles, zeilen enz.
Deze stapelbak heeft hijsogen voor het eenvoudig
bevoorraden van bouwplaatsen en bevoorradingsschepen met behulp van een kraan.

Buitengebruik
Maximaal 5 gevulde* stapelbakken klein gesloten mogen worden gestapeld bovenop elkaar (tot
Beaufort 11). Hogere stapels zijn niet toegestaan.
Let op: Lege stapelbakken klein gesloten hebben weinig gewicht en waaien sneller om (max.
Beaufort 6).

Binnengebruik (geen windinvloed)
Maximaal 7 gevulde of lege stapelbakken klein gesloten mogen worden gestapeld boven op elkaar in
een binnensituatie zonder wind.
Totaalvulling max. 6500 kg (zie pagina 6 hoofdstuk 5
tabel 2 en bijlage op pagina 10).

* Minimaal halfvol.
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Maximale stapellast 6500 kg

Layher b.v.
Layher n.v./s.a.
Lissenveld 18
Mouterij 6
4941 VL Raamsdonksveer (NL)
2550 Kontich (B)
Certificaatnummer: Aboma / 2017 / 002

STAPELBAK KLEIN GESLOTEN

EIGEN GEWICHT : 52 KG
MAX. WERKLAST : 1300 KG
BOUWJAAR / SERIENR:

4. Stapelbak gaas

Technische informatie

Specificaties: Art.nr. 9650.009.
1.25 m x 0.85 m
Art.nr.: 9650.009
Gewicht: 64 kg
Effectieve vulhoogte: 0.55 m
Max. belasting: 1500 kg

Buitenmaten: 1.29 x 0.89 x 0.86 m
Buitenmaten grondvlak 1.37 x 0.97 m
De stapelbak gaas is een rondom met gaaswanden
gesloten stalen kist en een open bovenzijde (mazen
50mm). De Layher stapelbak gaas is geschikt voor
de opslag en het transport van onderdelen zoals alle
soorten koppelingen, dubbele spiekoppen, kleine
liggertjes, consoles, zeilen enzovoorts.
Deze stapelbak gaas is stapelbaar op de Layher
buispallet ref.nr. 5105.125 en de Layher stapelbak
gesloten ref.nr. 9650.004 en heeft hijsogen voor het
eenvoudig bevoorraden van bouwplaatsen en bevoorradingsschepen met een kraan.

Buitengebruik
Maximaal 5 gevulde stapelbakken gaas mogen worden gestapeld boven op elkaar (tot Beaufort 11).
Hogere stapels zijn niet toegestaan.

Binnengebruik (geen windinvloed)
Maximaal 7 gevulde of lege stapelbakken gaas mogen worden gestapeld boven op elkaar in een binnensituatie zonder wind.
Totaalvulling max. 7500 kg (zie pagina 6 hoofdstuk 5
tabel 1 en bijlage op pagina 11).

Maximale stapellast 7500 kg

Layher b.v.
Layher n.v./s.a.
Lissenveld 18
Mouterij 6
4941 VL Raamsdonksveer (NL)
2550 Kontich (B)
Certificaatnummer: Aboma / 2017 / 003

STAPELBAK GAAS
EIGEN GEWICHT : 64 KG
MAX. WERKLAST : 1500 KG
BOUWJAAR / SERIENR:
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5. Gebruik

Handeling (transport)

Dit geldt zowel voor de stapelbakken gesloten als voor de stapelbakken gaas, verder
aangeduid als stapelbakken.

1.		Stapelbakken moeten loodrecht gestapeld
worden met minder dan 2% scheefstand.

Vullen
1.		Gebruik alleen foutloos en onbeschadigde stapelbakken.
2.		Vul de stapelbakken op een manier zodat het
materiaal in de bak niet om kan vallen of eruit
kan vallen. Meestal zal steigermateriaal los gevuld zijn zodat het niet om kan vallen. In andere
gevallen de lading in de bak indien noodzakelijk
uitvullen/borgen. (met schuim, hout en/of ander
verpakkingsmateriaal).
3.		Onderdelen per stuk inladen, niet storten of er
met grote hoeveelheden tegelijk in laten vallen.
Vullen tot maximaal 5 cm onder de rand.
4		Geen agressieve vloeistoffen of gassen. Geen
hete of gevaarlijke vloeistoffen, geen radioactief
materiaal.
5.		Geen uitstekende onderdelen.
TABEL 1: Veel voorkomende belastingen voor
stapelbakken art.nrs. 9650/004 en 9650/009:
150 voetspindels
= 540 kg;
300 voetstukken
= 480 kg;
70 kopspindels
= 525 kg;
600 koppelingen
= 660 kg;
200 liggers 0,73 m
= 670 kg;
150 liggers 1,09 m
= 684 kg;
150 valkoppen
= 615 kg;
150 valkopspindels
= 645 kg.
TABEL 2: Veel voorkomende belastingen voor
stapelbak klein art.nr. 9650/012:
80 voetspindels
= 300 kg;
160 voetstukken
= 250 kg;
25 kopspindels
= 200 kg;
250 koppelingen
= 325 kg;
120 liggers 0,73 m
= 402 kg;
80 valkoppen
= 328 kg;
80 valkopspindels
= 344 kg.
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Zie ook de foto’s in de bijlagen op pagina’s 9, 10 en 11.

2.		Blijf bij het stapelen binnen de grens van het toegestane draagvermogen van de stapelbak, de totale verticale stapelbelasting van 7500 / 6500 kg
en de aangegeven stapelhoogte.
3. De ondergrond moet voldoende draagkrachtig
zijn om de belasting vanuit de stapelbakken te
kunnen weerstaan. Bij opstelling op een zachte ondergrond eerst goede horizontaal liggende
drukverdelers aanbrengen. Bijvoorbeeld reststukken steigerplank.
4. 		Alle stapelbakken zijn geschikt voor verticaal
transport met een heftruck, verreiker of kraan.
5. De stapelbakken mogen alleen worden opgepakt en
gestapeld met behulp van geschikte hefwerktuigen.

Vorkheftruck
1. Wanneer er vorkheftrucks worden gebruikt is
vereist dat de vorken passend zijn voor het oppakken en stapelen en niet te lang of te kort.
2. Transport met een heftruck zo laag mogelijk
boven het oppervlak.
3. Bij het stapelen met verschillende belastingen
per stapelbak, moet er gestapeld worden zodat
het gewicht per stapelbak in hoogte afneemt.
Dus de meest zwaar gevulde bakken onderin.

Buitengebruik
Maximaal 5 gevulde stapelbakken mogen worden
gestapeld bovenop elkaar tot Beaufort 11.
Hogere stapels zijn niet toegestaan.

Binnengebruik (geen windinvloed)
Maximaal 7 gevulde of lege stapelbakken mogen
worden gestapeld boven op elkaar in een binnensituatie zonder wind.

Verhijsen
1. Gebruik voor het transport met een kraan geschikte en in goede staat verkerende evenaars
of viersprongen (1500 kg). Dit om de beste verticale hefrichting mogelijk te maken en voor de
goede verdeling van de liftkrachten in de hoeken
(hijsoog ø50 / ø40 mm).

Buitengebruik
Maximaal 5 gevulde* stapelbakken mogen worden
gestapeld bovenop elkaar. Hogere stapels zijn niet
toegestaan.

Binnengebruik (geen windinvloed)
Maximaal 7 gevulde of lege stapelbakken mogen
worden gestapeld boven op elkaar in een binnensituatie zonder wind. Totaalvulling max. 6500 / 7500 kg
(zie tabellen hoofdstuk 5 en bijlagen op pagina’s 9,
10 en 11).

Verhijsen bij wind en offshore
De Layher stapelbakken hebben zo’n klein oppervlak
dat windbelasting geen beperkingen geeft voor het
verhijsen. De maximale windomstandigheden wor-

2. Let er tijdens heffen of verhijsen goed op dat er
geen niet bij het werk betrokken mensen in de directe omgeving staan. Heffen of verhijsen nooit
boven mensen/personeel.
3. Let op: Hijsbegeleider (aanpikkelateur) met neerzetten voeten goed vrij houden. Zeker op bewegend scheepsdek.
4. De stapelbakken niet gebruiken als werkbak om
personen mee te vervoeren.
5. Bij het stapelen met verschillende belastingen
per stapelbak, moet er gestapeld worden zodat
het gewicht per stapelbak in hoogte afneemt.
Dus de meest zwaar gevulde bakken onderin.
6. Gebruik bij alle transportbewegingen het net.

den dus bepaald door de gebruiksinstructie van de
hijskraan of door de machinist. Op zee door de maximale zeegang waarbij hijsen van of naar een bevoorradingsschip nog verantwoord kan plaatsvinden.

Transport met vrachtwagen of schip
U De stapelbak met net of zeil afschermen, tenmin-

ste de bovenste deel van de lading.
U Stapelbakken afsjorren met spanbanden. Niet te
strak aanspannen zodat de wanden buigen.
U Op booreilanden (offshore) komen windbelastingen van > Beaufort 10 sneller voor.
* Minimaal halfvol.
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6. RI & E

Aandachtspunten verhijsen (RI&E):

Risicobeoordeling

U Gebruik goedgekeurde hijsmiddelen.
U Hefvermogen kraan /autolaadkraan 1500 kg.
U Goed aanslaan op de hoekpunten

(Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)
De instructie van de Layher stapelbakken goed
opvolgen. Ieder risico tijdens gebruik is dan zo ver
mogelijk teruggebracht. Zodra u de stapelbakken
gaat gebruiken altijd even goed rondkijken waar
u zich bevindt (geen gewijzigde omstandigheden).
Ook kijken of er geen gevaren zijn van buiten uw
invloedsfeer, bijvoorbeeld aanrijden door derden.

Bijzonder aandachtspunten (RI&E):
U Alleen onbeschadigde stapelbakken gebruiken.
U Onderdelen per stuk inladen, niet storten of er met

grote hoeveelheden tegelijk in laten vallen.
U Bakken vullen tot max. 5 cm. onder de rand.
U Logge instabiele materialen in de stapelbakken
vastzetten/instoppen.
U Niet meer dan 1300 /1500 kg (belading met steigermateriaal geeft nooit een hoger gewicht, zie tabellen hoofdstuk 5 en bijlagen pagina’s 9, 10 en 11).
U Niet onder de last gaan staan bij vertikale transportbewegingen.
U Lege stapelbak weegt 46 / 68 / 64 kg.
Met mechanisch hulpmiddel verplaatsen.
U Bij transportbewegingen een net aanbrengen.
U Stapelen op vlakke en stevige ondergrond. Eventueel drukverdelers (onderstopping) aanbrengen.
U Stapelen buiten maximaal 5 stapelbakken hoog
met de zwaarst gevulde stapelbakken onderin.
U Bij extreme wind (code rood) het buitenterrein
waar de stapelbakken staan niet betreden.

Aandachtspunten heftruckverplaatsing (RI&E):
U Goedgekeurde heftruck met voldoende hefver-

mogen gebruiken, 1500 kg.
U Geen mensen in de nabijheid of onder de last.
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(hijsoog ø40 / ø50 mm) met deugdelijke hijsmiddelen die 1500 kg kunnen liften.
U Geen mensen in de nabijheid of onder de last.

Onderhoud
Er is geen onderhoud nodig. De Layher stapelbakken
zijn thermisch verzinkt en daarmee onder normale
omstandigheden langdurig beschermd tegen corrosie.

Inspectie
U Let er op dat de wanden recht zijn.
U Kleine deuken en beschadigingen zijn toelaatbaar.
U Hijsogen:

• niet verbogen of gescheurd;
• ooggat onrondheid max 51 mm / 41 mm;
• geen insnoeringen; plaatdikte overal 6 mm;
• geen inslijpingen of andere mechanische
schade;
• geen ernstige roestvorming
U Geen ernstige corrosie/ roestvorming.
U De voeten rondom intakt.

Reparaties
Eventuele reparaties mogen uitgevoerd worden
door een deskundige.
Voor het vervangen van kapotte hijsogen alleen de
originele Layher hijsogen verwerken. Na een reparatie en/of laswerk met een goede primer en lak de
gerepareerde delen tegen corrosie beschermen.

Bijlage:

Voorbeelden beladen stapelbakken gesloten (art.nr. 9650/004 1.25 m x 0.85 m)

4001/060 voetspindels 150 stuks

2602/000 voetstukken 300 stuks

5316/060 kopspindels 70 stuks

4700/022 koppelingen 600 stuks

2607/073 liggers 0.73 200 stuks

2607/109 liggers 1.09 130 stuks

9300/001 valkoppen 150 stuks

9300/002 valkopspindels 150 stuks
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Bijlage:

Voorbeelden beladen stapelbakken klein gesloten (art.nr. 9650/012 1.00 m x 0.80 m)

4001/060 voetspindels 80 stuks

2602/000 voetstukken 60 stuks

2607/073 liggers 0.73 120 stuks

4700/022 koppelingen 250 stuks

5316/060 kopspindels 25 stuks

9300/001 valkoppen 80 stuks

9300/002 valkopspindels 80 stuks
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Bijlage:

Voorbeelden beladen gaaspallets (art.nr. 9650/009 1.25 m x 0.85 m)

4001/060 voetspindels 150 stuks

2602/000 voetstukken 350 stuks

2607/073 liggers 0.73 210 stuks

2607/109 liggers 1.09 120 stuks

5316/060 kopspindels 70 stuks

4700/022 koppelingen 600 stuks

9300/001 valkoppen 150 stuks

9300/002 valkopspindels 150 stuks

11

Blitz steigersysteem
Allround
steigersysteem
Accessoires
Dak- en wandafscherming
Ondersteuning
Eventsystemen
Rolsteigers

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

DOC0225

Editie 02-2021

Ladders en trappen

