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Inhoudsopgave

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze voor een product van SCHULTE Lagertechnik.

Deze aanwijzingen in deze montage- en gebruikshandleiding moeten absoluut worden opgevolgd.  
Volgens de wettelijke bepalingen bent u als exploitant van de installatie verplicht om  
de bijgesloten type- en belastingsplaatjes, evenals deze montage- en  
gebruikshandleiding op een goed zichtbare plaats van de stelling aan te brengen!

De aangegeven framebelastbaarheid is geldig voor de aangegeven kniklengte.  
Bij een wijziging van de inhanghoogtes van de draagbalken (kniklengte) gelden de  
tabellen van deze handleiding.

U kunt alleen bij correcte montage conform de montagehandleiding een beroep op  
garantie en aansprakelijkheid doen.

Het team van
SCHULTE Lagertechnik
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 ALGEMENE AANWIJZINGEN
De verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze montage- en gebruiksaan-
wijzing gelden alleen voor Duitsland.

Voor de montage buiten Duitsland zijn steeds de plaatselijke, wettelijke en 
landspecifieke bepalingen en/of voorwaarden van toepassing. Neem voor 
meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Deze montagehandleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Toch kunnen fouten niet worden uitgesloten. Derhalve kan noch de wettelijke, 
noch enige andere aansprakelijkheid worden aanvaard voor ontbrekende of 
onjuiste informatie en de gevolgen hiervan.  

Noodzakelijke wijzigingen van de montagehandleiding kunnen door ons wor-
den aangebracht zonder voorafgaande mededelingen. Reproductie van dit 
document is uitsluitend voorbehouden aan de fabrikant. 

De volgende normen en richtlijnen dienen in acht te worden genomen: DGUV 
108-007

Voorafgaand aan de montage dient deze montagehandleiding doorge-
lezen te worden en de hierin gegeven aanwijzingen moeten worden 
opgevolgd.

Wij verzoeken u om voorafgaand aan de montage van uw stellingsysteem de 
informatie en aanwijzingen in deze handleiding te lezen. Houd u bij de monta-
ge en bij later gebruik precies aan de aanwijzingen in deze handleiding en aan 
de instructies in onze orderdocumentatie. Neem voor overleg contact op met 
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG.

Aansprakelijkheid en garantie

Voor alle persoonlijke en materiële schade, die ontstaat uit niet-beoogd 
gebruik, is niet de fabrikant doch de exploitant van het stellingsysteem verant-
woordelijk.

De door ons geleverde stellingcomponenten mogen alleen voor het beoogde 
gebruiksdoel worden gebruikt. Op al onze overeenkomsten zijn onze "Algeme-
ne voorwaarden van toepassing". Bij persoonlijke en materiele schaden die het 
gevolg zijn van niet-deskundige toepassing, gebruik, montage of demontage, 
reparaties of door invloed van buitenaf wordt elk beroep op garantie of aan-
sprakelijkheid uitgesloten. Alle informatie uit deze handleiding heeft slechts 
betrekking op stellingen voor gebruik binnen. Bij ander gebruik verzoeken wij 
u om contact met ons op te nemen.

 UITVOEREN VAN DE MONTAGE
De montage dient door gekwalificeerd personeel (bij voorkeur met minimaal 2 
personen) met passend gereedschap te worden uitgevoerd. Bij het samenvoe-
gen van de componenten mag geen grof geweld worden gebruikt. De montage 
moet in overeenstemming met de volgende handleiding worden uitgevoerd. 
Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als uit onze begeleidende documenten 
blijkt dat een afwijkende montage nodig is. Onduidelijkheden moeten worden 
besproken met ons deskundig personeel.

De geldende voorschriften van de beroepsvereniging dienen in acht te worden 
genomen. Zie DGUV 108-007.

De toegestane belasting van de stellingen mag niet overschreden worden. De 
belasting kunt u terugvinden bij de reliëfopdruk op de bodem of terugvinden 
in de begeleidende documenten. De genoemde waarden gelden bij gelijkmati-
ge verdeelde statische belasting. Veldbelasting zie tabellen (zie technische bijla-
ge).

 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
De volgende veiligheidsbepalingen zijn deels afkomstig uit de voorschriften 
voor magazijninrichtingen en -apparatuur van de DGUV 108-007 van de 
beroepsvereniging.

1.  De stellingen zijn uitsluitend bestemd voor het handmatig be- en ontla-
den. De niet voor be- en ontlading bedoelde zijden moeten worden bevei-
ligd tegen het vallen van geplaatste lasten. Het is niet toegestaan om 
transportvoertuigen te gebruiken.

2.  Stellingen dienen loodrecht te worden geplaatst. De verticale afwijking 
van de stellingen in lengte- en diepterichting mag niet meer dan 1/200 
van de stellinghoogte bedragen. De horizontale afwijking mag niet meer 
dan 1/200 van de veldbreedte bedragen. Afwijkingen moeten worden 
gecorrigeerd door onderlegplaten.

5.  Stellingen dienen in bepaalde gevallen voldoende te worden beveiligd 
tegen kantelen.

5.1.  Stellingen waarvan de hoogte-diepteverhouding meer dan 5:1 is moeten 
vastgezet worden. 

 Voorbeeld 1:   Stellinghoogte = 2.500 mm; diepte = 400 mm; ➞ 6,25:1.  
De stelling is niet stabiel. 

 Voorbeeld 2:   Stellinghoogte = 2.500 mm; diepte = 500 mm; ➞ 5:1.  
De stelling is stabiel. 

5.2.   Ook stellingen met deuren en met een hoogte-diepteverhouding van 

meer dan 4:1 moeten vastgezet worden. Geschikte maatregelen tegen 
kantelen (pag. 5-6) zijn: Bodemverankering met pluggen, wandbevesti-
ging of de beveiliging met dwarsverbindingen. Bij een bodemverankering 
met pluggen moet de klemvoet (met lasplaat) voor de pluggen aan het 
T-profiel worden vastgeschroefd.

5.3.   Daarnaast moeten worden vastgezet: stellingen met uittrekbare elemen-
ten (bijv. lades, hangmappenlades) en stellingen met ladderinstallaties. 
Geschikte maatregelen tegen kantelen (pag. 6) zijn: Wandbevestiging of 
beveiliging met dwarsverbindingen.

6.   De legborden moeten in gelijke afstanden over de stellinghoogte ver-
deeld worden gemonteerd. De maximale afstand bedraagt 600 mm. Het 
onderste legbord mag max. 600 mm van de bodem verwijderd worden 
gemonteerd.

7.   Er kunnen vakniveaus met een maximale vakbelasting van 330 kg worden 
geleverd. De stellingen moeten voorzien zijn van typeplaatjes. Deze moe-
ten de volgende informatie bevatten: fabrikant, type, bouwjaar of inbe-
drijfstellingsnummer, toegestane belastingen.

8.   De maximaal toegestane bodemongelijkheden zijn afgestemd op DIN 
18202, tabel 3, regel 3. De vloer moet minimaal een vlaktedruk van 50 kg/
cm2 weerstaan.

 DIN 18202, deel 5, regel 3:
 tot 1 m afstand:  4 mm
 meer dan 1 - 4 m afstand:  10 mm
 meer dan 4 - 15 m afstand:  12 mm
 meer dan 15 m afstand:  15 mm

9.   Als er sprake is van een corrosie-actieve vloer (bijv. magnesietvloer) moet 
de stelling door middell van speciale onderlegplaten losgekoppeld wor-
den, d.w.z. er mag geen direct contact zijn tussen vloer en stelling. Deze 
onderlegplaten zijn verkrijgbaar bij SCHULTE Lagertechnik. 

10.   Het monteren of aanpassen van de stellingen mag alleen in onbeladen 
toestand plaatsvinden.

11.   De stellingen zijn niet geschikt voor de plaatsing van dynamische lasten 
(geen schuif- of stootbelasting).

12.   De stellingen mogen niet worden betreden door personen.

13.   Beschadigde stellingdelen dienen direct vervangen te worden.

14.   Het is niet toegestaan om levensmiddelen direct op de verzinkte legbor-
den op te slaan.

15.  De montage van stellingen mag alleen plaatsvinden in droge, goed geven-
tileerde ruimtes. De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 60 procent. 
Voor montage bij temperaturen van -20 °C tot +50 °C.

16.  Alle belastingsinformatie geldt voor montage in NIET door aardbevingen 
bedreigde gebieden. Voor gebieden met gevaar op aardbevingen gelden 
verminderende factoren.

De montagehandleiding geldt alleen voor stellingen die binnenshuis worden 
geplaatst. Er is daarom geen rekening gehouden met invloeden van wind en 
sneeuw. Ook invloeden van aardbevingen moeten afzonderlijk door de fabri-
kant worden bepaald. Bij aanzienlijke aanpassingswerkzaamheden resp. ondui-
delijkheden dient men advies in te winnen bij de fabrikant. Deze montage-
handleiding geldt alleen voor een opstellingslocatie binnen Duitsland. Voor alle 
andere opstellingslokaties moeten de nationaal geldende voorschriften ter 
voorkoming van ongevallen voor magazijninrichtingen en -apparatuur worden 
opgevolgd.

 STELLINGINSPECTIES
De Duitse bedrijfsveiligheidsverordening [Betriebssicherheitsverordnung, Betr-
SichV] beschouwt magazijninrichtingen/stellingen als arbeidsmiddelen. Volgens 
§ 10 van de BetrSichV moeten deze regelmatig worden gecontroleerd door 
bevoegde personen. Daarbij moeten eventuele beschadigingen worden opge-
nomen, gemeten en gedocumenteerd. Rechtsgrond voor de controles is de 
nieuwe Europese norm DIN EN 15635 ("Richtlijnen voor veilig werken“). Hierin 
is de procedure van de controles van magazijninrichtingen/stellingen vastge-
legd.

Visuele controles
De voor de veiligheid verantwoordelijke persoon moet garanderen dat er perio-
diek, meestal wekelijks, inspecties worden uitgevoerd, resp. met andere tussen-
pozen, op basis van een risicoanalyse. Er dient een formeel, schriftelijk rapport 
te worden opgemaakt en te worden opgeslagen.

Inspecties door experts
"Met tussenpozen van niet meer dan 12 maanden dient er een inspectie te wor-
den uitgevoerd door een deskundige. Er dient een schriftelijk rapport te wor-
den gericht aan de voor de veiligheid verantwoordelijke persoon met daarin 
observaties en voorstellen voor alle noodzakelijke handelingen." 
(Uittreksel DIN EN 15635)

Deskundigeninspectie door vakkundig persoon
De deskundigeninspectie dient te worden uitgevoerd door een vakkundig per-
soon (bijv. een geschoolde stellingcontroleur), die bekend is met de relevante 
wetten en verordeningen, regels van de bedrijfsvereniging en de van toepas-
sing zijnde normen en ontwerpnormen. Daarnaast is speciale kennis omtrent 
magazijninrichtingen en stellingen vereist.
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Ø 10, 12, 14 mm# 10, 13, 17

DIN EN
-15635
-15620

DIN
18202/3

4

# 19
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 Loodrechte opstelling

 Markering van de stellling

Bij stellingen met een vakbelasting van meer dan 
200 kg of een veldbelasting van meer dan 1.000 kg 
dienen door de exploitant belastbaarheidsborden 

te worden ingevuld die op goed zichtbare plaatsen 
moeten worden aangebracht.

De maximale veldbelasting kunt u terugvinden in de 
tabellen van de desbetreffende stellingen (Pagina 10, 
19, 26, 27).
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Let ook op een loodrechte opstelling!

Bij afwijkingen aan de vloer dient u onderleg-
platen te gebruiken voor de stellingvoeten.

STELLING

Bouwjaar:

Ingbr. Nr.:

max. vakbelas-
ting: ... kg

max. veldbelas-
ting kg

onderlegplaten

 Kniklengte

K =  WS 2000 & WS 3000: De kniklengte mag  
max. 600 mm bedragen!

K =  Z1: De kniklengte mag max. 100 mm bedragen!

K =  W100: De kniklengte mag max. 1.200 mm bedragen, 
waarbij de veldbelasting daardoor verminderd wordt!  
(zie pagina 26)

De kniklengte is de afstand van de bodem tot de 
bovenkant van het stellingbord of van de bodem-

bovenkant tot bodembovenkant. Bij grote afstanden 
kan de veldbelasting kleiner worden.
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 Belading van de stelling

Bij het beladen van de stelling moet rekening 
worden gehouden met de maximale belasting 
van het legbord. De legborden moeten gelijkma-

tig worden beladen.
De max. toeg. doorbuiging van de dragende leg-
borden mag nier meer bedragen dan L/200 mm van de 
overspanning! 
VOORBEELD: Legbord 1.000 mm, doorbuiging max. 
toegel. L/200 = 1.000 mm ÷ 200 = 5 mm

Gelijkmatig
verdeelde last!

max.
L/200

L = overspanning

K

K

K

K
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- Minimale afstanden van stellingcombinaties

Zijgang

Verkeerstraject

De afstanden tussen de stellingcombinaties moe-
ten bij een verkeerstraject (zie DGUV) min. 1.250 

mm bedragen.

Bij een zijgang (zie DGUV) bedraagt de minimale 
afstand 750 mm.

Kantelbeveiliging van stellingen
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A

Is de verhouding tussen hoogte (h) en diepte (d)  
meer dan 5:1, dan zijn maatregelen voor  
kantelbeveiliging vereist!

Als er zich transportvoertuigen in de direct omge-
ving van de stellingen ophouden, moeten er maat-
regelen worden genomen tegen kantelen vanaf de 
verhouding tussen hoogte (h) en diepte (d) van 4:1.

Zie ook pag. 8 voor passende maatregelen tegen 
kantelen zoals grond- en wandbevestiging met 
pluggen of dwarsverbindingen.

Kantelbeveiliging van stellingen

Bij stellingen met ladderbediening moet de 
beveiliging plaatsvinden door middel van wand-

bevestiging met pluggen of dwarsverbindingen!

Zie ook pag. 8 voor passende maatregelen tegen kan-
telen zoals wandbevestiging of dwarsverbindingen.

bijv. gebruik van ladders
Bij gebruik van ladders is de TRBS 2121 deel 2

B

Bodemverankering met pluggen WS2000

Voor de bodemverankering schroeft u de enkel-
voudige voetklem aan het T-profiel en bevestigt 

u deze eenheid met de schroefankers aan de vloer.

De zelftappende schroeven, schroefankers en onder-
legplaten behoren NIET tot de standaardlevering.

Passende maatregelen voor A  en B

T-profiel

Enkele klemvoet
Artikelnr.: 15280

Onderlegplaat
Artikelnr.: 12694

Schroefanker  
artikelnr.: 19956

Zelftappende schroef 
4,8 x 13 mm
Artikelnr.: 12710
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Dwarsverbindingen

Passende maatregelen voor A  en B

Hoekprofiel 40 x 40 mm resp. 60 x 45 mm

Massie
ve bodem

Wandbevestiging WS2000

De wandbevestiging wordt aan het T-profiel en 
de wand vastgeschroefd. 

Voor het wandtype geschikte pluggen horen niet tot 
de standaardlevering en moeten door de koper wor-
den aangeschaft.

Passende maatregelen voor A  en B

T-pro-

massieve 
wandWandbevestiging

stabiele uitvoering
Artikelnr. 10330

Bodemverankering met pluggen WS 3000 / W 100

Voor de bodemverankering schroeft u de voet-
plaat aan het staanderframe en bevestigt u deze 

eenheid met de schroefankers aan de vloer.

De schroefankers voor de bodemverankering behoren 
NIET tot de standaardlevering.

WS 3000 W 100

Schroefanker

Voor het verbinden en stabiliseren van  
meerdere stellingcombinaties zijn hoekprofielen  
(40 x 40 mm resp. 60 x 45 mm) nodig.
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Montage WS 2000

Montage T-profiel-frames

De T-profielen moeten met de afkanting altijd in 
dezelfde richting worden opgebouwd! 

De stabiliseringsprofielen worden aan de gladde zijde 
zonder afkanting ingehaakt. Aan deze zijde ligt de 
plaat dubbel met een kleine overslag. 

T-profiel met afkantingT-profiel met afkanting

T-profiel 
met afkanting

Gladde zijde
met dubbele
plaat!

Stabiliseringsprofiel

Basisstelling Stellinguitbreiding Stellinguitbreiding

Stabiliseringsprofiel

Breedvlakstelling WS 2000 - voor lichte belastingen
Montage

K 
max.

K

K = max. 600 mm
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Basisstelling - montage

Montage van de T-profiel-frames met stabiliseringsprofiel

*  - bij stabiliseringsprofiel: Nominale afmeting + 6 mm 
- bij langstraverse / achterwand: Nominale afmeting + 8 mm

Nominale 
afmeting*

BOVEN

ONDER

155 mm

125 mm

Tabel 1: T-profiel-frames - maximale veldbelasting en positie van de stabiliseringsprofielen

Als er grotere veldbelastingen nodig zijn dan de hieronder aangegeven 
belastingen, verzoeken wij om dit met ons te overleggen. Deze zijn reali-
seerbaar door een groot aantal stabiliseringselementen.

Max. veldbelasting bij slechts 2 niveaus: 800 kg

Veldbelastingen en aantal stabiliseringsprofielen

Positie van de stabiliseringsprofielen

Stellinghoogte: 2.000 mm  2.500 mm 3.000 mm

Aantal stabiliseringsprofielen: 2 stuks 3 stuks 3 stuks

Aantal niveaus: 3 niveaus 4 niveaus 5 niveaus

maximale veldbelasting 1.250 kg 1.800 kg 2.100 kg

Framehoogte  
h mm

Aantal  
stabiliserings-

profielen

Hoogtepositie van de stabiliseringsprofielen in mm

h1 h2 h3

2.000 - 2.299 2 206 1.756 ---

2.300 - 2.499 2 206 2.056 ---

2.500 - 3.000 3 206 1.006 2.256 h1

h2

h3

max. 1,5

•  Montage in neergezette toestand, in ieder geval zodanig dat het 
T-profiel niet kan veren. 

•  Let op de juiste T-profielzijde (zonder afkanting) en plaats deze 
ver naar boven bij de opening!

•  BELANGRIJK: Het inslaan van de stabiliseringsprofielen mag 
ALLEEN MET EEN ZACHTE HAMER worden uitgevoerd!

•  Druk de borglussen met een schroevendraaier in het T-profiel 
(max. 1,5 mm).

Zie voor het aantal en de positie van de stabiliseringsprofie-
len tabel 1.
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Montage

Montage van spaanplaten en verstevigingen

Positie van de inlegborden en positie van de verstevigingen bij spaanplaten 

Spaanplaten
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Spaanplaten

Spaanplaten

Versteviging

Versteviging
Positie en aantal verstevigingen
zie weergave hieronder!

Montage van stalen legborden

Stalen legbord

Bij de montage van stalen legborden  
zijn geen verstevigingen vereist!

Stalen legbord

Montage breedspandraagbalken

Als de verhouding van de stel-
linghoogte ten opzichte van 
de diepte meer is dan 5:1 moet 
de stelling tegen kantelen  
worden beveiligd!

Enkele klemvoet

Borgstift

Borgstift!

Breedspandraagbalk

Breedspandraagbalk

Het plaatsen van de borgstiften is absoluut vereist. Als 
de borgstiften moeilijk in te brengen zijn, kunt u de 

langstraverse met een hiervoor geschikte rubberhamer in 
de geleiding slaan tot de borgstift past!
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Breedvlakstelling WS 3000 - voor meervoudige onderverdelingen
Montage

Montage WS 3000

Montage frame multifunctionele staanders

Horizontale schoor

Voetplaat
Bout
M6x40

Diagonaalschoor

M6x30
Moer M6

frame

frame

Montageaanwijzing:
Bouten M6x30 met 10 Nm aan-
draaien. Draaimomentsleutel 
gebruiken.

Met stalen panelen Met spaanplaten

Schoor

M6x30

Moer

frame

Montageaanwijzing:
Montage van de horizontale en 
diagonale schoren: Vouwzijde 
naar beneden!

K 
max.

K

K = max. 600 mm
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Breedvlakstelling WS 3000 - voor meervoudige onderverdelingen

Tabel 1: Positie en aantal schoren

Toleranties bij de montage:
De toegestane tolerantie bij de staanderlengte 
bedraagt ± 1 mm / meter. 

Voor de vereenvoudiging van de framemontage 
moeten de staanders met vergelijkbare tolerantie in 
elkaar worden gezet.

De toegestane montagetoleranties van de frame-
diepte bedragen + 2 mm / - 1 mm.

Aantal horizontale en diagonale schoren

Afmetingen van de horizontale en diagonale schoren

Framehoogte 2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Aantal horizontale schoren: 3 3 4

Aantal diagonale schoren: 1 2 3

117 mm

117 mm

117 mm

80
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m
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0 
m

m

2.
50

0 
m

m

2.
00

0 
m

m 80
0 

m
m

80
0 

m
m

Montage voetplaat en bodemverankering

Staander Staander Staander

Voetplaat Voetplaat Bodemverankering:
elke voetplaat 1 st. schroefanker 
d = 8 x 75 mm
(Art. 19956, moet apart besteld worden)

Schroefanker

M6x30

Moer M6

Framediepte 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm
Lengte horizontale 
schoor mm

453 mm 553 mm 753 mm 953 mm

Lengte diagonale  
schoor mm

940 mm 990 mm 1.112 mm 1.254 mm
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Montage
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Breedvlakstelling WS 3000 - voor meervoudige onderverdelingen

Montage draagbalk en verstevigingen

Draagbalk

Draag-
balk

Draagbalk

Borgstift

Het plaatsen van de borgstiften is absoluut ver-
eist. Als de borgstiften moeilijk in te brengen zijn, 

kunt u de langstraverse met een hiervoor geschikte 
rubberhamer in de geleiding slaan tot de borgstift 
past! 
Voor de draagbalken met spaanplaten en panelen zijn 
altijd verstevigingen vereist!

Draagbalk

Versteviging

Montage van de draagbalken

Draagbalk

Versteviging

Montage van de verstevigingen

Montage & positie van verstevigingen en spaanplaten

Aantal en positie van de spaanplaten  
en verstevigingen per stellingbreedte

750 750

1500

1 versteviging

1000

2000

1000

1 versteviging

750 750 1000

2500

750

2250

750 750

3 verstevigingen2 verstevigingenDraagbalken

Verstevigingen

Spaanplaten

Montage & positie van verstevigingen en stalen panelen

Aantal en positie van de stalen panelen  
en verstevigingen per stellingbreedte

Draagbalken

Stalen panelen

1500

6 panelen

1 verstevi-

1750

7 panelen

1 versteviging

2000

2.250 2.500

8 panelen

9 panelen 10 panelen

1 versteviging

2 verstevigingen 3 verstevigingen

Verstevigingen
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Montage onderverdelingselementenB
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Montage

Breedvlakstelling WS 3000 - voor meervoudige onderverdelingen

Onderverdelingsbuis en verdeelbeugels Schuimrubbermantel (optioneel)  
voor onderverdelingsbuis en verdeelbeugels

Verdeelbeugels

Onderverdelingsbuis

Verdeelbeugels

Hoogte 250 mm

Verdeelbeugels

hoogte 500 mm

Schuimrubbermantel

Steek de onderverdelingselementen door 
de beide openingen in de draagbalken.

Schuif de vakverdeler met de draad-
schroefplaat in de draagbalk en draai de 
vakverdeler tot de plaat goed vastzit.

Onderverdeling

Vakverdeler

Draadschroefplaat

Draagbalk

Draagbalk

Vakverdeler met draadschroefplaat
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Breedvlakstelling Z 1 - voor middelzware belastingen
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Montage

Montage Z 1

Montage basiselement

drager Kunststof voeten

Verbinder
Verbinder

Verbinder

Verbinder
Voor het verbinden van andere basisstelling-
velden moeten per steunzijde 2 verbinders in 
het onderste en bovenste gedeelte te wor-
den gestoken!

Verbinder met de uitstekende nokken in de 
openingen van de beide hoekprofielen  
plaatsen en naar beneden schuiven. Als dit 
moeilijk gaat, de verbinders met lichte  
hamerslagen naar binnen slaan.

Z1 hoekprofiel

Z1 hoekprofiel
van de volgende
basisstelling

Spaanplaten

traverse

Versteviging

Verbinder

Verbinder

Z1 hoekprofielen

Z1 hoekprofielen

K 
max.

H
max.

K1

K1 = 110 mm
K max. = 975 mm 
h max. 3.048 mm 

en max. veldbelasting = 2.500 kg!
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Breedvlakstelling Z 1 - voor middelzware belastingen

B
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 Z 1

Montage

Plaatsen van de traversen en dragers

Plaats de traversen en de dragers met de haken in het hoekprofiel. 

Blokkeer de traversen en dragers met een rubberhamer tot ze goed vast zitten.

drager

Z1 hoekprofieltraverse

Versteviging

traverse

Drager/traverse

drager

Profiel

traverse

Bovenaanzicht

Montage basiselement

1

3

2

4

Z1 hoekprofielen

Dragers

Verstevigingen

Spaanplaten

Traversen

Kunststof voeten
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Breedvlakstelling Z 1 - voor middelzware belastingen

B
re

ed
vl

ak
st

el
lin

g
 Z

 1

Montage

Belastingstabellen en maximale vak- en veldbelastingen

Stalen panelen Spaanplaten

Belastingstabel breedvlakstelling Z1  
max. vakbelasting per opslagniveau

 
 

Stellingbreedte 1.536 mm 1.841 mm 2.146 mm 2.450 mm

Diepte 469 + 621 mm 640 kg 610 kg 577 kg 545 kg

Diepte 773 + 925 mm 640 kg 720 kg 620 kg 500 kg  
De totale belasting (veldbelasting) van de stellingen is afhankelijk van de 
afstand van de afzonderlijke niveaus.

 
Belastingstabel breedvlakstelling Z1  
max. veldbelasting per stellingveld

Stellinghoogte 1.981 mm 2.438 mm 3.048 mm

Max. veldbelasting bij 3 niveaus 2.445 kg 2.175 kg ---

Max. veldbelasting bij 4 niveaus 3.200 kg 2.800 kg 2.500 kg

Max. veldbelasting bij 5 niveaus 3.500 kg 3.250 kg 3.000 kg

Max. veldbelasting bij 6 niveaus 3.900 kg 3.600 kg 3.300 kg

Max. veldbelasting bij 7 niveaus --- 3.850 kg 3.675 kg

Alleen de meegeleverde originele spaanplaten mogen 
worden gebruikt! Altijd een doorlopende spaanplaat 
per niveau!

Stelling-
breedte

Aantal
Stalen panelen

305 mm

Aantal
Stalen panelen

260 mm

Aantal
Stalen panelen

24 mm

1.536 mm 4 1 2

1.841 mm 5 1 2

2.146 mm 6 1 2

2.450 mm 7 1 2

Aantal en afmetingen van de stalen panelen

tot 720 kg  

draagvermogen

Aantal en afmetingen van de spaanplaten

Stalen panelen Spaanplaten
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Breedvlakstelling Z 1 - werkbank

W
erkb

an
ken

 Z 1

Montage

Montage Z 1 - werkbank als werktafel

Overzicht van de basiselementen

drager

Kunststof voeten

Z1 hoekprofiel

Spaanplaten

traverse

traverse

Versteviging

Veldbelasting: max 640 kg
bij gelijkmatig verdeelde belasting

K
m

ax
.

K
m

ax
.

K max. = 400 mm

max. 320 kg  
bij gelijkmatig verdeelde belasting
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Breedvlakstelling Z 1 - werkbank
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Montage

Plaatsen van de traversen en dragers

Plaats de traversen en de dragers met de haken in het hoekprofiel. 

Blokkeer de traversen en dragers met een rubberhamer tot ze goed vast zitten.

drager

Z1 hoekprofieltraverse

Versteviging

traverse

Drager/traverse

drager

Profiel

traverse

Bovenaanzicht

Montage basiselement

1

3

2

4

Z1 hoekprofielen
Dragers

Verstevigingen

Spaanplaten

Traversen

Kunststof voeten

Spaanplaten

hoekprofiel
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Breedvlakstelling Z 1 - werkbank met niveaus

W
erkb

an
ken

 Z 1

Montage

Montage Z 1 - werkbank met stellingniveaus

Overzicht van de basiselementen

drager

drager

Kunststof voeten

Z1 hoekprofiel

Spaanplaten

Spaanplaten

traverse

traverse

traverse

max. 100 kg  
bij gelijkmatig verdeelde belasting

max. 320 kg  
bij gelijkmatig verdeelde 
belasting

K
m

ax
.

K max. = 400 mm

Veldbelasting: max 640 kg
bij gelijkmatig verdeelde belasting
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Breedvlakstelling Z 1 - werkbank met niveaus

W
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Montage

Plaatsen van de traversen en dragers

Plaats de traversen en de dragers met de haken in het hoekprofiel. 

Blokkeer de traversen en dragers met een rubberhamer tot ze goed vast zitten.

drager

Z1 hoekprofieltraverse

Versteviging

traverse

Drager/traverse

drager

Profiel

traverse

Bovenaanzicht

Montage basiselement

1

4

2 3

5 6

Z1 hoekprofielen

Z1 hoekprofielen

voorzijde/boven

Dragers

Dragers

Verstevigingen

Verstevigingen

Spaanplaten

Spaanplaten

Traversen

Traversen

Stelling/boven

Kunststof voeten
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Breedvlakstelling W 100 - voor zware belastingen

B
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 W
 100

Montage

Montage staanderframes

Montage W 100

Horizontale schoor

Diagonaalschoor

Staanderprofiel

Vakwerk- 
schroefverbinding

Afstandsbuis

Voetplaat en
schroefverbinding

Horizontale schoor

Horizontale 
schoor

Afstandsbuis

Diagonaalschoor

Staanderprofiel

Staanderprofiel

A

A

B

B

C

C

K

K

k= zie pagina 26
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Breedvlakstelling W 100 - voor zware belastingen
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Montage

Tabel: Staanderframes met diagonale/horizontale schoren

2.000 mm

50

200

1.
75

0

5 
x 

35
0

5 diagonale

2 horizontale

2 enkelvoudige verbindingen

6 dubbele verbindingen

3.500 mm

9 diagonale

3 horizontale

4 enkelvoudige verbindingen

10 dubbele verbindingen

50

50
250

3.
15

0

9 
x 

35
0

11 diagonale

2 horizontale

2 enkelvoudige verbindingen

12 dubbele verbindingen

4.000 mm

50

100

3.
85

0

11
 x

 3
50

6 diagonale

3 horizontale

4 enkelvoudige verbindingen

7 dubbele verbindingen

2.500 mm

50

50
300

2.
10

0

6 
x 

35
0

12 diagonale

3 horizontale

4 enkelvoudige verbindingen

13 dubbele verbindingen

4.500 mm

50

50
200

4.
20

0

12
 x

 3
50

8 diagonale

2 horizontale

2 enkelvoudige verbindingen

9 dubbele verbindingen

3.000 mm

50

150

2.
80

0

8 
x 

35
0

14 diagonale

2 horizontale

2 enkelvoudige verbindingen

15 dubbele verbindingen

5.000 mm

50

50

4.
90

0

14
 x

 3
50

Enkelvoudige verbindingen:
Bout met moer  
incl. afstandsbuis

Dubbele verbindingen:
Bout met moer

Afmetingen diagonale/horizontale schoren

C-profiel type CZ 36

Framediepte
mm

Lengte horizontale
mm

Lengte diagonale
mm

600 553 660

800 753 834

1.000 953 1.018

1.200 1.153 1.208
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Breedvlakstelling W 100 - voor zware belastingen
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 W
 100

Montage

Tabel 1: Maximale staanderbelasting

Maximale staanderbelasting  
bij verschillende niveauafstanden (kniklengte) 
 

N
iv

ea
u

af
st

an
d

N
iv

ea
u

af
st

an
d

K = niveauafstanden max. belasting

500 mm 3.500 kg

600 mm 3.430 kg

700 mm 3.350 kg

800 mm 3.200 kg

900 mm 3.080 kg

1.000 mm 3.000 kg

1.100 mm 2.800 kg

1.200 mm 2.600 kg

K = 100 tot max. 1.200 mm
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Breedvlakstelling W 100 - voor zware belastingen
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00Montage van de draagbalken

Plaatsen van de draagbalken en borgstiften

Borgstift!

Draagbalktype ZG

Draagbalktype CO

Draagbalkprofiel ZG 85

Draagbalkprofiel ZG 55

Draagbalkprofiel CO

Draagbalken

Draagbalk

Staanderframes

Staanderframes

Voetplaat

Het aanbrengen van de borgstiften is absoluut 
vereist om de draagbalk vast te zetten! 

Belangrijke opmerking: 
De belastingen door 

draagbalkparen mogen in 
totaal de toegestane framebe-
lastingen (pagina 26) niet 
overschrijden.

Montage

Draagbalk-
type

Draagbalk-
lengte

Belasting per stel 
draagbalken

ZG 55/18 1.785 mm 670 kg
ZG 85/20 2.410 mm 950 kg
ZG 85/20  2.500 mm 1.050 kg

CO 1.250 mm 538 kg
CO 1.605 mm 419 kg
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Breedvlakstelling W 100 - voor zware belastingen
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100

Montage

Montage van de spaanplaatborden en dwarsliggers TX bij draagbalktype ZG

Spaanplaten

Dwarsliggers TZ

Dwarsliggers TZ

Dwarsliggers TZ

Draagbalk

Dwarsliggers type TZ

Framediepte
Type 

dwarsliggers
Aantal  

dwarsliggers

600 mm --- ---

800 mm TZ 55 2

800 mm TZ 85 2

1.000 mm TZ 55 2

1.000 mm TZ 85 3

1.200 mm TZ 55 3

1.200 mm TZ 85 3

Vanaf framediepte 800 mm moeten, voordat de 
spaanplatenborden worden geplaatst, de dwars-
liggers type TX in de draagbalkniveaus worden 
gemonteerd!
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Montage van de stalen panelen bij draagbalktype ZG

Stalen panelen
elk 178 mm breed

Aantal stalen panelen 

Vakbreedte Stalen panelen

1.785 mm 10 stuks

2.140 mm 12 stuks

 2.500 mm 14 stuks

Breedvlakstelling W 100 - voor zware belastingen
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00

Montage
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Breedvlakstellingen
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Aantekeningen 
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Breedvlakstellingen
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Aantekeningen 



Montage- en gebruikshandleiding 
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