
Wij maken ruimte voor uw plannen

Gebruikershandleiding
Multisystem & Tube-50 system



Europe Racking N.V. 
Industrieweg 10

4104 AR  Culemborg (NL)
Tel.: +31 85 486 9700

info@europe-racking.com
www.europe-racking.com

Om u snel van dienst te zijn, kunnen wij bij telefonisch  
contact om de volgende gegevens vragen.

Tip: noteer hier de referentie gegevens van uw magazijninrichting,  
zo heeft u altijd de juiste gegevens bij de hand. 

Type stelling/ projectnummer :

Aankoopdatum   :
 
Bouwlocatie   :

Deze handleiding bevat instructies over: 
 

Montage 
Onderhoud 

Gebruik 
Belasting 
Keuring 

Garanties 
 

Gelieve deze handleiding af te leveren bij de  
verantwoordelijke voor veiligheid en/ of magazijn

v 1.0
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Deze handleiding is bedoeld als leidraad voor het gebruik van uw magazijninrichting van Europe Racking, om zo de gebruiker 
in staat te stellen veilig en correct met de stellingen om te gaan. Lees deze documentatie goed door om optimaal gebruik 
te kunnen maken van de mogelijkheden van uw magazijninrichting. Het is van groot belang dat de gebruiker weet waar 
de stelling wel en niet voor geschikt is zodat de veiligheid gewaarborgd kan blijven. Deze gebruikershandleiding wordt ook 
gebruikt ten behoeve van de BMWT-veiligheidskeuring om de kwaliteit van het product te garanderen.

Voor het opbouwen van de magazijninrichtingen dient gebruik gemaakt te worden van de montagetekening(en).  
De montagetekening is bepalend voor de uiteindelijke lay-out en constructie van uw magazijninrichting. Wijzigingen in de 
lay-out van de stellignen dienen altijd doorgegeven te worden.

Het wordt aangeraden om deze gebruiksaanwijzingen op te volgen. Indien deze aanwijzingen niet worden gerespecteerd 
vervalt de garantie. Dit geldt ook wanneer zonder toestemming van de leverancier door de klant en/ of derden ondeugdelijke 
werkzaamheden aan het product zijn uitgevoerd.

Verklaring van gebruikte symbolen en afkortingen

In deze gebruikershandleiding en op de magazijninrichting worden verschillende symbolen gebruikt om handelingen en 
eigenschappen toe te lichten. Hieronder de toelichting van deze symbolen.

= Let op, een aandachtspunt in de gebruikershandleiding. 

= Staat voor veiligheidsinstructies die u moet opvolgen om menselijk letsel te voorkomen.

= Staat voor een veiligheidsinstructie die u moet opvolgen om materiële schade te voorkomen.

Normen en verwijzingen

Om de veiligheid en kwaliteit van de magazijninrichting te waarborgen zijn er op nationaal en internationaal niveau 
eisen en normen opgesteld waaraan een stelling moet voldoen. Europe Racking berekent en ontwerpt magazijninrichting 
volgens deze normen (zie pagina 29: Normen en verwijzingen). 

Aanvullende productinformatie

!

STOP

!

!

!

Algemene informatie

Al het personeel dient bekend te zijn met deze informatie alvorens de stelling op te bouwen of ermee 
te werken. Een correcte installatie, gebruik en onderhoud van de stelling is namelijk essentieel voor een 
veilige werkomgeving.

Het assortiment van Europe Racking bevat een range aan producten welke grotendeels gebaseerd zijn op 
de opbouw van de legbord- dan wel grootvakstellingen. Voor producten zoals perfopanelen, gaaswanden, 
fietsenstellingen, balies en (kantoor)meubelen kunnen aanvullende eisen gelden met betrekking tot het 
gebruik. Raadpleeg daarom altijd de montagehandleiding van het betreffende product.

Dank u voor de aanschaf van uw Europe Racking Magazijninrichting!  

Algemene informatie
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Multisystem

In deze gebruikershandleiding zal in het geval van de legbordstelling uitgegaan worden van de onderstaande stelling. 
Hierbij vind u een overzicht van de verschillende onderdelen en bijbehorende beschrijving. De stelling hieronder afgebeeld 
is een dubbele legbordstelling. Het is ook mogelijk dat u de enkele versie heeft welke bestaat uit twee staanders en één 
legbord per laag.

4

3

2

Beschrijving van de onderdelen

1. Afdekdop
2. Dichte wand
3. Traverse
4. Staander
5. Voetplaat 
6. Stofplint
7. Legbordclip
8. Legbord
9. Schoring
10. Multiclip

1

65

9

7

8

Algemene informatie
Beschrijving legbordstelling

10
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Tube-50 system

In het geval van een grootvakstelling zal in deze gebruikershandleiding uitgegaan worden van de onderstaande stelling. 
Hierbij vind u een overzicht van de verschillende onderdelen en bijbehorende beschrijving. De stelling hieronder afgebeeld 
is een dubbele grootvakstelling, het is ook mogelijk dat u een enkele grootvakstelling heeft; in dat geval bestaat de stelling 
maar uit één frame.

Beschrijving van de onderdelen

1. Afdekdop
2. Afstandsstuk
3. Legbordondersteuning
4. Voetplaat
5. Borgpen
6. ligger
7. Tube-50 frame
8. Legbord 

8

7

6

1

2

4

5

Algemene informatie
Beschrijving grootvakstelling
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Montage instructies
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De omgeving waarin de magazijninrichting geplaatst wordt is van groot belang voor de condities van de magazijninrichting. 
Het is belangrijk dat de toekomstige gebruiker van te voren aangeeft in welke externe omstandigheden de magazijninrichting 
wordt opgebouwd. Te denken valt onder andere aan bijv. een corrosief milieu, de werktemperatuur en bouwlocatie, dit 
om o.a. de wind, sneeuw en aardbevingsgegevens te bepalen.

Van te voren dienen de draagkracht en vervormingseigenschappen van de vloer van het magazijngebouw gespecificeerd te 
worden, evenals elke andere beperking dan ook bijv. toegangswegen, nooduitgangen, brandweer voorschriften, leidingen, 
afwatering en uitsparingen.

Ook de relevante eigenschappen van de opslageenheden (bijv. pallets met last) die worden opgeslagen en het betreffende 
transport materiaal moeten vooraf gespecificeerd worden zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het ontwerp. 
Voorbeelden zijn onder andere: eigenschappen van het opslaghulpmiddel, afmetingen, gewichten en de uitsteek van de 
last, verpakkingswijze en logistieke hectiek.

Bouwbesluit en benodigde vergunningen

Het is mogelijk dat u voor de magazijninrichting speciale vergunningen nodig heeft. Zo valt magazijninrichting onder het 
bouwbesluit, dit betekend dat er voor magazijninrichting met een hoogte van 8,5 meter of hoger en bij bordesvloeren een 
lichte bouwvergunning nodig is. Het is noodzakelijk dat deze bij de plaatselijke gemeente aangevraagd wordt voordat de 
magazijninrichting opgebouwd wordt. Ook moet er met de brandweer gekeken worden naar wat mag en kan.

!

!

Steunt de magazijnstelling uitsluitend op de vloer 

nee ja 

Reguliere bouwvergunning Hoger dan 3 meter? *  

nee 

Met verdiepingsvloer of loopbrug Monument of beschermd stad- of dorpsgezicht? 

nee nee 

Bouwvergunningsvrij, geen bouwwerk Licht bouwvergunningplichtig Lager dan 8,5 meter? 

nee 

Licht bouwvergunningplichtig Met verdiepingsvloer of loopbrug 

nee 

Licht bouwvergunningplichtig Bouwvergunningsvrij, 
geen bouwwerk 

ja 

ja ja 

ja 

ja 

* De hoogte wordt buitenmaats gemeten. Dat wil zeggen, vanaf de grond tot en met het hoogste constructie-onderdeel. 

* De hoogte wordt buitenmaats gemeten. Dat wil zeggen, vanaf de grond tot en met het hoogste constructie-onderdeel  
Bron: Nieuwe bouwregelgeving magazijnstellingen VROM

Voorafgaande aan het monteren
Montage instructies

Het is van belang dat Europe Racking op de hoogte is van de omstandigheden waaronder de 
magazijninrichting gebruikt gaat worden. Zo kan tijdens het ontwerp rekening gehouden worden met deze 
omstandigheden en kan Europe Racking de kwaliteit van uw magazijninrichting waarborgen. Afwijkingen 
op de vooraf overeengekomen omstandigheden zijn ter verantwoording van de eindgebruiker.

Het aanvragen van de benodigde vergunningen valt ter verantwoording van de gebruiker. De gebruiker 
dient ervoor zorg te dragen dat bij de start van het opbouwen van het magazijn de benodigde vergunningen 
afgegeven zijn. Eventuele vertragingen en bijkomende kosten door het ontbreken van de vergunningen 
worden in dit geval geheel in rekening gebracht bij de klant.
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De Europe Racking magazijninrichting dient volgens de 
bijbehorende constructie- en layouttekeningen gemonteerd te 
worden door personeel dat getraind is in het correct monteren 
van magazijninrichting. Het is aan te bevelen om de montage uit 
te laten voeren door of onder regie van Europe Racking. Europe 
Racking is op de hoogte van alle technische specificaties en 
draagkrachtkarakteristieken van de magazijninrichting.

Om ongelukken te voorkomen dienen tijdens de montage de 
gangpaden schoon te zijn en vrij van materialen en afval. Na 
afloop van de montage dienen de gangpaden en de ruimte onder 
de stellingen schoongeveegd te worden, hierna is het pas voor 
voertuigen toegestaan om het magazijn te betreden.

De magazijninrichting dient waterpas gemonteerd te worden, de 
meeste vloeren zijn niet vlak. De maximale verticale uitwijking op 
de normaallijn is 1/500 van de hoogte.

Eventuele bout en moerverbindingen dienen voldoende strak 
bevestigd te worden. De veiligheid van het gehele systeem is 
afhankelijk van een goede bevestiging.

De magazijninrichting dient gemonteerd te worden op een 
geschikte vloer. Europe Racking is tijdens het ontwerp van de 
stellingen uitgegaan van een betonvloer met een minimale 
kwaliteit van C8/10. De klant dient van te voren te kunnen 
bewijzen dat de vloer aan deze kwaliteit voldoet. 

De stelling is hoger dan 2 meter, met een hoogte-diepteverhouding 
van meer dan 4:1. Dan moet de stelling voorzien worden van  
vloerverankering.

De magazijninrichting mag niet onbeschermd buiten of in 
een ruimte met een hoge luchtvochtigheid geplaatst worden, 
behalve als de stelling hier speciaal voor ontworpen is. Om 
de magazijninrichting buiten te gebruiken dient er rekening 
gehouden te worden met de effecten van regen, wind en sneeuw.

Stel de magazijninrichting niet bloot aan corrosieve of 
bijtende substanties. Deze kunnen de technische specificaties  
(o.a. krachtkarakteristieken) van de magazijninrichting negatief 
beïnvloeden.

Zorg voor voldoende licht in de gangpaden. Een goede verlichting 
zorgt voor betere werkomstandigheden waardoor de kans op 
schade verminderd.

Zorg ervoor dat gangpaden breed genoeg zijn voor het 
transportmaterieel. De minimale breedte van de gangpaden is de 
som van de draaicirkel van het materieel + last en een vrije ruimte 
om de veiligheid te waarborgen. 
Deze ruimte moet volgens NEN-EN 15620 minimaal 200 mm zijn 
om aanrijding te voorkomen.

Monteer eventueel aanrijdbeveiligingen op plaatsen waar veel 
transportverkeer is, de gevolgen zijn aanzienlijk wanneer er 
bijvoorbeeld een heftruck tegen de magazijninrichting aanrijdt. 

Veranderingen in de opstelling van de magazijninrichting kunnen 
de capaciteit van de stelling veranderen. Zorg er voor dat de  
lay-out van de inrichting hetzelfde is als op de tekeningen 
van Europe Racking is aangegeven. Veranderingen mogen 
pas aangebracht worden wanneer een door Europe Racking 
gekwalificeerd engineer hiervoor toestemming geeft zodat de 
veiligheid gewaarborgd blijft.

Meng geen onderdelen van de magazijninrichting van Europe 
Racking met onderdelen van andere fabrikanten. Deze onderdelen 
gebruiken mogelijk andere verbindingstechnieken en hebben 
andere specificaties welke negatieve gevolgen kunnen hebben op 
de stellingscapaciteit.

Pas de onderdelen van de magazijninrichting van Europe Racking 
niet zelf aan (bijv. door lassen of zagen) deze kunnen negatieve 
invloeden hebben op de mechanische eigenschappen van het 
betreffende onderdeel. Voor aangepaste onderdelen zonder 
toestemming van Europe Racking vervalt de garantie.

Alle inhaakverbindingen (bijv. liggers) dienen geborgd te zijn met 
een borgpen of weerhaak. Dit om onbewust uithaken van de 
liggers te voorkomen.

Installeer het belastingbord met daarop de maximale 
capaciteit van de stelling, en de maximale capaciteit per 
niveau. Deze belastingborden dienen permanent op de 
stelling aanwezig te zijn en goed zichtbaar voor de gebruiker. 
Europe Racking kan deze belastingborden voor u leveren.  
Voor meer informatie over belastingsborden, zie blz. 13.

Montageinstructies
Montage instructies
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[gangpad breedte]

[lengte maat] [plaats voor stelling]

[ dieptemaat]

[aanduiding pand][pand layout]

Om uw magazijn goed te kunnen inrichten wordt er in dit hoofdstuk uitleg geven over de meegeleverde montagetekening. 
Op deze manier bent u als gebruiker beter in staat om uw magazijn in te richten en/ of eventueel te controleren na 
afloop van de montage door de montageploeg. De montage van de magazijninrichting zelf wordt beschreven in de 
montagehandleiding van de betreffende stelling.

!

Voorbeeldtekening Legbordstelling Voorbeeldtekening Grootvakstelling

Op iedere tekening staat een 
renvooi waarin aanvullende 
informatie gegeven wordt met 
betrekking tot de tekening. 
De afbeelding hiernaast geeft 
een voorbeeld renvooi* met 
toelichting.

[Type stelling]

[Specificatie stelling]

[Uitleg gebruikte symbolen]

[Uitleg bouwwijze]

[Project details]

[gangpad breedte]

[ S= locatie schoring]

[ dieptemaat]

[aanduiding pand]

[lengte maat]

[pand layout]

[plaats voor stelling]

Uitleg van de montagetekening
Montage instructies

De hieronder afgebeelde indelingen dienen als voorbeeld en is niet leidend voor uw indeling. Gebruik voor 
het monteren van uw magazijn altijd de meegeleverde montagetekening. Zorg altijd dat de afmetingen van 
uw magazijn overeenkomen met de maten in de tekening. Kleine afwijkingen, zeker bij vloer op stelling, 
kunnen grote gevolgen hebben voor zowel de opbouw als de veiligheid.

*het hiernaast afgebeelde renvooi dient 
louter als voorbeeld, en heeft dus geen 
betrekking op uw project.
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Voor een goede verdeling van de krachten over de stelling is het belangrijk dat de stelling goed gepositioneerd wordt. 
Er worden eisen gesteld aan de verticaliteit van de stelling, hieronder een overzicht van de toleranties in verticaliteit en 
doorbuiging bij de montage. De waarde zijn opgesteld aan de hand van NEN-EN 15620:

G1
A

Bf

C1

H

G2

G3 H

C2

E D

J

K

Toelichting dimensies

A Afstand tussen twee staanders
Bf Afwijking tussen staanders in één frame
C1 Verticale afwijking op de normaallijn (X-as) 
C2 Verticale afwijking op de normaallijn (Z-as) 
D Framediepte
E  Gangpadbreedte
G1 Zijwaarste doorbuiging van de ligger 
G2 Positieve doorbuiging van de ligger 
G3 Negatieve doorbuiging van de ligger
H Hoogte van de stelling
J Doorbuiging van het frame 
K Vrije kniklengte

Dimensie Max tolerantie
Afwijking verticaalheid (X-as) C1 H / 500

Afwijking verticaalheid (Y-as) C2 H / 1000

Zijwaartse doorbuiging ligger G1 A / 400

Positieve doorbuiging ligger G2 A / 200

Negatieve doorbuiging ligger G3 A * 0.7 / 200

Doorbuiging van het frame J H / 500

Montagetoleranties
Montage instructies

* Toleranties volgens NEN-EN 15620
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Na de montage is het verplicht om een belastingbord aan te brengen op de stelling. Deze geven een belangrijke 
omschrijving van de eigenschappen van de magazijninrichting en vermelden welke last de magazijninrichting kan verduren.  
Op deze manier spelen de belastingborden een belangrijke rol bij de veiligheid van het magazijn en is het dus erg  
belangrijk dat de waarden op de stickers opgevolgd worden. De belastingborden en stickers moeten voldoen aan  
de eisen volgens: EN 15635. 

De belastingborden worden aangebracht aan de voorkant van iedere magazijninrichting met daarop de maximale 
belastingen per stelling en een aantal waarschuwingen. Op deze manier is het voor iedere gebruiker duidelijk wat er wel 
en niet met de magazijninrichting mag gebeuren. De belastingstickers worden per magazijninrichting apart aangebracht 
op het moment dat de stellingen onderling verschillende draagkracht karakteristieken hebben. Het invullen van zowel de 
belastingborden als de belastingstickers gebeurd aan de hand van de belastingtabellen (zie volgende bladzijden).

Belastingsticker:

De belastingsticker geeft de karakteristieken 
van de magazijninrichting met daarop de 
volgende informatie:

1. Type magazijninrichting

2. Afnemer en montage maand

3. Maximale krachten per vak
       gelijkmatig verdeeld.

4. Maximale belasting per sectie

5.    Maximale vrije kniklengte 

800 kg max. sectiebelasting

Alle waardes gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting
Maximale vrije kniklengte van 500 mm

Type: Multisystem
 

Afnemer: Firma Nederland B.V.
Projectnummer: ABC 4233

Bouwjaar/ -maand: 2012 - 5

100 kg per level

100 kg per level

100 kg per level

100 kg per level

Belastingbord:

Het belastingbord bevat waarschuwingen 
met betrekking tot het gebruik (linker 
gedeelte). Het rechter gedeelte bevat 
de karakteristieken van de stelling welke 
hetzelfde zijn als bij de belastingsticker. 
Voor meer informatie over de 
karakteristieken zie belastingsticker.

800 kg max. sectiebelasting

Alle waardes gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting
Maximale vrije kniklengte van 500 mm

Type: Multisystem
 

Afnemer: Firma Nederland B.V.
Projectnummer: ABC 4233

Bouwjaar/ -maand: 2012 - 5

100 kg per level

100 kg per level

100 kg per level

100 kg per level

Uitleg van de belastingsborden
Montage instructies



Belastingtabel legbordstelling
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Montage instructies
M

ax
. b

el
as

tin
g 

pe
r u

ni
t (

kg
)

Belastings-
klasse

Framehoogte

< 2100 mm < 2300 mm < 2900 mm

Enkele uitvoering
Licht I 960 820 760
Licht II 1590 1400 990
Middel I 2000 1620 1620
Middel II 2630 2430 1800
Zwaar 3620 2880 2060

Dubbele uitvoering
Licht I 960 820 760
Licht II 1320 1180 900
Middel I 2000 1620 1000
Middel II 2000 1800 1400
Zwaar 2740 2500 1940

B
el

as
tin

g 
/ l

eg
bo

rd Aantal legbordondersteuningen

0 1 2

D
ie

pt
e

300 120 200 -
400 105 200 -
500 105 185 200
600 105 170 200

Wijze van gebruik

1.  Bepaal de maximale belasting per legbord.  
  Bereken vervolgens de maximale unitlast 
 (legbordbelasting x aantal).
 
2.  Bepaal de uitvoering van de traverse en 
 schoren aan de hand van de maximale 
 unitlast.

3.  Bepaal het aantal units per schoorunit. 
 Deel de maximale draagkracht per 

  
 schoorunit door de maximale unitlast. 

 
 4.  In de eerste en laatste unit van een rij 
 moet een schoorverbinding aangebracht 
 worden. Verdeel de resterende schoorunits

 

  over de gehele rij.
 

B
el

as
tin

gs
kl

as
se

 / 
w

ijz
e 

va
n 

op
bo

uw

Licht I Licht II Middel I Middel II Zwaar
Aantal traverse 2 x 2 2 x 2 3 x 2 3 x 2 4 x 2

Aantal schoren 2 4 4 6 6

Max. draagkracht per schoor unit (kg)

Enkele 
uitvoering 3800 6100 6100 7000 7000

Dubbele 
uitvoering 4400 7100 7100 7500 7500



Belastingstabel grootvakstelling
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Montage instructies
M

ax
im

al
e 

be
la

st
in

g 
pe

r s
pa

an
pl

aa
t l

eg
bo

rd
, 1

8 
m

m
 (k

g)

Liggerlengte 
(mm)

Diepte 
(mm)

Aantal legbordondersteuningen

0 2 3 4

1012

300 280 360 580 580

450 200 240 450 480

600 80 165 375 410

750 50 150 365 400

900 40 140 350 380

1200 30 110 350 380

1512

300 350 420 420 420

450 300 340 420 420

600 120 160 325 420

750 75 150 300 420

900 60 120 250 420

1200 50 100 250 420

1812

300 380 400 400 400

450 350 400 400 400

600 100 150 300 400

750 90 120 275 400

900 70 100 250 400

1200 55 80 200 400

M
ax

. b
el

as
tin

g 
pe

r u
ni

t

Vrije kniklengte 
(mm)

Max. belasting 
(kg)

Fr
am

eh
oo

gt
e 

(m
m

)

1700
2300
2500
2900

500 4000
600 3800
800 3200
1100 2400
1400 1700
1800 1000
2100 600
2200 540
2500 540
2700 540

M
ax

. b
el

as
tin

g 
pe

r l
ig

ge
rp

aa
r (

kg
) Legbord (Qa)

Banden (Q
Type 1 Type 2

b)

Li
gg

er
le

ng
te

 (m
m

)

1012 580 150 

1512 420 100 

1812 400 75 

2012 - - 

3012 - -

Banden (Qb)

-

320

280

260

150

Wijze van gebruik

1.  Bepaal de maximale unit belasting. Rond de vrije  
 kniklengte af naar een hogere waarde en neem de hierbij   
 behorende maximale unit belasting.

2.  Bepaal de maximale liggerpaar belasting aan de hand van  
 van de lengte van de ligger en de wijze van belasting  
 (zie afbeelding).

3.  Bepaal de maximale legbordbelasting aan de hand van de   
 liggerlengte, framediepte en het aantal 
 legbordondersteuningen.

50

25

20

Type 1

25

50

35 °

Type 2

Qa

Qb
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Gebruikersinstructies

3
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Voordat de magazijninrichting in gebruik genomen kan worden moet er met een aantal zaken rekening gehouden worden. 
Deze hebben betrekking op de montage en veiligheidsvoorzieningen, zodat een veilig gebruik gewaarborgd kan worden. 
De volgende acties dienen uitgevoerd te worden alvorens de magazijninrichting gebruikt mag worden.

• Monteren van de veiligheidsvoorzieningen
• Aanbrengen van de bijgevoegde veiligheidsborden/ symbolen
• Bepalen van de maximale belasting a.d.h.v. bijgevoegde belastingtabel
• Invullen van de maximale belasting op veiligheidsborden
• Opleiden van de gebruikers

Bij ingebruikname van de gemonteerde magazijninrichting dient men rekening te houden met de wettelijk gestelde 
veiligheidseisen. Indien van toepassing dient er een keuring uitgevoerd te worden voor ingebruikname. Deze keuring is  
verplicht. Voor stellingvloeren/ entresols geldt een verplichte ingebruikname keuring. 

Opleiding van uw personeel

Om ervoor te zorgen dat uw personeel veilig om kan gaan met de installatie dienen deze opgeleid en ingelicht te worden 
over de veiligheid van de magazijninrichting. Hieronder vallen onder andere de volgende punten: 

• De karakteristieken van de te behandelen lasten
• Het draagvermogen van de rekken
• De karakteristieken en gebruiksvoorwaarden van de hefwerktuigen
• Laad- en los mogelijkheden

Verder dient het personeel voorzien te worden van persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de geldende normen en 
reglementen, geldig voor de betreffende sector.

Moedig uw medewerkers aan om schades aan de magazijninrichting direct te melden! Houd daarbij in 
de gaten dat sancties geen oplossing zijn, deze leiden vaak tot het niet melden van ongevallen of schade.!

Voor het in gebruik nemen van de stelling
Gebruikersinstructies
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Gebruik geen liggers zonder de borging. Dit om te  
voorkomen dat de liggers ongemerkt uit de staander 
gehaakt kunnen worden met het risico dat deze naar 
beneden vallen, met of zonder last.

Heftruckchauffeurs mogen de last niet te hoog optillen 
wanneer ze de last in- of uit de stelling halen. De last mag 
niet in contact komen met de ligger erboven. Het risico 
bestaat dat de gehele stelling opgetild wordt of dat de 
ligger erboven uithaakt of beschadigd raakt met het risico 
dat deze naar beneden valt.

Wees er zeker van dat uw transportmaterieel voldoet 
aan de geldende eisen en voorzien is van de benodigde 
veiligheidsmaatregelen. Hierbij valt onder andere te 
denken aan bijv. bescherming tegen vallende lasten. Vraag 
uw heftruckleverancier naar de mogelijkheden.

Voorkom overbelasting van een onderdeel of de gehele 
stelling. Het risico bestaat dat de ligger bezwijkt onder 
een te hoge last met alle gevolgen van dien. kijk voor de 
maximale belastingen op blz. 14-15: Belastingstabellen. 

Zorg ervoor dat de last niet uit de stelling kan vallen, plaats 
deze volgens de correcte manier (volgens NEN-EN 15635)  
in het midden van de stelling. Zorg ervoor dat de last en 
pallets in goede staat zijn.

Zorg voor een periodiek onderhoudsprogramma zie  
blz. 20: Onderhoud en keuring. Meld beschadigingen zo 
snel mogelijk bij de verantwoordelijke persoon.

Zorg voor schone gangpaden. Materialen en afval zorgen 
niet alleen voor oponthoud, maar kunnen tot gevaarlijke 
situaties leiden.

Blijf binnen de gangpaden en loop niet op plaatsen die niet 
als looppad zijn aangewezen, vooral bij vloer op stelling.

Gebruik geen verdovende middelen terwijl er met of rond 
de stellingen gewerkt moet worden. Het gebruik van alcohol 
en drugs werken ongelukken in de hand deze verminderen 
het reactievermogen.

Gebruik de stelling niet voor doeleinden waar deze 
niet voor bestemd is (zie ook het volgende hoofdstuk). 
Onbestemd gebruik van het geleverde stellingmateriaal 
kan grote risico’s met zich meebrengen en de veiligheid van 
de gebruiker onnodig in gevaar brengen. Met onbestemd 
gebruik kan men bedoelen:

•	 De stelling gebruiken als draagstructuur voor niet 
bestemde constructies of goederen.

•	 De stelling onderwerpen aan niet voorziene 
belastingen of stoten (bijvoorbeeld het plaatsen 
van pallets in een Multisysteem).

•	 De stelling verbinden aan andere constructies 
of bouwwerken (indien niet opgenomen in het 
ontwerp).

•	 Het zelf betreden van de gemonteerde stelling 
(bijvoorbeeld in de stelling klimmen).

Let op: Verdeel de last altijd gelijkmatig en voorkom  
overbelasting van de liggers.

Let op: Zorg ervoor dat de last niet  te ver uit 
de stelling steekt. 

Aandachtspunten tijdens het gebruik
Gebruikersinstructies
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Oneigenlijk gebruik van de stelling
Gebruikersinstructies

Het is belangrijk dat de stellingen op een juiste manier 
gebruikt worden, de volgende acties dienen vermeden te 
worden:

• Klimmen in de installatie is niet toegestaan.
• De installatie gebruiken als draagstructuur voor een  

 andere structuur of voorwerp.
• De installatie verbinden aan andere 

 structuurelementen, niet voorzien in het ontwerp.
• De installatie onderwerpen aan dynamische krachten 

 en stoten die niet voorzien waren in het ontwerp.

Onder deze hoofdpunten vallen onder andere ook:
Onderdelen als liggers, staanders, dwarsliggers en 
legborden mogen niet onderworpen worden aan een 
kracht die hoger is dan de vermelde maximale last  
(zie blz. 14-15: Belastingtabellen).

Het creëren van een kracht op de stelling in horizontale 
richting moet ten allertijden voorkomen worden.

De last dient gelijkmatig over de stelling verdeeld te worden 
en zonder de maximale toegelaten overbloezingen te 
overschrijden.

Onderdelen niet op enig een andere manier beschadigen, 
bijvoorbeeld door er tegen aan te rijden of de verf te 
beschadigen.

Liggers en dwarsliggers dienen degelijk ingehaakt en 
geborgd te worden. Deze mogen niet ongelijk gepositioneerd 
worden.

Positioneer de stelling op een vlakke vloer of vul die uit 
indien nodig.

Constructie elementen dienen gemonteerd te worden 
volgens de geldende constructietekeningen die bij deze  
constructie horen.

Het gebruik van wegwerppallets of pallets in slechte staat 
is af te raden. Als ook pallets met passende afmetingen 
zonder gebruik van diepte liggers of roosters.

De schoren dienen ter versteviging van de legbordstelling, 
het is dus zaak dat er minimaal één schoringsunit per zes 
units aangebracht wordt in de stelling.

 

Verplaats niet meer dan één niveau aan liggers tegelijk, 
anders kan de stevigheid van de stelling in het geding 
komen.
 
Er mag geen last in de betreffende sectie aanwezig zijn als u 
het liggerniveau wilt wijzigen.

Staanders niet verwijderen.

De borging van de liggers dient te allen tijde intakt te zijn, zo 
kunnen liggers niet ongemerkt verwijderd worden.

De vul- en voetplaatjes onder de staanders dienen voor de 
stabiliteit van de stelling. Deze niet verwijderen! Indien de 
stabiliteit van de stelling wijzigt, neem contact op met uw 
leverancier.

Voer onderhoud tijdig uit volgens de beschrijving in 
hoofdstuk 4: Onderhoud en keuringen blz. 20.

Indien u de stelling verkoopt dient u er zorg voor te dragen 
dat de stelling ter plaatse gekeurd wordt, hetzelfde geldt 
als u de stelling afbreekt en op een andere plaats weer 
opbouwt.

Indien u gebruik maakt van interne transportmiddelen dient 
dit volgens de hiervoor gelden voorschriften te gebeuren. 
Daarbij moet ook gecontroleerd worden of na het plaatsen 
en na het verwijderen van de last de liggers nog intakt zijn.

Zet pallets goed en stevig verpakt weg zodat er geen kans 
bestaat dat de last uit de stelling valt.

Behandel de stelling en onderdelen hiervan met geschikte 
verf en vermijd contact met (agressieve) chemicaliën.

De last dient rustig met een maximale snelheid van 2 cm/s 
op de ligger gezet te worden.



Onderhoud en keuringen
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De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het onderhoud en het laten uitvoeren van de keuringen. Dit om de veiligheid en 
het functioneren van de stelling te waarborgen. De ARBO wetgeving verplicht de veiligheidskeuring van magazijnstellingen 
op de drie volgende momenten:

• Na installatie of verplaatsing
• Na een ernstige schade
• Periodiek

• Wijziging in de oorspronkelijke stellingconfiguratie
• Een visuele controle op vervorming van staanders, liggers, legborden evenals controle op over- en/ of ongelijkmatige 

 belasting.
• Vaststellen en beoordelen van de schades
• Controle van de verankering.

De periodieke keuring dient uitgevoerd te worden door een BMWT goedgekeurde keuringsinstantie. 
Hiervoor heeft Europe Racking bevoegde keuringmeesters beschikbaar.

Uitvoeren van de controle

Naast het geregeld keuren door het eigen personeel is regelmatige inspecties door een deskundige veiligheidsinspecteur 
noodzakelijk. Ook bij een op het eerste oog onschuldige schade kan een forse reductie van het draagvermogen optreden.

Let op zorg voor een:
  
1) Regelmatige en voortdurende bewaking en aandacht voor zichtbare beschadigingen en afwijkingen zoals:

•  Vervormde elementen door overbelasting of aanrijding door interne transportmiddelen.
•  Grote verschillen in verticaliteit van liggers en/ of frames.
•  Verzakking van de montagevloer
•  Loskomende bouten en moeren
•  Lasteenheden in slechte staat 
•  Elk ander element dat de veiligheid van de structuur kan beïnvloeden.

 
2) Periodiek een algemene controle uitvoeren:

• Of alle ingehaakte elementen degelijk ingehaakt en geborgd zijn
• Of de gelaste elementen geen scheuren vertonen
• Of de boutverbindingen niet losgekomen zijn.
• Of de verdeling, het aantal, het type en het draagvermogen van de liggers/ draagarmen/ niveaus niet gewijzigd zijn 

 t.o.v. de door de fabrikant voorzien opstelling
• Of alle belastingtabellen nog aanwezig zijn.

3) In het bijzonder voor palletstellingen:
• Of de liggers geen permanente vervormingen hebben in verhouding met de rechtlijnigheid, of de inhaking ligger/

 stijl voldoet en de borgpen aanwezig is.
• Of er geen vervormingen en verplaatsingen zijn in verticaliteit in lengterichting en diepterichting van meer dan  

 1/500 van de hoogte

4) In het bijzonder voor cantilever en modulever:
• Of de draagarmen geen permanente vervormingen hebben in verhouding met de rechtlijnigheid, of de inhaking 

 kolom/ draagarm voldoet en of de borgpen een centrale positie heeft t.o.v. de klauw.
• Of er geen vervormingen zijn in verticaliteit in lengterichting van meer dan 1/350 van de hoogte
• Of de haaksheid van de kolom, gemeten aan de top, bij ongeladen toestand minder is dan 1/350 van de hoogte.

!

Onderhoud en keuring

Voor actieve magazijnen waarin goederen met behulp van heftrucks in- en uitgeslagen worden, dient de 
periodieke veiligheidskeuring jaarlijks uitgevoerd te worden. In passieve magazijnen, bijvoorbeeld een 
museum, waar veel minder bewegingen plaatsvinden, kan deze keuring eens per 2  jaar uitgevoerd worden. 
De veiligheidsinspectie houdt in dat er gecontroleerd wordt op:
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Het classificatiesysteem dat de Europese richtlijn NEN-EN 15635 hanteert voor aanrijdschades werkt als een verkeerslicht. 
Met de kleuren groen, oranje en rood wordt het gevaar aangeduid:

• Bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt.
• Oranje betekent dat er zo snel mogelijk actie ondernomen moet worden. Maar dat er nog wel mag worden gewerkt.
• Rood wil zeggen dat de stelling onmiddellijk moet worden ontruimd en gerepareerd er dreigt instortingsgevaar. 

Het meten van deze schade is vrij eenvoudig: plaats een rechte lat van 1 meter langs de uitgebogen staander en meet 
vervolgens de maximale ruimte tussen de stelling en de lat. Knikken en deuken vallen direct onder de rode categorie.  
De tabel hieronder geeft de waarden volgens NEN-EN 15635:

Groen Oranje Rood

Diepterichting < 3 mm 3 tot 6 mm > 6 mm

Langsrichting < 5 mm 5 tot 10 mm > 10 mm

Boogschoor < 10 mm 10 tot 20 mm > 20 mm

! STOP!

Diepterichting Langsrichting Boogschoor

Classificatie van de schades
Onderhoud en keuring
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Mocht het voorkomen dat uw stelling ernstig beschadigd raakt volg dan het onderstaande schema op met de bijbehorende 
actiepunten. De classificatie van de schade gebeurt volgens de Europese richtlijn NEN-EN 15635 en werkt met de kleuren 
groen, oranje en rood. 

Laat na de herstelwerkzaamheden uw stelling keuren door het BMWT, door een Europe Racking bevoegde 
medewerker of door een Europe Racking erkende keuringsinstantie zodat de veiligheid gewaarborgd kan 
blijven.

STOP

In geval van beschadiging
Onderhoud en keuring

Doorgaan met de werkzaamheden

Verhoogd risico

Noteer de schade. Controleer de 
schade opnieuw bij de volgende 
keuring die binnen 12 maanden plaats 
moet vinden.

Als er geen veranderingen 
opgemerkt zijn 
tijdens normale 
inspectiemomenten.

Als de 
schade 
groter 
wordt.

Normaal in gebruik nemen

Stelling is beschadigd

De verantwoordelijke persoon voor de veiligheid van de 
magazijninrichting bepaalt de classificatie van de schade 

volgens de NEN-EN 15635 (zie volgende pagina).

Gevaarlijk

1.  Identificeer de schade voor reparatie.

2.  Bestel vervangende onderdelen.

3.  Zorg ervoor dat er geen lasten in de
     stelling gezet worden die ook 
     beschadigd zijn geraakt.

4.  Zo snel mogelijk de onderdelen   
     repareren.

Controleer of de nodige 
herstellingen en/ of 
vervangingen correct zijn 
uitgevoerd.

Normaal in gebruik nemen

Extreem gevaarlijk

Verwijder onmiddelijk alle 
lasten uit de beschadigde 
stelling. Herstel de schade 
voordat de stelling weer 
gebruikt mag worden.

controleer of de nodige 
herstellingen en/ of 
vervangingen correct zijn 
uitgevoerd.

Als de schade niet 
binnen 4 weken 
gerepareerd is of als de 
schade groter wordt.
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Garantie en verantwoordelijkheden
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Europe Racking produceert en controleert de producten volgens de geldende normen en heeft daarom vertrouwen in 
zijn producten. Mocht uw magazijninrichting echter binnen 12 maanden na ingebruikname defect raken tengevolge van 
materiaal-, productie- of constructiefouten e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden, dan garanderen wij de kosteloze 
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie of de vervanging van het product. 

De garantie vervalt zodra:

• De montage niet onder verantwoordelijkheid van Europe Racking is uitgevoerd. 

• Het product is gebruikt voor andere doeleinden dan van te voren met Europe Racking is overeengekomen. 

• Het product onoordeelkundig is gebruikt of gebruikt is op een manier waarvoor deze niet bestemd is. 

• Indien er schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

• Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of door een ongeval. 

• Reparaties of verbouwingen zijn uitgevoerd op een andere manier dan in de gebruikshandleiding of door Europe  
 Racking aangegeven.

Garantie
Garantie en verantwoordelijkheden
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Het vastleggen van de externe omstandigheden waar de stelling 
moet worden gebouwd, zoals:  

• Droog, 
• Niet corrosief,  
• Gebruikstemperatuur (kamertemperatuur, koel- of

vrieshuis),  
• Bouwlocatie, die de wind, sneeuw en 

aardbevingsgegevens bepaald. 
 
De draagkracht en vervormingeigenschappen van de vloer van het 
magazijngebouw, alsmede het specificeren van welke beperking 
dan ook, zoals: 
 

• Toegangswegen, 
• Nooduitgangen,  
• Plaatselijke afdekplaten van uitsparingen in de 

 gebouwvloer, 
• Afwaterend vloeroppervlak,  
• Leidingen en “units” van bouwkundige installaties,  
• Speciale deklagen van de gebouwvloer. 

 
Relevante eigenschappen van de opslageenheden (bijv. pallets 
met belading) die moeten worden opgeslagen, zoals: 
 

• Eigenschappen opslaghulpmiddelen 
• Afmetingen, inclusief maximale overbloezingen, 
• Gewichten, 
• Verpakkingswijze (wikkelfolie, stabiliteit goederen bij het 

 intern transport), 
• Logistieke “hectiek” (lage, gemiddelde of hoge omslag). 

 
Geschiktheid van het intern transportmaterieel voor de beoogde 
inzet. 

Het specificeren van die eigenschappen van het intern 
transportmaterieel van belang in relatie tot het veilig gebruik van 
de stellingen, zoals: 
 

• Type, 
• Hefhoogte bij de gegeven eigenschappen van de 

 opslageenheid (beladen pallet e.d.) 
• Minimaal vereiste stellinggangbreedte, rekening houdend 

 met de maximale afmetingen van de opslageenheden
• Eventuele bijzondere interactiekrachten die door bijv. de 

 heftrucks of  stelling-bedienings-hefkranen (SBH’s) op de 
 stelling worden uitgeoefend.      

Het zorgen dat het heffen van de opslageenheden en het afzetten 
of uitnemen van de stellinglocaties, gebeurd op een wijze van 
goed vakmanschap (verwaarloosbare verticale en horizontale 
krachten). 

Het specificeren of zelf verzorgen van vrijstaande 
aanrijdbeveiliging, daar waar vereist (bijv. op hoeken van 
stellinggangen en onderdoorgangen).  

Het borgen zodat palletladingen e.d. stabiel zijn voor intern 
transport en opslag. 

Het voorkomen dat in de stelling geplaatste opslageenheden 
zodanig in de stellinggangen steken, dat de vereiste minimale 
stelling gangbreedte voor een veilig intern transport niet meer 
aanwezig is. 

Het vrijhouden van de stellinggangen van obstakels en 
verpakkingsmateriaal. 

Het direct verwijderen van gemorste vloeistoffen, smeerolie e.d. 
die bijvoorbeeld kunnen leiden tot uitglijden van personen of 
slippen van heftrucks. 

Het verzorgen van voldoende verwarming en verlichting voor de 
in het magazijn uit te voeren werkzaamheden. 

Het uitvoeren van regelmatige inspecties op de goede staat van 
onderhoud en de daarmee voortvloeiende vereiste reparatie- of 
vervangingswerkzaamheden. Dit dient in principe te gebeuren 
met identieke stellingcomponenten of sterkere.  

Het zich eigen maken van de criteria voor het boordelen van 
aanrijdingschade: “Groen”, “Oranje” en “Rood” indicatie! Zowel 
als het kennen en direct uitvoeren van de vereiste maatregelen 
om het gebruiksveiligheidsniveau weer op orde te brengen. 

Er zorg voor dragen dat het bedieningspersoneel voldoende is 
geschoold en geïnstrueerd in het gebruik van de betreffende 
stelling en stelling-bedienings-werktuigen (heftrucks, order-
verzameltrucks e.d.) 

Wanneer de montage wordt uitgevoerd door de gebruiker of een 
montagefirma anders dan de leverancier. Let er dan op dat bij 
het uitvoeren van de montage van de stelling dit op een veilige 
en juiste manier wordt gedaan, volgens de richtlijnen van de 
leverancier. Montage door de leverancier van de magazijnstelling 
heeft de voorkeur. 

Het vaststellen en voldoen aan de laatste stand der techniek en 
de nationale wet- en regelgeving. 

Zie ook NEN-EN 15629, Annex A; NEN-EN 15635, art. 9.2

Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Garantie en verantwoordelijkheden
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Verantwoordelijkheid van de leverancier
Garantie en verantwoordelijkheden

Het specificeren en voor de gebruiker schriftelijk  vastleggen van 
de technische vereisten, gebruiksmogelijkheden en beperkingen 
van de magazijninrichting. 

Het beschikbaar stellen van tekeningen met de lay-out, configuratie 
en relevante dwarsdoorsneden met de veiligheidsstanden, 
nominale gangpadbreedte e.d., voor zover aan de orde. 

Het informeren van de gebruiker wat betreft de aan te raden 
vrijstaande aanrijdingbeschermers en de range van leverbare 
uitvoeringen.

Het aanbieden van de montage van de stelling met het daarbij 
behorende opleveringsprotocol.

Het aanbieden van technisch advies ook na de oplevering, 
bijvoorbeeld in geval van een veranderde gebruikswijze, gewicht 
en/ of soort van de opslageenheid(heden) of een wijziging van de 
stellingindeling. 

Het adviseren en aanbieden van de vereiste periodieke 
“deskundige”- inspecties op de staat van onderhoud en de 
gebruikswijze. Opm.: voor Nederland zie ook de NPR 5055-1.  

Het verklaren van de “Groen”, “Oranje” en “Rood” schadeniveaus 
en welke acties onmiddellijke moeten worden ondernomen bij 
elk niveau. 

Het leveren van te vervangen stellingcomponenten, wanneer aan 
de orde. 

Het verzorgen van belastingsborden in de vereiste 
veiligheidskleuren, waarop ook aangegeven de beperkingen en 
draagkracht van de stelling.

 

Zie ook NEN-EN 15629, Annex B; NEN-EN 15635, Annex A
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Normen en disclaimers
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Om de veiligheid en kwaliteit van de magazijninrichting te waarborgen zijn er op nationaal en internationaal niveau eisen 
en normen opgesteld waaraan een stelling moet voldoen. Europe Racking berekent en ontwerpt de magazijninrichting 
volgens de onderstaande normen.

Voor magazijnen ingericht vanaf 2008 gelden de Europese geharmoniseerde normen:

NEN-EN 15635  Niet verrijdbare stalen opslagsystemen – gebruik en onderhoud van 
   magazijnstellingen
NEN-EN 15512  Verstelbare palletstellingen – technische grondslagen voor het 
   constructief ontwerpen
NEN-EN 15620  Verstelbare palletstellingen – toleranties, vervormingen en 
   veiligheidsafstanden
NEN-EN 15629  Specificatie van magazijnstellingen
NEN-EN 15878  Begrippen en definities
NEN-5056  Niet-verrijdbare opslagsystemen – verstelbare palletstellingen – 
   technische grondslagen voor het ontwerp (aanvullingen op NEN-EN 
   15512:2009).

Voor magazijnen ingericht voor 2008 gelden de volgende normen:

NEN-5051  Magazijnstellingen, aanschafgegevens, montage en gebruik 
NEN-5052  Magazijnstellingen, belastingen en imperfecties
NVN-5053  Magazijnstellingen, beproevingsmethoden en proefinterpretaties

In officiële documenten kan verwezen worden naar een van deze normen als geldende leidraad voor de omschreven eis.

Normen en verwijzingen
Normen en disclaimers
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Inhoudelijk verantwoordelijk voor deze handleiding is Europe Racking N.V.. Technologieën en inzichten 
veranderen, iedere gebruiker heeft de plicht alle informatie aan te dragen waar de handleiding te kort schiet 
of verbeterd kan worden. Bij voorkeur wordt dit gedaan door de aanvulling/ wijziging aan te geven op een 
kopie van de des betreffende bladzijde en deze af te geven aan het bedrijfsburo van Europe Racking N.V.

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd door Europe Racking N.V. De nieuwste productgegevens 
en -specificaties zijn in deze handleiding verwerkt. Europe Racking N.V. behoud zich het recht om de inhoud 
van deze handleiding en de specificaties van dit product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Deze handleiding is eigendom van Europe Racking N.V.. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande toestemming van Europe Racking N.V..

Voor onze algemene leverings- en/ of montagevoorwaarden kan u terecht op onze website: 
www.europe-racking.com

Europe Racking N.V. kan niet door enige handeling, door een mededeling, een toezegging van een werknemer 
of vertegenwoordiger of stilzwijgend geacht worden te hebben ingestemd met andere dan uitdrukkelijk 
schriftelijk overeengekomen voorwaarden of met andere dan uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen inzet 
en/ of inzetomstandigheden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Europe 
Racking N.V. zijn niet bindend dan nadat en voor zover zij door Europe Racking N.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Normen en disclaimers

BELANGRIJK: Het niet opvolgen van de 
instructies in deze gebruikershandleiding kan 

resulteren in gevaarlijke situaties.!

Disclaimers



Europe Racking N.V.
 info@europe-racking.com

Uw contactpersoon:

Wij maken ruimte voor uw plannen

Europe Racking België
Geleenlaan 36, Poort 6689
3600 Genk
Tel +32 89 35 83 50 
www.europe-racking.be

Europe Racking Denmark
Centervej 22 
4180 Sorø
Tel +45 23 88 83 28 
www.europe-racking.dk

Europe Racking Nederland
Industrieweg 10 
4104 AR Culemborg
Tel +31 85 486 9700 
www.europe-racking.nl

Europe Racking Deutschland
Monschauer Straβe 6
41068 Mönchengladbach
Tel 0800 880 1880 (D) 
www.europe-racking.de

Europe Racking Switzerland  
& Austria
Tel +31 85 486 9791 
www.europe-racking.de

Europe Racking International 
Tel +31 85 486 9700
www.europe-racking.com


