
Ontwikkeling en berekeningsmethode 
zijn gecertificeerd conform de 

FEM 10.2.02 aanbevelingen en 
de EUROCODE III, waarmee u 

gegarandeerd bent van volledige 
veiligheid en een uitstekende kwaliteit.

Draagarmstelling
voor lichte en halfzware lasten...

... voor de opslag van lange lasten

•   Eenvoudige montage door de armen op
de staander te schroeven

•   Gemakkelijke toegang tot uw producten
(voor zowel enkel- als dubbelzijdig gebruik)

•   Grote keuze aan kleuren

•   Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

•   Dankzij de aangebracht perforaties en
de verschillende armprofielen bespaart u
ruimte en verbetert u uw opslag.

•   Robuust en stevig met een draagvermogen
tot 4.000 kg per staander
(al naar gelang de opstelling)

•   Evolutief systeem, u kunt staanders en
armen toevoegen al naar gelang uw
gebruik verandert.
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Zin in kleur: Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar.
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Standaard 
kleuren Andere referenties zijn mogelijk
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          Technische informatie:Gemakkelijke en praktische 
opslag van uw lange lasten…

Ook voor de opslag van 
houten planken of panelen, 
voor zowel  enkel- of dubbelzijdig gebruik, 
is de draagarmstelling een zeer geschikt hulpmiddel 
voor uw opslagorganisatie.

In een variant voor 
halfzware of voor 
lichte lasten
Op de draagarmstelling kunt u grote lengtes 
van metalen buizen, profielen, balken, 
enz. opslaan.

Veel kleuren en 
maten zijn 
beschikbaar 
voor een maximale aanpassing aan 
uw omgeving en uw wensen.

De mobiele 
draagarmstelling:
•  Met de mobiele draagarmstelling kunt u naar 

behoefte uw goederen behandelen.

•  Voor dubbelzijdig gebruik, voorzien van 
4 armniveaus (2x600) met verwijderbare 
aanslag (H. 40 mm) en voorzien van 2 wielen 
met rem en 2 wielen met directionele blokkering. 

•  Een handvat is inbegrepen. 

•  Afmetingen: Hoogte 1.750 mm 

•  Staandervoet: dubbelzijdig 2 x 600 mm 

•  Kruisschoren: 1.000 mm 

•  Lengte armen: 600 mm.

Hoogte Breedte Lengte

 1.750 mm 3.000 mm

 2.000 mm 3.500 mm

 2.500 mm 4.000 mm

 500 mm 1.250 mm

 750 mm 1.500 mm

 1.000 mm

 300 mm 700 mm

 400 mm 800 mm

 500 mm 1.000 mm

 600 mm 1.200 mm

1- Staanders
De staanders hebben een profiel van 140x40x3 mm voor de variant voor lichte lasten en een profiel van 200x80x3 mm voor de 
variant voor halfzware lasten. Perforaties om de 100 mm  voor bevestiging van de armen.

Twee verbindingselementen, H. 150 mm voor de variant van lichte lasten en H. 200 mm voor de variant van halfzware lasten, 
zijn op de staanderbasis gelast voor een goede bevestiging van de staandervoeten.

DRAAGVERMOGEN PER STAANDER*
LICHTE HALFZWARE LASTEN

Hoogte Enkelzijdig Dubbelzijdig Enkelzijdig Dubbelzijdig

1.750 mm 890 kg 1.790 kg - -

2.000 mm 960 kg 1.920 kg 2.240 kg 4.480 kg

2.500 mm 810 kg 1.620 kg 1.925 kg 3.850 kg

3.000 mm 715 kg 1.430 kg 1.700 kg 3.400 kg

3.500 mm - - 1.520 kg 3.040 kg

4.000 mm - - 1.390 kg 2.770 kg

* Genoemde lasten op te vatten als maximale lasten, gelijkmatig verdeeld en naar gelang de opstelling.

2- Staandervoeten
De staandervoeten, voor enkelzijdig of dubbelzijdig gebruik, bestaan uit 2 « U »-profielen 150x50x3 mm (lichte lasten) en « C »-profie-
len 200x80x25x3 mm (halfzware lasten), die op de staander worden geschroefd.Een asymmetrische opstelling is mogelijk waardoor 
u de maten en de kleuren van de twee zijden van de staander voor dubbelzijdig gebruik verschillend kunt maken.

Lengte staandervoeten: lichte lasten: van 300 tot 800 mm halfzware lasten: van 300 tot 1.200 mm

Optie: uitneembare opstand.
De armen dienen steeds korter of hetzelfde van afstand te zijn als de staander voor de stabiliteit.

3- Kruisschoren
De kruisschoor is een gelast buiskader dat om tussenafstand en stabiliteit te behouden tussen twee staanders wordt gelast. 
Lengte: 500, 750, 1.000, 1.250 et 1.500 mm.

4- Armen:
2 soorten armen zijn verkrijgbaar, naar keuze :

a) standaard arm met plastic dop  
b) arm met afneembare aanslag H. 100 mm.

De aanslagen zijn elektro-verzinkte draden Ø 8 mm die in 
de perforaties aan de uiteinden van de armen worden bevestigd.

DRAAGVERMOGEN PER ARM*
LICHTE LASTEN HALFZWARE LASTEN

80x40x2 mm 40x40x2 mm 80x60x3 mm 80x40x2 mm 40x40x2 mm

300 mm 540 kg 246 kg 1.200 kg 450 kg 240 kg

400 mm 403 kg 184 kg 800 kg 320 kg 180 kg

500 mm 320 kg 149 kg 600 kg 250 kg 140 kg

600 mm 261 kg 124 kg 500 kg 200 kg 120 kg

700 mm 218 kg 106 kg 400 kg 150 kg 100 kg

800 mm 186 kg 92 kg 350 kg 130 kg 90 kg

1.000 mm - - 270 kg 95 kg 70 kg

1.200 mm - - 200 kg 70 kg -

* Genoemde lasten op te vatten als maximale lasten, gelijkmatig verdeeld en naar gelang de opstelling.

Keuze voor legbord:
Mogelijkheid tot bevestiging, op een armniveau, van legborden 
van spaanplaat 19 mm of wit melamine spaanplaat 19 mm 
op 2  dwarsbalken.Op de legborden kunnen kleine onderdelen, 
dozen… tussen 2 armen worden opgeslagen..




