
 

 

 

 

 

 

 

 

Montagehandleiding draagarmstellingen 

 

Type: 

Lichte inhaak arm (type CL) 

Geboute arm (type CB) 

Zware inhaak arm (type CH) 

Geklemde arm (type CP) 
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Geachte klant, 
 
Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling hebben we gelet op robuustheid, eenvoud 

en gebruiksgemak. 

De draagarmstelling is ontwikkeld en geproduceerd door onze eigen leverancier en deze 

is met de grootste zorg en aandacht gemaakt voor u als klant. Voor de constructie zijn 

alleen de beste materialen gebruikt die voldoen aan de Europees geldende normen. Zo 

garanderen wij u een lange levensduur en een optimaal opslaggebruik van uw 

fabrieksvloer. 

In het eerste deel van deze handleiding vindt u tips en aanwijzingen voor een juist en veilig 

gebruik van uw draagarmstelling. In het tweede deel staan de installatie voorschriften en 

de technische specificaties van de draagarmstelling, deze zijn vooral van belang voor de 

installateur maar ook voor de gebruiker van onze draagarmstelling. 

Het is raadzaam om voor de ingebruikname van deze draagarmstelling de handleiding 

zorgvuldig te lezen en hem vervolgens goed te bewaren. Uw monteur/keurmeester kan 

deze handleiding nodig hebben voor de jaarlijkse keuring. 

Wij wensen u veel opslag plezier van deze draagarmstelling. 

 

Multi Profiel BV. 
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Tips en aanwijzingen. 

De draagarmstelling:  
 

  

Een draagarmstelling is in verschillende uitvoeringen te verkrijgen. Zo zijn er 

draagarmstellingen te verkrijgen in: 

• Een enkele of dubbelzijdige belading  

• Een lichte of een zware armbelasting. 

• Verschillende hoogtes. 

• De armen vastgeklemd, gebout of ingehaakt. 

Al deze mogelijkheden maken dat uw draagarmstelling een uniek en een op maat 

gemaakte stelling is. 

Montage: 
Wanneer u de draagarmstellingen wilt laten monteren dan kan Multi Profiel voor een 

erkend montagebedrijf zorgen. De draagarmstelling mag alleen geplaatst worden volgens 

de montagevoorschriften. 

Onderhoud: 

• U dient jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren. Dit kunt u via ons regelen. 

• Wanneer u schade constateert aan de constructie laat dit gelijk repareren of indien 

nodig vervangen (gebruik alleen originele onderdelen). 

• Zorg dat de belastingsticker ten allen tijde duidelijk zichtbaar en leesbaar is. 
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Veiligheid: 
 

Voor de veiligheid dient u zich aan de volgende punten te houden: 

1. De gebruiker moet zich houden aan de maximale toelaatbare draagkracht. En dus 

de belasting, van de armen en staanders, niet overschrijden. De maximale 

toelaatbare draagkracht staat vermeld op het mee geleverde belastingsticker. 

2. Zorg ervoor dat de lading goed op de arm ligt, het liefst zo dicht mogelijk tegen de 

staander. De lading moet altijd binnen de lengte van de arm te blijven! 

3. Zorg er voor dat de last altijd gelijkmatig wordt verdeeld over de gehele lengte van 

de arm.  

4. Bij schade aan de constructie dit gelijk laten repareren of indien nodig vervangen 

(gebruik alleen originele onderdelen). 

5. Het is niet toegestaan om stellingen die voor binnen gebruik zijn geproduceerd, 

buiten te plaatsen. 

6. Het is niet toegestaan om stellingen te gebruiken als een klimtoestel. 
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Garantie:  
 

Multi Profiel is erkend lid van de BMWT hierdoor zijn de algemene leverings- en 

betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de BMWT, van toepassing. Ook in deze 

voorwaarden (aangeduid als BMWT voorwaarden) staan de garantie bepalingen 

beschreven. U kunt ten allen tijden deze BMWT voorwaarden toegezonden krijgen. 
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Montagevoorschriften. 

Algemene aanwijzingen: 
 

Uw draagarmstelling is berekend en wordt geproduceerd volgens de internationale norm 

NEN EN 1993 en NEN EN 15620. Daarnaast gelden de nationale en lokale wet- en 

regelgeving voor het plaatsen van draagarmstellingen. Multi Profiel BV biedt geen garantie 

wanneer de draagarmstelling onvolledig of onjuist is geïnstalleerd. 

Voorbereiding: 
 

Voordat u een draagarmstelling plaatst, dient u de volgende punten in acht te nemen: 

• Kan de bouwkundige vloer (meestal een betonvloer) de constructie volledig belast 

dragen zonder dat dit ten koste gaat van de vloer/gebouw. 

• Kan en mag er in de bouwkundige vloer geboord worden zonder dat de constructie 

van de vloer wordt aangetast. 

• Controleer de verpakking op schade, is er visuele schade neem voordat u verder 

gaat met het monteren contact met ons op. 

• Controleer vooraf of u genoeg en de juiste bevestigingsmaterialen heeft. 

• Controleer vooraf of u het juiste aantal stelling onderdelen heeft. (staanders, 

steunbuizen, schoren en armen). 

• Zijn er genoeg vulplaten aanwezig. 

• Indien nodig zijn er, voldoende en een in de juiste staat, hijsmiddelen aanwezig. 

N.B. Indien de schoren niet passen dan staan de staanders niet haaks en recht en vlak 

t.o.v. elkaar. 
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Montage: 
Doordat er verschillende vormen van draagarmstellingen zijn worden deze stuk voor stuk 

nader toegelicht. 

 

Montage demontabele voet: 

Indien de draagarmstelling een demontabele voet heeft moet deze eerst vastgezet worden 

aan de kolom. Dit is het makkelijkst op de volgende manier: 

1. Leg een kolom plat op de grond. 

2. Leg nu de voet er plat naast.  

3. Afhankelijk van de zwaarte en grootte van de voet en kolom moeten er 4 bouten 

van m16 of m20 gemonteerd worden. Monteer volgens onderstaande figuur de 

bouten, contraplaat en veerring en moer hand vast. Draai alles handvast. 

4. Draai de samengestelde staander over de kolom op de andere zijde.  

5. Monteer nu de andere zijde met de andere helft van de bouten vast. 

6. Ga hierna verder in hoofdstuk “Montage ………… stelling met aangelaste voet” 

punt 1.  
    

     

   Bout M16x60 (kwal. 10.9)   Moer (M16/M20 kwal.10.9) 

    of     Veerring 

   Bout M20x60 (kwal. 10.9)     Contra plaat (dikte 10mm)  

© 2014 Multi Profiel BV, Assen 
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Montage Lichte inhaakstelling (type CL): 

Het is verstandig om vooraf eerst één deel (sectie) van de stelling in elkaar te zetten. Dit is 

het makkelijkst op de volgende manier: 

1. Leg een staander op de grond met de voet omhoog wijzend. Indien u een dubbele 
voet heeft moet u verder gaan met punt 6. 

2. Monteer hieraan de steunbuizen en de schoren. U dient ten allen tijde aan de moer 
zijde een volgring te plaatsen. De schoren dienen volgens het schoren schema te 
worden gemonteerd. Deze wordt los door ons bijgevoegd. Bout alles handvast. 

3.  

 
 

4. Monteer hierna de volgende staander met eventueel de volgende steunbuizen en 
schoren. 

5. Hijs het draagarmstelling deel nu zodanig op totdat deze op zijn voet staat. Gebruik 
hiervoor de geschikte hijsmiddelen. Plaats nu dit deel op zijn plek. 

6. Voordat u verder gaat monteren dient u zich er zeker van te zijn dat dit deel niet kan 
omvallen tijdens verdere montage. Indien nodig maak een noodbevestiging zodanig 
dat u er zeker van bent dat dit deel niet kan omvallen. 

7. Monteer nu de volgende staander, steunbuis en schoren totdat u de gewenste 
lengte hebt bereikt. Indien gewenst maak nog een noodbevestiging. 

8. Voordat u nu alles vast gaat draaien en zetten dient u eerst alle staanders waterpas 
te gaan zetten, zowel in verticale richting als in horizontale richting, maar ook dient 
u de voeten in diepte richting evenwijdig te plaatsen. (Voor afwijkingen zie 
maximale montage scheefstanden blz. 17 ) 

9. Indien nodig maak gebruik van de eventueel meegeleverde vulplaten. Let er wel op 
dat de vulplaten nooit er onderuit kunnen schuiven. Bout of lijm deze desnoods 
vast. 

  

SCHOOR AFHANKELIJK 

VAN SCHOORSCHEMA 

STEUNBUIS 

BOUT M12 X 30 MM 

BOUT M12 X 40 MM 

BOUT M12 X 40 

BOUT M12 X 30 

MM 
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 kikkerplaat verankering   verankeringplaat   voor geponst gat 

 
10. Draai hierna alle bouten en moeren goed vast. Gebruik hierbij een momentsleutel 

met een ingesteld draaimoment van 90 Nm. 
11. Veranker de stelling vast aan de vloer. Voor verankering aan de vloer dient u 

gebruik te maken van de aan gelaste verankeringsplaat, de meegeleverde 
kikkerplaten of de voorgeponste gaten. (zie foto’s hierboven). U dient een stelling 
bedoeld voor een machinale belading altijd te verankeren, bij een handmatige 
belading dient u de stelling te verankeren vanaf een staanderlengte van 3mtr of 
meer.  

12. Monteer nu indien gewenst aan iedere arm de separatiepen(nen).  
13. Haak hierna de armen op de gewenste hoogte erin, begin onderaan. 

 

       
        inhaken arm 

14.  Plak de belastingsticker op de beide buitenste staanders,  zodat deze te allen tijde 
duidelijk en goed leesbaar is. 

15. Laat dit boekje bij de geplaatste stelling, zodat ten allen tijde de informatie 
beschikbaar blijft. 

 
  

type/belastingsplaatje 

© 2014 Multi Profiel BV, Assen 
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Montage geboute stelling met aangelaste voet (type CB): 
 

Het is verstandig om vooraf eerst één deel (sectie) van de stelling in elkaar te zetten. Dit is 

het makkelijkst op de volgende manier: 

1. Leg een staander op de grond met de voet omhoog wijzend. Indien u een dubbele 
voet heeft moet u verder gaan met punt 6. 

2. Monteer hieraan de steunbuizen en de schoren. U dient ten allen tijde aan de moer 
zijde een volgring te plaatsen. De schoren dienen volgens het schoren schema te 
worden gemonteerd. Deze wordt los door ons bijgevoegd. Bout alles handvast. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Monteer hierna de volgende staander met eventueel de volgende steunbuizen en 
schoren. 

4. Monteer nu bovenop de staanders de armen. (Let er wel op dat u de armen zodanig 
monteert dat ze licht oplopen wanneer u de stelling rechtop plaatst).  

5. Hijs het draagarmstelling deel nu zodanig op totdat deze op zijn voet staat. Gebruik 
hiervoor de geschikte hijsmiddelen. Plaats nu dit deel op zijn plek. 

6. Voordat u verder gaat monteren dient u zich er zeker van te zijn dat dit deel niet kan 
omvallen tijdens verdere montage. Indien nodig maak een noodbevestiging zodanig 
dat u er zeker van bent dat dit deel niet kan omvallen. 

7. Monteer nu de volgende staander, armen, steunbuis en schoren totdat u de 
gewenste lengte hebt bereikt. Indien gewenst maak nog een noodbevestiging. 

8. Voordat u nu alles vast gaat draaien en zetten dient u eerst alle staanders waterpas 
te gaan zetten, zowel in verticale richting als in horizontale richting, maar ook dient 
u de voeten in diepte richting evenwijdig te plaatsen. (Voor afwijkingen zie 
maximale montage scheefstanden blz. 17) 

9. Indien nodig maak gebruik van de eventueel meegeleverde vulplaten. Let er wel op 
dat de vulplaten nooit er onderuit kunnen schuiven. Bout of lijm deze desnoods 
vast.  

SCHOOR AFHANKELIJK 

VAN SCHOORSCHEMA 

STEUNBUIS 

BOUT M12 X 30/40 MM 

BOUT M12 X 40/50 MM  

BOUT M12 X 40/50 

BOUT M12 X 30/40 MM 
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 kikkerplaat verankering   verankeringplaat   voor geponst gat  

10. Draai hierna alle bouten en moeren goed vast. Gebruik hierbij een moment sleutel 
met een ingesteld draaimoment van 90 Nm. 

11. Veranker de stelling vast aan de vloer. Voor verankering aan de vloer dient u 
gebruik te maken van de aan gelaste verankeringsplaat, de meegeleverde 
kikkerplaten of de voor geponste gaten. (zie foto’s hierboven). U dient een stelling 
bedoeld voor een machinale belading altijd te verankeren, bij een handmatige 
belading dient u de stelling te verankeren vanaf een staanderlengte van 3mtr of 
meer. 

12. Plaats indien gewenst de demontabele eindnok 
 

     
        Plaatsen type plaatje 

13.  Plak de belastingsticker op de beide buitenste staanders, zodat deze te allen tijde 
duidelijk en goed leesbaar is. 

14. Laat dit boekje bij de geplaatste stelling, zodat te allen tijde de informatie 
beschikbaar blijft. 

  

type/belastingsplaatje hoek 90-1% = +/- 89,5 
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Montage zware inhaak stelling met aangelaste voet (type CH): 
 

Het is verstandig om vooraf eerst één deel (sectie) van de stelling in elkaar te zetten. Dit is 

het makkelijkst op de volgende manier: 

1. Leg een staander op de grond met de voet omhoog wijzend. Indien u een dubbele 
voet heeft moet u verder gaan met punt 6. 

2. Monteer hieraan de steunbuizen en de schoren. U dient te allen tijde aan de moer 
zijde een volgring te plaatsen. De schoren dienen volgens het schoren schema te 
worden gemonteerd. Deze wordt los door ons bijgevoegd. Bout alles handvast. 

 

 
 

3. Monteer hierna de volgende staander met eventueel de volgende steunbuizen en 
schoren. 

4. Hijs het draagarmstelling deel nu zodanig op totdat deze op zijn voet staat. Gebruik 
hiervoor de geschikte hijsmiddelen. Plaats nu dit deel op zijn plek. 

5. Voordat u verder gaat monteren dient u zich er zeker van te zijn dat dit deel niet kan 
omvallen tijdens verdere montage. Indien nodig maak een noodbevestiging zodanig 
dat u er zeker van bent dat dit deel niet kan omvallen. 

6. Monteer nu de volgende staander, steunbuis en schoren totdat u de gewenste 
lengte hebt bereikt. Indien gewenst maak nog een noodbevestiging. 

7. Voordat u nu alles vast gaat draaien en zetten dient u eerst alle staanders waterpas 
te gaan zetten, zowel in verticale richting als in horizontale richting, maar ook dient 
u de voeten in diepte richting evenwijdig te plaatsen. (Voor afwijkingen zie 
maximale montage scheefstanden blz. 17)  

8. Indien nodig maak gebruik van de eventueel meegeleverde vulplaten. Let er wel op 
dat de vulplaten nooit er onderuit kunnen schuiven. Bout of lijm deze desnoods 
vast. 

 

  

  

SCHOOR AFHANKELIJK 

VAN SCHOORSCHEMA 

STEUNBUIS 

BOUT M12 X 30/40 MM 

BOUT M12 X 40/50 MM  

BOUT M12 X 40/50 

BOUT M12 X 30/40 

MM 
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 kikkerplaat verankering   verankeringplaat   voor geponst gat  

9. Draai hierna alle bouten en moeren goed vast. Gebruik hierbij een moment sleutel 
met een ingesteld draaimoment van 90 Nm. 

10. Veranker de stelling vast aan de vloer. Voor verankering aan de vloer dient u 
gebruik te maken van de aan gelaste verankeringsplaat, de meegeleverde 
kikkerplaten of de voor geponste gaten. (zie foto’s hierboven). U dient een stelling 
bedoeld voor een machinale belading altijd te verankeren, bij een handmatige 
belading dient u de stelling te verankeren vanaf een staanderlengte van 3mtr of 
meer. 

11. Haak nu de armen in de staanders. Begin onderaan. Haak onder een hoek van 45 
grd. (schuin naar boven wijzend) de arm in het gewenste sleufgat. Hierna kunt u de 
arm langzaam laten zakken, totdat de arm tegen de staander blijft rusten. Doe zo 
verder bij iedere arm. 

12. Plaats indien gewenst de demontabele eindnok 
 

     
          Plaatsen type plaatje 

13.  Plak de belastingsticker op de beide buitenste staanders, zodat deze te allen tijde 
duidelijk en goed leesbaar is. 

14. Laat dit boekje bij de geplaatste stelling, zodat te allen tijde de informatie 
beschikbaar blijft. 

type/belastingsplaatje 

hoek 90-1% = +/- 89,5 
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Montage stelling met geklemde armen met aangelaste voet (type CP): 
 

Het is verstandig om vooraf eerst één deel (sectie) van de stelling in elkaar te zetten. Dit is 

het makkelijkst op de volgende manier: 

1. Leg een staander op de grond met de voet omhoog wijzend. Indien u een dubbele 
voet heeft moet u verder gaan met punt 6. 

2. Monteer hieraan de steunbuizen en de schoren. U dient te allen tijde aan de moer 
zijde een volgring te plaatsen. De schoren dienen volgens het schoren schema te 
worden gemonteerd. Deze wordt los door ons bijgevoegd. Bout alles handvast. 

 

 
 

3. Monteer hierna de volgende staander met eventueel de volgende steunbuizen en 
schoren. 

4. Hijs het draagarmstelling deel nu zodanig op totdat deze op zijn voet staat. Gebruik 
hiervoor de geschikte hijsmiddelen. Plaats nu dit deel op zijn plek. 

5. Voordat u verder gaat monteren dient u zich er zeker van te zijn dat dit deel niet kan 
omvallen tijdens verdere montage. Indien nodig maak een noodbevestiging zodanig 
dat u er zeker van bent dat dit deel niet kan omvallen. 

6. Monteer nu de volgende staander, steunbuis en schoren totdat u de gewenste 
lengte hebt bereikt. Indien gewenst maak nog een noodbevestiging. 

7. Voordat u nu alles vast gaat draaien en zetten dient u eerst alle staanders waterpas 
te gaan zetten, zowel in verticale richting als in horizontale richting, maar ook dient 
u de voeten in diepte richting evenwijdig te plaatsen. (Voor afwijkingen zie 
maximale montage scheefstanden blz. 17) 

8. Indien nodig maak gebruik van de eventueel meegeleverde vulplaten. Let er wel op 
dat de vulplaten nooit er onderuit kunnen schuiven. Bout of lijm deze desnoods 
vast. 
 

SCHOOR AFHANKELIJK 

VAN SCHOORSCHEMA 

STEUNBUIS 

BOUT M12 X 30/40 MM 

BOUT M12 X 40/50 MM  

BOUT M12 X 40/50 

BOUT M12 X 30/40 

MM 
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 kikkerplaat verankering   verankeringplaat   voor geponst gat  

9. Draai hierna alle bouten en moeren goed vast. Gebruik hierbij een moment sleutel 
met een ingesteld draaimoment van 90 Nm. 

10. Veranker de stelling vast aan de vloer. Voor verankering aan de vloer dient u 
gebruik te maken van de aan gelaste verankeringsplaat, de meegeleverde 
kikkerplaten of de voor geponste gaten. (zie foto’s hierboven). U dient een stelling 
bedoeld voor een machinale belading altijd te verankeren, bij een handmatige 
belading dient u de stelling te verankeren vanaf een staanderlengte van 3mtr of 
meer. 

11. Bevestig nu de armen aan de staanders met behulp van de bijgeleverde parallel 
klemmen. 

12. Plaats indien gewenst de demontabele eindnok 

    
   Plaatsen type plaatje  klemmen van arm                     parallel klem 

13.  Plak de belastingsticker op de beide buitenste staanders, zodat deze te allen tijde 
duidelijk en goed leesbaar is. 

14. Laat dit boekje bij de geplaatste stelling, zodat te allen tijde de informatie 
beschikbaar blijft. 

15. Controleer de klembevestiging minimaal iedere 3 maanden i.v.m. kans op los trillen 
van de bevestiging tijdens de belading en ontlading. 

type/belastingsplaatje 

hoek 90-1% = +/- 89,5 
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TECHNISCHE GEGEVENS.  

Scheefstand: 
 

Wanneer de stelling geplaatst is moet er gekeken worden of de staanders niet scheef 
staan, dit i.v.m. de veiligheid zodat de stelling niet om kan vallen. Hieronder staan de 
maximale scheefstand toleranties aangegeven. 
Is de verbuiging groter dan de opgegeven toleranties dan is er sprake van een 
overbelasting. 

 
 
 
 

   
  

Max. 1/200 x H Max. 1/500 x H Max. 1/200 x H 
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Toelaatbare vervormingen: 
 

Door de belasting op de arm zullen er vervormingen optreden in de arm maar ook in de 

staander. De arm en de staander zullen dan gaan verbuigen. Aan deze verbuigingen zitten 

toleranties, hieronder staan deze weergegeven. 

 
 

   
 
 
 

L 

onbelast 1/100 

x L 

volbelast f = 0 

mm 

max. 1/100 x H 

H  
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