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1. Inleiding 
 

De Kruizinga.nl hijs- en stapelbak is een bak welke is ontwikkeld voor opslag en transport van allerlei 
losse goederen. De bak is geschikt voor verplaatsing met behulp van een heftruck maar is ook 
gecertificeerd als hijsgereedschap, wat inhoudt dat hijsen met behulp van een hijskraan is 
toegestaan. 

 

 

 

Gebruikers van de bak dienen de inhoud van deze handleiding gelezen en 
begrepen te hebben alvorens de bak in gebruik te nemen. Gebruik van de bak 
zonder kennis van de inhoud van deze handleiding of het negeren van de 
instructies uit deze handleiding kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of 
materiele schade. 
 

 

 

 

Neem altijd de geldende veiligheidsvoorschriften in acht en gebruik de juiste 
gereedschappen en hulpmiddelen. Bij onjuist gebruik bestaat er kans op 
bezwijken van de bak en/of toegepaste hijsgereedschappen. Gebruik van PBM’s  
verplicht, minimaal een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen. 

 

 
 

Het aanbrengen van wijzigingen aan een bestaande bak is uitsluitend 
voorbehouden aan Kruizinga.nl. Het aanbrengen van wijzigingen kan leiden tot 
onvoldoende sterkte en bezwijken. 
Gebruik het systeem uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Ieder 
ander gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel en/of ernstige materiele schade. 

 

 

 

De bak kan gebruikt worden van -20 tot +40 graden Celsius en dient altijd vrij te 
zijn van sneeuw en ijs. Bij temperaturen buiten dit bereik kan de mechanische 
sterkte niet meer gegarandeerd worden. 
Gebruik als stapelbak tot maximaal windkracht 10 indien beladen. Let op dat een 
stapel met legen bakken gevoeliger is voor windinvloeden dan een stapel 
beladen bakken, waardoor deze bij een lagere windsnelheid om kan waaien. 
Neem altijd passende maatregelen bij toenemende windsnelheid. 
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2. Beschrijving en gebruik 
 

De hijs- en stapelbak 10-2 is een metalen bak.  De bak is voorzien van vier hijsogen. De bakken zijn 
duurzaam geconserveerd tegen corrosie waarbij de mogelijkheid bestaat tussen een coaten of 
verzinken. 

 

Dit hoofdstuk geeft instructies hoe de bak op een juiste veilige manier te gebruiken. Het opvolgen 
van deze instructies voorkomt ongevallen en heeft een lange levensduur van de bak tot gevolg.  

 

2.1 Algemene gebruiksinstructies 
 

 
 

Het negeren van de gebruiksinstructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of 
ernstige materiele schade. Gebruik uitsluitend toegestaan aan bevoegde 
personen met begrip van de inhoud van deze instructies. 

 
Controleer voor ieder gebruik de bak of overmatige beschadigingen. Zie hiervoor Hoofdstuk 3. 
Controleer of alle opschriften zoals weergegeven in afbeelding 1 aanwezig zijn en leesbaar. Gebruik 
zonder leesbare opschriften is verboden.  
 

 
 

Afbeelding 1 Stapelbak met opschriften 

1: Typeplaat 
2: Beknopte gebruiksvoorschriften 
3: Waarschuwingsmarkering op staanders 



  

20190303         

 

5 

 
De bak kan gebruikt worden voor transport en opslag van diverse goederen in vaste vorm. Opslag en 
transport van vloeibaar materiaal en/of gassen is niet toegestaan, evenals gevaarlijke stoffen, heet of 
radioactief materiaal. 
 
Gebruik uitsluitend bakken welke in een goede technische staat verkeren. Zie hiervoor hoofdstuk 3 
onderhoud en inspectie. 
 
De bakken dienen zodanig gevuld te worden dat de lading inde bak niet om kan vallen, verschuiven 
of eruit kan vallen. Indien noodzakelijk de lading uitvullen met een geschikt verpakkingsmateriaal of 
borgen.  
 
Vullen tot maximaal de laatste ril onder de rand. Dit is de rode lijn in figuur 2 
 
Geen uitstekende delen. 
 
Plaats de bak altijd op een voldoende draagkrachtige en vlakke ondergrond. Maximaal toegestane 
scheefstand is 3,5°.  Bij een te zachte ondergrond dient er voor drukverdeling gezorgd te worden 
door de poten te onderstoppen met een geschikt onderstoppingsmateriaal. 
 
Bij het vastsjorren van de bakken op een transportmiddel, dienen beschadigingen aan de bak 
voorkomen te worden. Span de sjorvoorziening dusdanig strak aan dat het buigen van de wanden 
voorkomen wordt. Gebruik bij voorkeur spanbanden in plaats van kettingen, dit voorkomt 
beschadigingen aan de conserveringslaag bak. 
 

 
Afbeelding 2: maximale vulling 
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2.2 Stapelen 
 

Gebruik bij het stapelen uitsluitend bakken van hetzelfde type. Het combineren van bakken van 
verschillende types en/of fabrikanten kan leiden tot instabiliteit met omvallen van de stapel tot 
gevolg. 
 
Stapel tot maximaal 5 hoog met een totale belasting van 10.000 kg. Bij het stapelen van bakken met 
verschillende gewichten altijd de meest zware bak onderop. Stapel van zwaar naar licht, met de 
lichtste bak boven. 
 
Gebruik bij het stapelen van meer dan drie bakken hoog altijd een heftruck. Let hierbij op dat de 
heftruck in goede technische staat verkeerd, over passende vorken beschikt en over voldoende 
capaciteit en hefhoogte. 
  
Bij het verrijden van gestapelde bakken nooit meer dan twee bakken gelijktijdig vervoeren. Houdt 
bakken tijdens het verrijden zo dicht mogelijk bij de grond en let op de gewichtsverdeling van de 
bakken (zwaarste bak onderop) 
 
 
2.3 Hijsen 
 
Hijsen dient altijd uitgevoerd te worden met geschikt kettingwerk met voldoende capaciteit, 
minimaal 4 ton over vier lengen. Gebruik altijd alle vier de hijspunten. Bij het gebruik van minder dan 
4 hijsogen kan instabiliteit optreden wat kan resulteren in vallende lasten. Ook kan de bak overbelast 
raken als gevolg van overmatige asymmetrische belasting. 
 
Aanslaan van de lasten uitsluitend door bevoegd en geïnstrueerd personeel, bij voorkeur een 
gecertificeerde hijsbegeleider. 
 
De maximale werklast van 2000 kg mag nooit overschreden worden. 
 
Personenvervoer (gebruik als werkbak) ten strengste verboden. 
 
Hijs nooit over mensen 
 
Bij het neerzetten van de bak bestaat er kans op knelgevaar onder de poten van de bak. Let hier goed 
op bij het begeleiden van de last. Gebruik indien de omstandigheden dit vereisen een touw om de 
last te begeleiden. 
 
Bij het stapelen met een hijskraan nooit meer dan drie bakken hoog stapelen, hierdoor worden 
klimbewegingen en tijdens aanslaan van de lasten voorkomen. 
 
 
Zorg voor goed contact met de kraanmachinist, minimaal met portofooncontact maar bij voorkeur 
altijd visueel. 
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2.3 Opslag 
 

Indien de bakken leeg in opslag worden genomen dan dient er aandacht aan besteedt te worden dat 
lege bakken sneller omwaaien dan gevulde bakken. Hoewel de mechanische sterkte het toelaat dat 
de bakken in gevulde toestand 5 hoog gestapeld kunnen worden, zal een stapel van 5 lege bakken bij 
een windkracht vanaf 10 Beaufort en hoger om kunnen waaien. Indien de bakken voor langere tijd 
buiten en leeg worden opgeslagen of indien er zware storm verwacht wordt met windkracht van 10 
Beaufort of hoger, dan mogen de bakken maximaal 4 hoog worden opgeslagen zonder vastgesjord te 
worden. Sjor stapels hoger dan 4 bakken altijd vast als deze voor langere tijd leeg en onbeschut 
tegen weersinvloeden worden opgeslagen. 
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3. Onderhoud, Inspectie reparaties en einde levensduur 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de inspectie- en onderhoudsvoorschriften. Met behulp van deze 
voorschriften kan er bepaald worden of een bak nog veilig inzetbaar is of welke acties er genomen 
dienen te worden om de bak opnieuw veilig inzetbaar te maken.  

3.1 Onderhoud 
 

De bak is duurzaam geconserveerd tegen corrosie en vergt verder geen onderhoud. 

 

3.2 Inspectie 
 

De bak is gecertificeerd als hijsgereedschap. Conform artikel 7.20 van 
Arbeidsomstandighedenbesluit, dient hijs- en hefgereedschap ten minste eenmaal per jaar door een 
deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling te worden gekeurd. 
 

Let voor dagelijks gebruik op ernstige beschadigingen zoals: 

 - Scheurvorming van lassen en plaatwerk. 

 - Overmatige slijtage van de hijsogen 

 - Ernstige deuken in wanden en bodem. 

 - Geen insnoeringen 

 - Geen beschadigingen aan de voeten. 

 - Stabiliteit van de bak op een vlakke ondergrond. De bak dient stabiel te staan als deze op 
een vlakke ondergrond wordt gezet 

 

 

Gebruik van een versleten en/of overmatig beschadigde bak kan leiden tot 
persoonlijk letsel of ernstige materiele schade. Neem de bak bij twijfel uit 
gebruik. 
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3.2 Reparaties 
 

Reparaties aan de bak dienen uitgevoerd te worden door een deskundige. De bak mag in het geval 
van beschadigingen teruggebracht worden naar de originele staat. Het aanbrengen van wijzigingen 
aan de bak is uitsluitend voorbehouden aan Kruizinga.nl 

 

 
Ondeugdelijke reparaties of ondeugdelijk aangebrachte wijzigingen kunnen 
leiden tot persoonlijk letsel of ernstige materiele schade. 

 

3.3 Opschriften op de bak 
 

Op de bak dienen de volgende opschriften aanwezig te zijn: 

- Typeplaat, afbeelding 3 (voorbeeld typeplaat invoegen) 
- Beknopte gebruiksvoorschriften, afbeelding 4 
- Waarschuwingsmarkering op de 4 staanders.  

 

Afbeelding 3: Voorbeeld typeplaat 
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Afbeelding 4: Beknopte gebruiksinstructies 

3.4 Einde levensduur 
 

Als het einde van de levensduur van de bak is bereikt dan dient deze op de juiste manier afgevoerd 
te worden. Laat de bak verschrootten en gooi deze niet bij het grofvuil. 

 

  

Lees voor gebruik de handleiding 

Vul de bak maximaal tot de laatste ril onder de rand, indien hoger 
beladen transport verboden 

Vul de lading altijd uit; Schuivende lading te allen tijde voorkomen 

Uitsluitend voor lading in vaste vorm; Vloeibare, hete en radioactieve 
lading verboden 

Geen uitstekende lading toegestaan 

Stapelen uitsluitend op vlakke en voldoende draagkrachtige 
ondergrond toegestaan 

Personenvervoer verboden 

Gebruik toegestaan tot windkracht 10 

Stapel maximaal 5 hoog 

Minimale werklast kettingwerk 4 ton 

Hijsen van gestapelde bakken verboden 
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4. Beperkingen door weersinvloeden 
 

Inzet van de bak is toegestaan in een temperatuurbereik van -20 tot +40 graden Celsius. 

 

Bij hijswerkzaamheden dient de bak ten alle tijden vrij te blijven van sneeuw en ijs.  

 

Tot windkracht 10 mogen de bakken gestapeld worden zonder vastgesjord te worden. Vanaf 
windkracht 10 de bakken vastsjorren na stapelen. 
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5. Slotbepaling 
 

Deze handleiding is samengesteld om informatie te verstrekken over een juist gebruik van de 
Kruizinga.nl hijs- en stapelbak onder de meest voorziene omstandigheden. Ondanks dat deze 
handleiding met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan er niet uitgesloten worden dat deze 
informatie voorziet in alle omstandigheden. Mochten er zich situatie voordoen waarin deze 
handleiding niet in voorziet of er dient informatie verkregen te worden waarin deze handleiding niet 
voorziet, dan dienen de werkzaamheden met de bak gestaakt te worden en eerst contact 
opgenomen te worden met Kruizinga.nl 

 

 

Kruizinga.nl  

Ingenieur R.R. van der Zeelaan 1 

8191 JH Wapenveld  

Telefoon 088 533 1555 

www.kruizinga.nl 

info@kruizinga.nl 

 


