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INVESTEREN IN MANIPULATIETOESTEL 
BETAALT ZICH DUBBEL EN DIK TERUG

Tijdwinst
Eventjes het werk laten vallen om een collega
te helpen  met  het  tillen  en  manipuleren  van
een plaat …, dat zal toch wel het verschil niet
maken in  de eindafrekening? Misschien  niet
als  dit  slechts  sporadisch  gebeurt.  Maar als
iedereen  om  de  haverklap  het  werk  moet
onderbreken,  dan  beginnen  die  verloren
minuten al snel op te lopen! Wellicht verliest u
er  per  dag  een  extra  werkuur  aan?  Een
werkuur  kost  u,  bescheiden  gerekend,
minstens 25 euro. Stel dat u investeert in een
heftoestel  van  pakweg  10.000 euro,  af  te
schrijven over vijf jaar, dan kost dit u slechts
ca.  8 euro  per  werkdag,  of  1 euro  per
werkuur!  De  rekening  is  dus  snel  gemaakt,
zeker  wanneer  u  weet  dat  een  manipulatie-
toestel veel langer meegaat dan vijf jaar ...

Ergonomie: minder rugklachten 
leidt tot minder ziekteverlof
Het manueel  tillen en manipuleren van grote
platen is niet alleen een permanente bron van
tijdverspilling,  het  zorgt  ook  voor  heel  wat
rugklachten. Zo is het bewezen dat al wie op
regelmatige basis lasten van boven de 10 kg
moet  heffen,  een  verhoogd  risico  loopt  op
aandoeningen. 
Wie  zichzelf  of  zijn  werknemers  dus  voort-
durend  blootstelt  aan  dergelijke  opdrachten,
zal vroeg of laat geconfronteerd worden met
ziekteverlof  of  met  het  verbod  om zelf  nog
lasten  te  tillen.  Investeren  in  ergonomie  en
manipulatietoestellen  betaalt  zich  op  termijn
dus dubbel en dik terug!

Mechanisch tillen 
vermindert het aantal beschadigingen
Naast  tijd-  en  gezondheidswinst  heeft  het
mechanisch tillen van platen of andere lasten
ook een positief effect op het aantal beschadi-
gingen.  De  bediener  van  het  manipulatie-
toestel  kan  zijn  energie  en  concentratie  nu
immers volledig stoppen in het veilig manoeu-
vreren van de last. Zelf hoeft hij geen fysieke

inspanning  te  leveren.  Het  risico  om ergens
tegen te botsen en zo de hoeken van de plaat
te beschadigen, wordt aldus tot een minimum
herleid.

DRIE TECHNIEKEN
OM HET VACUUM OP TE WEKKEN

Om een plaat door middel van cups aan te
zuigen  en  vast  te  zetten,  heeft  men  een
vacuüm  nodig.  Dat  vacuüm  kan  opgewekt
worden a.d.h.v. drie verschillende systemen.

Hefslang
Een  hefslang  werkt  via  de  creatie  van  een
vacuüm door middel van een blowersysteem.
Een elektrisch aangedreven ventilator zuigt de

lucht uit de hefslang en er ontstaat een bijna-
vacuüm. Hierdoor wordt de plaat vastgeklemd
op de cups. Door het opendraaien van een
hendel kan de bediener het vermogen van de
ventilator  opdrijven  en  wordt  de  hefslang
korter, een beetje zoals  een accordeon.  Op
die  manier  wordt  de  plaat  omhooggetild.
Draait de bediener de hendel weer dicht, dan
verliest  het  vacuüm  aan  kracht,  wordt  de
hefslang langer en zakt  de plaat.  Tussen de
blower en de hefslang bevindt zich een filter
die alle onzuiverheden (stof, spaanders enz.)
uit de lucht haalt, alvorens deze door de venti-
lator passeert. Het volledige systeem zit door-
gaans  gemonteerd  op een stalen zwenkarm
met een groot bereik.
Deze  oplossing  is  perfect  geschikt  om  een
grote basisplaat  van een kar  op te tillen en
vervolgens  te  positioneren  op  een  opdeel-
zaag,  paneelzaag  of  nestingmachine.  De
bediening  is  heel  eenvoudig  en  flexibel.
Nadeel  van  dit  systeem  is  het  feit  dat  de
blower voortdurend in werking is. Bovendien

TILLEN EN MANIPULEREN 
VAN PLAATMATERIAAL IN HET ATELIER
ERGONOMIE GEKOPPELD AAN FLEXIBILITEIT EN BEDIENINGSGEMAK

et manueel tillen en manipuleren van grote basisplaten is een van de meest 
onderschatte vormen van tijdverspilling binnen het atelier. Telkens opnieuw 

moeten uw werknemers hun respectievelijke activiteiten onderbreken om per twee 
of per vier even een grote plaat vanuit het magazijn naar de opdeelzaag, nesting-
machine of paneelzaag te brengen. Vandaar ook de grote populariteit, en renta-
biliteit, van automatische platenmagazijnen. Helaas is niet iedereen in staat om een
dergelijke investering te dragen. We zetten daarom enkele budgetvriendelijke 
alternatieven op een rijtje.
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INVESTEREN IN ERGONOMIE EN
MANIPULATIETOESTELLEN BETAALT ZICH 

OP TERMIJN DUBBEL EN DIK TERUG!

Bij plaatbewerking is het systeem van de hefslang erg populair. Het vacuüm wordt dan niet enkel gebruikt voor het
vastzetten van de plaat, maar ook voor het tillen en opnieuw laten zakken van de last
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is  er  een vrij  groot  luchtdebiet  en vermogen
nodig, aangezien men het vacuüm niet enkel
inzet om de plaat vast te zetten, maar ook om
deze  op  te  heffen.  Bemerk  in  dat  verband
eveneens  de  grote  diameter  van  dergelijke
hefslangen. 

Venturisysteem
Een vacuüm kan ook gecreëerd worden aan
de hand van een venturisysteem, gevoed door
perslucht.  Hierbij  wordt  perslucht  door  een
ringvormige  gleuf  gestuurd,  waardoor  er
binnen in de ring een aanzuigeffect in tegen-
overgestelde  richting  ontstaat.  Dankzij  dit
vacuüm wordt  de  plaat  vastgezogen op de
cups.
Het venturisysteem heeft het voordeel dat ener-
zijds de lucht niet gefilterd hoeft te worden en
anderzijds dat, zodra het vacuüm bereikt  is,
het  persluchtverbruik  automatisch  wegvalt.
Dankzij  terugslagkleppen  houdt  het  vacuüm
zichzelf  immers  een  tijdje  in  stand.  Deze
oplossing is dus een stukje zuiniger in verbruik.
Voor het  hijsen, tillen en verplaatsen van de
lasten is er dan wel weer een apart systeem
nodig  op basis  van  een rolbrug,  hefschaar,
robotarm enzovoort. 
Dankzij  computersturing  kan  men  hier  auto-
matiseren, zodat het venturisysteem ook vaak
terug te vinden is binnen manloze productie-
omgevingen.

Vacuümpomp
Naast  de  blower  en  het  venturisysteem  op
basis  van  perslucht  is  er  nog  een  derde
systeem  om  een  plaat  vast  te  zuigen.  Het
daartoe benodigde vacuüm kan immers ook
opgewekt worden middels een vacuümpomp,
eigenlijk  een  omgekeerde  compressor.  Ook
hier  is  een  filter  nodig.  Het  belangrijkste
verschil  met  de blower  (ventilator)  is  dat  het
luchtdebiet  doorgaans  veel  kleiner  is.  Maar
doordat ook het  leidingstelsel  veel minimalis-
tischer  gedimensioneerd  is  (kleinere  dia-
meters), zal de onderdruk veel hoger zijn dan
bij het hefslangsysteem.
Net  zoals  bij  het  venturisysteem zal  er  een
aparte  installatie  nodig  zijn  voor  het  hijsen,
tillen,  manipuleren  en  verplaatsen  van  de
lasten.

WAT MET LUCHTDOORLATENDE PLATEN?

Meubelplaten  met  een toplaag uit  melamine
of  laminaat  zijn  100% luchtdicht  en  kunnen
dus met sprekend gemak op de cups vastge-
zogen worden. Maar wat met vezelplaten of
bepaalde types OSB of mdf? Het spreekt voor
zich dat hoe meer luchtdoorlatend een plaat
is, hoe groter het luchtdebiet moet zijn om een
bepaald  vacuüm  te  kunnen  creëren.  Het
systeem met  de blower  (ventilator)  is  hiertoe
beter geschikt, omdat het doorgaans over een

groter vermogen beschikt en een groter lucht-
debiet kan verplaatsen.

WAT MET ZWARE PLATEN?

Een gewone spaanplaat  heeft  een  soortelijk
gewicht van 600 à 700 kg/m³. Dit betekent
dat  een  plaat  met  een  maatvoering  van
2,50 m x 1,25 m  en  0,010 m  dik  een
volume  van  0,031 m³  vertegenwoordigt,
oftewel een gewicht van ca. 20 kg. Dit  valt
makkelijk  te  manipuleren  door  om het  even
welk heftoestel. Het soortelijk gewicht van een

Trespa  paneel  is  dan  weer  1.400 kg/m³.
Nemen we dan  de  grootste  standaardmaat
(4,27 m x 2,13 m)  in  een  versie  van
0,013 m dik, dan komen we aan een totale
last  van  165 kg!  Om maar  te  zeggen  dat
binnen de wereld van de plaatverwerking de
verschillen erg groot kunnen zijn.
Het spreekt voor zich dat de zwaarste lasten
moeilijker  te  tillen  zijn  via  een  hefslang,
aangezien een groot  stuk van de onderdruk
ook nog eens ingezet moet worden voor het
heffen en opnieuw laten zakken van de last.
Uiteraard  is  het  mogelijk  om een blower  te
nemen met  een zeer  groot  vermogen,  maar
de vraag is of dit wel efficiënt is, zeker indien
u slechts sporadisch een zware last moet tillen.
Via  een  persluchtsysteem  (venturi)  of  een
vacuümpomp kan men dan weer een sterkere
onderdruk  creëren,  waardoor  zwaardere
lasten  vlugger  haalbaar  worden.  Wel  moet
men goed nadenken  over  het  aantal  en de
grootte  van  de  vacuümcups.  Deze  moeten
correct afgestemd zijn op de omvang en het
gewicht van de plaat.

MOBIELE TRANSPORTSYSTEMEN 
MET VACUUMOPSPANTECHNIEK

Wanneer we spreken over het tillen en mani-
puleren van grote bouw- of meubelplaten, dan
denken we in de eerste plaats aan een vaste,
stationaire inrichting binnen het atelier. Dit kan

BIJ EEN HEFSLANG WORDT HET BIJNA-
VACUUM NIET ENKEL GEBRUIKT VOOR HET
VASTZUIGEN VAN DE PLAAT, MAAR OOK

VOOR HET TILLEN EN OPNIEUW LATEN
ZAKKEN VAN DE LAST

Eenvoudig transportsysteem, perfect geschikt 
voor het transporteren van een grote meubelplaat

Via een schaarsysteem met pomp is de kantelbare tafel
ook in de hoogte verstelbaar

Hier wekt men het vacuüm op via een omgekeerde compressor. Het hijsen en tillen 
gebeurt middels een extern systeem, aangedreven door een elektromotor

Systeem waarbij de ene kant van de plaat ondersteund wordt door een wiel met 
vacuümklem, terwijl de andere kant manueel gedragen wordt via een andere klem



een  hefslang  zijn,  bevestigd  op  een  stalen
zwenkarm, een hefschaar, gemonteerd op een
rolbrug boven een automatisch magazijn, een
robotarm,  opgesteld  vlak  naast  of  op  een
bepaalde machine enz.
Er  bestaan  echter  ook  mobiele  transport-
systemen  waarmee  men  een  plaat  vacuüm
kan opspannen en waarmee men vrij door het
atelier kan rondrijden. 
Een dergelijk mobiel transportsysteem kan ook
van  goudwaarde  zijn  op  de  werf,  bijvoor-
beeld  voor  het  plaatsen  van  zware  binnen-
deuren.  Dankzij  een  ingenieus  lift-,  zwenk-,
schuif-  en  kantelsysteem  kan  het  deurpaneel
immers in om het even welke positie gebracht
worden  en  daar  ook  vastgezet  worden  via
een snelborginrichting. Zo kan een plaatser in

zijn eentje een binnendeur plaatsen. Hij hoeft
daarenboven  niets  te  tillen,  zodat  hij  zich
volledig  kan  concentreren  op  een  correcte
montage. Het transportsysteem is tot slot voor
een stuk demontabel, zodat het ook in moeilijk
bereikbare  ruimtes,  bijvoorbeeld  op  een
verdieping, inzetbaar wordt.

EENVOUDIGE TRANSPORTSYSTEMEN 
ZONDER OPSPANTECHNIEK

Tot  slot  wijzen  we  ook  nog  even  op  het
bestaan  van  budgetvriendelijke,  eenvoudige
transportsystemen  zonder  opspantechniek.
Wat velen een beetje denigrerend aanduiden
als ‘tafels en karren’,  is eigenlijk een wereld
op  zich  met  heel  wat  mogelijkheden  en

opties. Zo bestaan er systemen met een tafel
die kan kantelen en die uitgerust is met gelei-
ders (wielen) om een vlotte belading mogelijk
te maken. De tafel is bovendien in de hoogte
verstelbaar.  Hierdoor  is  één  werknemer  in
staat om zonder enige hulp een grote plaat uit
een  rek  te  halen,  ermee  naar  de  zaag  te
rijden en deze op de machinetafel te positio-
neren. 

Met dank aan de firma’s Lismont, Rogiers en Schmalz

Mobiel transportsysteem met een vacuümopspaninrichting, ideaal voor het positioneren 
van een plaat op de opdeelzaag

Het transportsysteem beschikt over voldoende contragewicht om het kantelen 
tegen te gaan

U ZOU ERVAN VERSTELD STAAN 
HOEVEEL TIJDWINST U KUNT REALISEREN

DANKZIJ EEN MANIPULATIETOESTEL


