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Beschikbaar in thermisch gegalvaniseerd staal of in 
aluminium. 109 cm of 73 cm breed.

Volledig goedgekeurd steigersysteem comform de 
Duitse certificaten Z-8.1-190, Z-8.1-849 en Z-8.1-886.

Met een klein aantal onderdelen kan de steiger snel en 
veilig worden opgebouwd. De onderdelen zijn snel 
monteerbaar zonder gereedschap d.m.v. slagpennen. 
Aanvullende onderdelen vervolledigen het 
productengamma en garanderen de meest productieve 
en economische oplossing voor elk steigerproject. Alle 
stalen onderdelen zijn thermisch gegalvaniseerd en 
ontworpen voor een langdurig gebruik.

Deze catalogus geeft een overzicht van alle hoofd- en 
aanvullende onderdelen voor de volgende systemen:

 � Altrad Quadro, 73 cm breed, thermisch 
gegalvaniseerd staal, tot laadklasse 3 volgens EN 
12811-1 (03/04), 2 kN/m².

 � Altrad Quadro, 73 cm breed, aluminium, tot 
laadklasse 3 volgens EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m². Met 
goedgekeurde basislengtes van 1,57 m, 2,07 m, 2,57 
m en 3,07 m.

 � Altrad Quadro, 109 cm breed, thermisch 
gegalvaniseerd staal, van laadklasse 4 tot 6 volgens 
EN 12811-1 (03/04), 3 kN/m² tot 6 kN/m² (afhankelijk 
van basislengtes en vloeren).

De Altrad Quadro gevelsteiger systemen zijn 
goedgekeurd door het “Duits Instituut voor 
Bouwtechnieken” in Berlijn onder  
volgende certificaten:

 � Z-8.1-190 Altrad Quadro 70 staal 

 � Z-8.1-849 Altrad Quadro 100 staal

 � Z-8.1-886 Altrad Quadro 70 aluminium 

Voor verschillende hoogtes of speciale constructies zijn 
er goedgekeurde berekeningen beschikbaar.

Steigeronderdelen moeten steeds gecontroleerd 
worden op hun goede staat voor het gebruik ervan.

1.  HET GEVELSTEIGER-SYSTEEM ALTRAD QUADRO 70/100
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2.  ALGEMENE WERFVEILIGHEID

 � Voor elk gebruik van de steiger moet worden 
gecontroleerd of de constructie volledig en naar 
behoren is opgebouwd en of er geen veranderingen in 
de omgeving zijn die een veilig gebruik ervan in de weg 
kunnen staan. In het bijzonder dient gecontroleerd te 
worden of de fundering intact is. De inspectie wordt 
uitgevoerd door de bouwopzichter of een andere 
bevoegde persoon. Elke inspectie moet 
gedocumenteerd worden met een memo of in het 
logboek van de constructie worden  opgetekend.

 � Voordat met de montage wordt begonnen, moet 
gecontroleerd worden of de ondergrond de belasting 
van de steiger en de verticale krachten die daarop 
werken, kan dragen. Als de basisconstructie en 
ondergrond moeten worden versterkt, dient de 
plaatsing van de steiger te voldoen aan de eisen van 
de normen die geldig zijn.

 � Defecten te wijten aan zware weersomstandigheden 
dienen onmiddellijk gemeld te worden.

 � Veilige toegang en uitgang naar en van de steiger 
moet worden gewaarborgd met behulp van de meest 
geschikte methode.

 � Een steiger moet toegangsmiddelen bevatten, zoals 
trappen. Deze dienen te worden aangebracht  bij  de  
opbouw  van de steigerconstructie. De afstand tussen 
de toegangsmiddelen mag niet meer dan 40 m 
bedragen. De afstand tussen de werkplek en de 
toegang mag maximaal 20 m bedragen.

 � Luiken van toegangsvloeren moeten tijdens het werk 
op de steiger gesloten worden gehouden.

 � Werken op meerdere niveaus dient te worden 
vermeden. Er is een vergroot risico op vallende 
onderdelen.

 � Steigers moeten worden gekoppeld en adequaat 
verankerd zijn in lijn met de aanbevelingen in deze 
gids.

 � De uiteinden van vloeren dienen met leuningen en 
kantplanken te worden beschermd om toegang tot de 
vakken zonder vloer te verhinderen.
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3.  MONTAGE VAN STEIGERS TOT 34M HOOG

3.1  VOORAFGAANDE ACTIES
3.1.1  Controleer vóór de montage de technische staat 

van alle steigercomponenten.

3.1.2 Gebruik bij de montage alleen componenten die in 
perfecte technische staat zijn. Deze componenten 
mogen geen barsten, gebogen koppelingen, 
gebogen vloerhaken, ingesneden en vervormde 
oppervlakken, koppelingen met beschadigde 
schroefdraden enz. hebben.

3.2  MONTAGERICHTLIJNEN VOOR 
VEILIGER GEBRUIK
PERSOONLIJKE BESCHERMING

Tijdens de opbouw, de afbraak en het gebruik van de 
steiger moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden gebruikt (helm, veiligheidsschoren, 
veiligheidsschoenen, veiligheidskabel). Voor een grotere 
veiligheid geven de bovenstaande figuren voorbeelden 
van bevestigingspunten voor voormelde persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Bij het opbouwen van de steiger moet de persoonlijke 
veiligheidskabel aan de steigercomponenten 
vastgemaakt zijn. De kabel en verbindingsplaat moeten 
verbonden zijn met de frames die zich hoger bevinden 
dan het niveau waarop u zich bevindt. Datzelfde geldt 
ook voor de borgcassettes. Wanneer de frames van het 
gemonteerde niveau niet met de leuningen verbonden 
zijn, moeten de veiligheidskabels aan de spiecassette op 
1 m hoogte bevestigd worden. Het is alleen toegestaan 
de kabels te bevestigen aan het niveau waarop u zich 
bevindt als er geen andere mogelijkheid is. Er zijn ook 
manieren om het persoonlijke beschermingsmiddel 
rechtstreeks te bevestigen aan de constructie die door 
de steiger wordt omgeven. De bescherming wordt voor 
elk gebouw apart verstrekt.

VOORLOOPLEUNING 

Een voorloopleuning is een tijdelijke 
veiligheidsmaatregel die steigerbouwers gebruiken 
wanneer ze het volgende niveau betreden voordat de 
frames en leuningen geplaatst zijn.

De leuning bestaat uit 2 montagestijlen en een 
telescopische leuning. Na de plaatsing van de 
voorloopleuning bevindt de leuning zich één meter 
boven de vloer boven het niveau waarop de montagestijl 
gemonteerd is. De montagestijl kan vanaf de beide 
niveaus gemonteerd en gedemonteerd worden. Dankzij 
de telescopische leuning kan de montagestijl naar de 
volgende niveaus verplaatst worden zonder dat de 
leuning gedemonteerd moet worden en kan de 
ingestelde lengte aangepast worden van 1,5m tot 2,07m 
of van 2,07m tot 3,7m.

Dankzij het geringe gewicht van de constructie kan de 
leuning door de steigerbouwers makkelijk naar het 
volgende steigerniveau verplaatst worden (na 
beëindiging van de werkzaamheden op het gegeven 
niveau).

Fig. 3.1:  
Aanbevolen bevestigingspunt 

voor veiligheidsharnas

Fig. 3.2: 
Bevestiging aan de 
slagpencassette

Fig. 3.3: 
Bevestiging aan de 
verbindingsplaat
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fig. 3.4. 

fig. 3.5. 

fig. 3.7. fig. 3.6. 

PLAATSINGSVOLGORDE VOORLOOPLEUNING:

Een montagestijl bestaat uit twee concentrische pijpen 
die ten opzichte van elkaar kunnen worden gedraaid en 
verplaatst. Daardoor kan de klem geopend en gesloten 
worden. Zodra de stijl correct geplaatst is, valt de 
grendel van de onderste klem in de opening van de 
sluitplaat (Fig. 3.4).

Door de buitenpijp van de stijl op te tillen en te draaien, 
wordt de stijl aan het frame bevestigd, zodanig dat de 
onderste klem op de bovenste leuning van de steiger 
rust en de bovenste klem tussen de pijp en de 
verbindingsplaat wordt geplaatst (Fig. 3.5).

De telescopische leuning wordt aan het oog van de 
gemonteerde stijl bevestigd (Fig. 3.6).

Bevestig het andere oog van de telescopische leuning 
aan het oog van de stijl voordat de stijl geplaatst wordt.

Wanneer de frames en de leuning op een hoger 
steigerniveau worden geïnstalleerd, kan de 
voorloopleuning naar het volgende niveau verplaatst 
worden. Voor deze procedure hoeft de telescopische 
leuning niet gedemonteerd te worden.

De voorloopleuning dient niet ter vervanging van de 
persoonlijke beschermingsmiddelen.
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3.3  STAPPEN BIJ MONTAGE VAN STEIGER
STAP 1

De opbouw van de steiger start op het hoogste punt boven de 
locatie waar de steiger gemonteerd moet worden. Plaats de 
voetspindels inclusief moer op de juiste afstand en draai de 
moeren los. Dankzij de individuele leuningen die op de grond 
worden gelegd, staat ieder paar voetspindels telkens op de 
juiste afstand van elkaar. Plaats de eerste twee frames op de 
voetspindels en maak vervolgens de verbinding met de 
leuningen (Fig. 3.8).

STAP 2

Plaats de vloeren op de U-profielen van het frame. Steek de 
diagonaal van buitenaf in het gat van de verbindingsplaat van 
het frame (framestaander met de leuningkoppelingen) en 
kleur het andere uiteinde van de diagonaal op het onderste 
gedeelte van het tegenoverliggende verticale frame.

Plaats de frames verticaal met behulp van de waterpas en 
zorg ervoor dat het gemonteerde vak waterpas staat. 
Assembleer de volgende vakken volgend op dit eerste vak 
door de frames op de voetspindels te bevestigen, ze met 
behulp van leuningen met de al geassembleerde vakken te 
verbinden en de vloeren te plaatsen (Fig. 3.9).

Elk geschoord vak moet een horizontale schoor 
omvatten die vlak boven het uiteinde van de 

voetspindel aan de framestaanders is vastgemaakt.

STAP 3

Kies het vak voor de doorgang - interne toegang. Voor dit vak 
moet u de initiële U-ligger voor de trappen plaatsen, 
vervolgens de eerste vloeren leggen die de ladder in de 
doorgang ondersteunen en daarna de frames en de leuningen 
plaatsen. De geassembleerde frames moeten voorzien 
worden van een vloer met luik en ladder (Fig. 3.10). Zodra het 
eerste niveau geassembleerd is, zorgt u ervoor dat het 
waterpas is, te beginnen vanaf het hoogste punt boven de 
grond.

STAP 4

De frames voor het volgende niveau worden geplaatst te 
beginnen vanaf de doorgang. Plaats het eerste frame voor 
het volgende niveau terwijl u op de ladder van het voorgaande 
steigerniveau staat. (Fig. 3.11).

fig. 3.9

fig. 3.8

fig. 3.10

fig. 3.11
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STAP 5

Ga door met de montage in beide richtingen, startend 
vanaf dit vak (Fig. 3.12).

De steiger demonteren moet in omgekeerde 
volgorde gebeuren. Altijd naar de doorgang toe.

STAP 6

De frames moeten onmiddellijk onderling met elkaar 
verbonden worden via de leuningen ter bescherming van 
de werknemers (Fig. 3.13).

U mag nooit een vloer plaatsen op frames die nog 
niet onderling met elkaar verbonden zijn via de 

leuningen (Fig. 3.14). Dit zou tot ongelukken en schade aan 
de steigercomponenten kunnen leiden.

STAP 7

Elk niveau moet aan de voorkant beveiligd worden met 
behulp van de dwarsleuning (Fig. 3.15). Alle 
steigerniveaus op meer dan 2 meter hoogte moeten met 
de kantplanken beveiligd worden. Deze moeten aan de 
framestangen bevestigd worden. De vloeren moeten 
vastgezet worden met de overlangse kantplanken aan 
de zijkant van de steiger en met de dwarse kantplanken 
aan de voorkant (Fig. 3.15 en 3.16).

fig. 3.12

fig. 3.13

fig. 3.14

fig. 3.15 fig. 3.16
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STAP 8

Om een correcte verticale doorgang te verzekeren, 
moet u vloeren met ladder en luik plaatsen. Deze 
vloeren worden afwisselend in de doorgang 
gemonteerd. Het luik wordt beveiligd tegen ongewenst 
openen. De luiken mogen alleen geopend worden om van 
het ene naar het andere steigerniveau te gaan. Zodra u 
een niveau verlaten hebt of naar een volgend niveau 
bent gegaan, moet u het luik steeds sluiten.

Wanneer u een volgend steigerniveau wilt assembleren, 
moet u als eerste handeling altijd het frame over het 
doorgangsgat plaatsen. Om het hoogste steigerniveau 
te beveiligen, moet u geen frames maar de leuningstijlen 
installeren en de leuningen vastmaken. Plaats de eerste 
stijl in de doorgang (Fig. 3.18).

Beveilig de steiger aan de voorkant met het kopframe.

Plaats de overlangse en dwarse kantplanken (Fig. 3.19). 
Respecteer de volgende regels bij het monteren:

 � De ankers moeten meteen tijdens de assemblage van 
de steiger geplaatst worden volgens het 
verankeringsschema dat voor het gegeven 
steigermodel is opgesteld.

 � Elk individueel niveau moet altijd verticaal worden 
afgesteld met behulp van een waterpas. Deze 
procedure moet gevolgd worden in de vakken waar 
de verticale schoren geplaatst zijn. De verticaliteit 
van de steiger wordt aangepast door de positie van de 
onderste schoorkoppeling aan te passen in 
verhouding tot de verticale framebuis. De steiger 
wordt in omgekeerde volgorde gedemonteerd.

fig. 3.17

fig. 3.18

fig. 3.19
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3.4  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS 
BIJ MONTAGE
3.4.1  DE STEIGER NIVELLEREN

Om de stand van de steiger af te stellen, moet u starten 
met op het hoogste niveau de moeren van de 
voetspindels in de laagste stand te stellen. De moer 
wordt gebruikt om de frames van de steiger te 
nivelleren (Fig. 3.20). Als de steiger op de grond staat, 
moeten de voetspindels met houten balken ondersteund 
worden om de belasting over een zo groot mogelijk 
oppervlak te verdelen. We raden deze balken ook aan 
wanneer de steiger op de constructie wordt geplaatst. 
Op elke houten balk moeten ten minste 2 voetspindels 
geplaatst worden. Als de ondergrond sterk hellend is, 
dient u de compensatieframes van 0,6 m, 1 m of 1,5 m 
hoog te gebruiken. Als de ondergrond waarop de steiger 
moet worden geassembleerd een helling van meer dan 
10° vertoont, moet de structuur ervan verstevigd 
worden door buizen vast te zetten met koppelingen. De 
buizen moeten 20 cm boven de grond worden geplaatst, 
parallel met de richting van de helling (Fig. 3.21).

3.4.2  ZIJBESCHERMING

Elke vloer moet individueel worden vastgezet met de 
bovenste en tussenliggende (onderste) leuning en met 
de overlangse kantplank. De leuningen worden op de 
cassettes van de frames geplaatst en met behulp van 
een spie vergrendeld (Fig. 3.22 en 3.23).

De kantplanken worden op de pinnen van de frames 
geplaatst (Fig. 3.24). Als de afstand tussen de rand van 
de vloer en de muur meer dan 0,2 m bedraagt, dient u 
de volledige zijbescherming (leuningen en kantplanken) 
aan de binnenkant aan te brengen (Fig. 3.25). De 
kantplanken aan de kant van de muur moeten bestaan 
uit planken van 3 x 15 cm. Deze planken moeten met 
behulp van kantplankkoppelingen aan de frames 
bevestigd worden. De plank moet 20 - 40 cm langer zijn 
dan het vak waar het geplaatst zal worden. Er mogen 
ook andere vloerbeschermingen gebruikt worden, bv. 
een netscherm.

3.4.3  ZIJBESCHERMING FLANK

Deze bescherming wordt gecreëerd door de kopleuning 
te plaatsen (Fig. 3.26). De vloeren die op de brede 
console worden geplaatst, moeten aan de voorkant met 
behulp van het kopframe worden beveiligd. De 
kopleuning wordt andersom geplaatst dan wanneer de 
verticale frames worden gebruikt (Fig. 3.27). Zorg 
ervoor dat de aldus geplaatste bovenste leuning zich 1 - 
1,1 m boven de vloer bevindt. Fig. 3.28 geeft de 
bescherming van de op de console geplaatste vloer 
weer bij uitbreiding van de werkvloer.

złącze poręczowe

poręcz wewnętrzna

fig. 3.20fig. 3.21

fig. 3.22

fig. 3.24

fig. 3.26 fig. 3.27

fig. 3.28

fig. 3.23

fig. 3.25
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3.4.4  DE STEIGER SCHOREN

Het bovenste uiteinde van de verticale schoor wordt in 
het gat in de verbindingsplaat gestoken, het onderste 
uiteinde wordt aan het frame vastgemaakt met behulp 
van de koppeling (Fig. 3.29). De frames in de geschoorde 
vakken op ieder niveau moeten opeenvolgend met 
behulp van een waterpas verticaal worden afgesteld.

3.4.5  BESCHERMING OP HET HOOGSTE 
STEIGERNIVEAU

De bescherming wordt gerealiseerd door aan de 
voorkant van de steiger het kopframe (Fig. 3.30) te 
plaatsen, en aan de zijkanten van de steiger de 
leuningstijlen met de leuningen. De stijlen en de 
vloerbescherming voorkomen dat de vloeren eruit 
vallen.

3.4.6  DE STEIGERS VERANKEREN - SOORTEN 
ANKERS

De steiger wordt verankerd met behulp van de 
verankeringskoppelingen aan de framestaanders en de 
standaardkoppelingen onder de werkvloer en aan de 
muur van de constructie (Fig. 3.31). De koppelingen zijn 
voorzien van haken om de steiger via het oog vast te 
maken aan de ankerschroeven die aan de muur 
bevestigd zijn; of ze worden gebruikt om de structurele 
delen van de muur vast te zetten. De koppeling wordt 
van het middelste deel van de koppelingshaak in het 
schroefoog gestoken (ongeveer 50 mm van de buisrand 
van de bovenste koppeling). Wanneer het schroefoog 
horizontaal is ingesteld, worden de horizontale krachten 
van de steiger op het gebouw overgezet.

3.4.7  STEIGERDOORGANGEN

Om een correcte verticale doorgang in de steiger te 
verzekeren, moet u vloeren met ladder en luik plaatsen. 
Het luik moet altijd gesloten zijn (Fig. 3.32). Om 
praktisch en ergonomisch te kunnen werken, kunt u ook 
de optionele trappen plaatsen 
(punt 3.4.14.).

3.4.8  BESCHERMING TIJDENS DAKWERKEN

Om de nodige bescherming te bieden bij dakwerken, kunt 
u op het hoogste steigerniveau veiligheidsframes 
plaatsen (Fig. 3.33). Wanneer deze frames zijn 
geplaatst, moet u geen overlangse kantplanken 
installeren.

fig. 3.29

fig. 3.30

fig. 3.31

fig. 3.32

fig. 3.33
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3.4.9  STEIGERS ONDERLING VERBINDEN

Daar waar een steigervak in contact komt met een 
frame, worden de externe staanders verbonden met de 
buis en twee standaard koppelingen (Fig. 3.34). De 
buizen die twee vakken met elkaar verbinden, dienen ook 
als zijbescherming. De afstand tussen de vakken wordt 
overbrugd met stalen vloeren of met planken die 
geborgd zijn.

3.4.10  DOORGANGEN ONDER STEIGERS

De doorgangframes worden geplaatst zodat de werklui 
en voetgangers ook onder de steiger kunnen doorlopen 
(Fig. 3.35). De frames moeten onderling verbonden 
worden met behulp van de leuningen en horizontale 
schoren. De verbinding moet direct boven de moer van 
de voetspindels worden gerealiseerd, parallel met de 
gevel. Een steiger met doorgangframes mag maximaal 
34 m hoog zijn, op voorwaarde dat alle knooppunten op 
het eerste en tweede niveau verankerd zijn. De 
doorgangframes worden aan de beide framekanten 
(binnen- en buitenkant) geschoord. Op de hogere niveaus 
worden de frames aan de buitenkant geschoord.

3.4.11 STEIGERDOORGANGEN

De steigerdoorgangen bestaan uit de tralieliggers die 
aan de buitenkanten van de aangrenzende frames met 
standaardkoppelingen zijn gemonteerd. Elke tralieligger 
is met 4 koppelingen aan de framestaanders bevestigd. 
Wanneer de doorgang breder is dan 3,07 m, moet het 
compensatieframe van 0,6 m worden gemonteerd. Dit 
kan aan de frames van de volgende niveaus worden 
vastgemaakt (Fig. 3.36). Wanneer een steigerdoorgang 
met een tralieligger wordt gerealiseerd, mag deze niet 
meer dan twee vakken vervangen. Steigers die hoger zijn 
dan 20 m en breder dan 1,09 m, moeten aanvullend 
boven de tralieligger verstevigd worden, alsook 
uitgerust met de universele, 6 m lange buizen die de 
framestaanders in het doorganggedeelte verstevigen 
(punt 3.5.8).

De tralieliggers van 6 m kunnen tot maximaal 5 
niveaus worden voorzien (10 m).

fig. 3.34 fig. 3.35

fig. 3.36
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fig. 3.37

fig. 3.38

fig. 3.39 - Stevige aluminium 
vloeren 0.61 m en stalen 
vloeren 0.32 m and 0.19 m

fig. 3.40 - Stalen vloeren 0,32m 
en 0,19m breed

fig. 3.42 - Vloeren in aluminium 
en multiplex van 0,6m breed 
en stalen vloeren van 0,19m 
breed

fig. 3.41

3.4.12  DE STEIGER UITBREIDEN

Om de werkzone van een stalen steiger uit te breiden, 
moeten aan de buitenkant (Fig. 3.37 en 3.38) of 
binnenkant van de steiger consoles gemonteerd worden. 
De steigervloer kan uitgebreid worden met de stalen 
consoles van 0,36 m en 0,73 m. De consoles van 0,36 m 
kunnen op ieder niveau van de steiger via de binnenkant 
ervan (gevel) gemonteerd worden.

De consoles moeten op de verbindingsplaat gemonteerd 
worden. De belasting op de vloer die op de console 
wordt gelegd, mag niet groter zijn dan de toegelaten 
belasting op de hoofdvloer.

Wanneer de brede consoles (0,73 cm) via de 
buitenkant van de steiger op een ander dan het 

hoogste niveau worden gemonteerd, moeten de schoren 
van de geschoorde vakken uit een buis en twee 
koppelingen bestaan.

De consoles van 0,73 m kunnen aan de buitenkant van 
de steiger op het hoogste niveau worden gemonteerd, of 
op eender welk niveau, op voorwaarde dat in dat geval 
bijkomende verankering voorzien wordt voor de muur op 
het niveau waarop de console gemonteerd wordt, 
alsook op het respectieve boven- en onderliggende 
niveau.

Voor de vloerindeling op de uitgebreide steiger: Fig. 
3.39, Fig. 3.40, Fig. 3.41, Fig. 3.42.

De vloeren moeten zo geplaatst worden dat de opening 
tussen de vloeren op eenzelfde niveau niet meer dan 15 
mm bedraagt, en de opening tussen de vloer op de 
console van 0,36 m en de vloer op het verticale frame 
niet meer dan 25 mm.

0,19

0,19

0,61

0,73
0,73

0,61

0,19 0,32 0,32

0,73

0,73
0,36

0,32
0,19

0,19

0,19

0,32 0,32
0,32

0,36

0,73
0,73

0,73

0,19
0,61

0,61
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3.4.13  HEAD FAN

Om voorbijgangers die langs of onder de steiger 
passeren te beschermen, moet u een beschermend dak 
plaatsen. Dit bestaat uit de stalen console van 0,73 m 
verbonden met het frame en de dakconsole. De 
dakconsole wordt overdekt met de vloeren. Elk frame 
dat het beschermend dak ondersteunt, moet aan het 
gebouw verankerd worden (Fig. 3.43)

.

Het beschermend dak in Fig. 3.43 vormt geen 
voldoende bescherming volgens de gespecificeerde 

vereisten in PN-M-47900-2:1996 paragraaf 4.10.3.

3.4.14  EXTERNE TRAPPEN

Om een vlotte verticale verplaatsing mogelijk te maken, 
worden aan de steiger buitentrappen gemonteerd. Een 
buitentrap wordt doorgaans geplaatst in een vak van 
3,07 m of 2,57 m, en dit in overeenstemming met een 
van de twee weergegeven schema’s. Aanvullend worden 
de geïnstalleerde frames om de 4 m verticaal 
verbonden met het knooppunt van de muursteiger dat in 
de verbindingspunten is verankerd. Deze verbindingen 
bestaan uit buizen met een diameter van 48,3 x 3,2 en 
normale koppelingen. De trap moet voorzien zijn van 
leuningen, inclusief kopleuning en binnen- en 
buitenleuningen.

fig. 3.43

fig. 3.44

fig. 3.45 - detail A fig. 3.46 - detail B

fig. 3.47 - bovenaanzicht

3072 2572/3072 3072 3072

A
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fig. 3.48 - volledig aanzicht

fig. 3.49 -detail A fig. 3.50 -detail B

fig. 3.51 - bovenaanzicht

A

B
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3.4.15  MATERIAAL TRANSPORT

De steiger kan uitgerust zijn met een inrichting voor 
materiaaltransport waarvan de zwenkarmen aan de 
steigerconstructie zijn bevestigd. U kunt het standaard 
hijsblok van de fabrikant gebruiken.

Het maximale gewicht van de te hijsen materialen mag 
niet meer bedragen dan 150 kg. Wanneer aan de steiger 
bevestigde hijslieren met een grotere hijscapaciteit 
worden gebruikt, moet u een aanvullende 
sterkteberekening voor de steiger uitvoeren, aangezien 
dit niet de standaardoplossing is.

De zwenkarm moet op ten minste twee extra 
punten worden verankerd (zie Fig. 3.52).

Daarenboven moeten ook twee aangrenzende frames 
op het niveau onder en boven de zwenkarm verankerd 
worden.

De afstand tussen de zwenkarmen mag niet meer dan 
30 m bedragen. De afstand tussen de zwenkarm en het 
verste punt van de steiger mag niet minder dan 15 m 
bedragen. Het bevestigingspunt van het hijsblok moet 
zich ten minste 1,6 m boven het vloerniveau bevinden. 
Voor verticaal transport wordt aanbevolen de hijslieren 
te gebruiken met een hulpstuk dat op de steiger kan 
worden gemonteerd. Deze apparatuur moet voorzien 
zijn van een goedkeuringscertificaat afgegeven door een 
erkende keuringsinstantie. De hijslieren dienen te 
worden geïnstalleerd in strikte overeenstemming met 
de handleiding van de fabrikant van de hijslier.

punkty kotwień

0,73 m 3,07 m 2,57 m 2,07 m

fig. 3.52 - bijkomende ankers geplaatst 
bij montage van de console

bijkomende verankeringen
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3.5  REGELS VOOR HET VERANKEREN EN MONTEREN VAN SCHOREN
3.5.1. BASISREGELS VOOR VERANKERING:

 � Vanaf het tweede niveau moeten ankers worden 
aangebracht. Deze moeten bestaan uit verankeringen 
en standaardkoppelingen.

 � Ankers moeten steeds symmetrisch over het 
volledige oppervlak worden aangebracht.

 � De horizontale afstand tussen ankers mag niet meer 
dan 6 m bedragen (een anker per twee vakken van 
2,57 m en 3,07 m).

 � De afstand tussen de verticale ankerrijen mag niet 
meer dan 4 m bedragen (een anker per twee niveaus). 
De ankerrijen moeten horizontaal ten opzichte van 
elkaar verplaatst worden.

 � Elke ankerrij moet aan de rand van de steiger 
eindigen.

 � De vakken met doorgangen moeten aan beide kanten 
van de gegeven ankerrij extra verankerd worden.

 � De ankers mogen 30 cm boven of onder het gat van 
de verbindingsplaat worden aangebracht. 

Bij steigers met zeilen of netten, alsook steigers met 
tralieliggers, doorgangframes en beschermende daken 
zijn extra verankeringen vereist. Het aantal ankers voor 
deze steigers, alsook de verdeling ervan vindt u terug in 
de figuren in deze handleiding.

Wanneer een steiger met een aan de binnenkant 
gemonteerde console van 0,36 m met een enkele 
koppeling aan de binnenste staander verankerd is, moet 
20 % van alle ankers bestaan uit dubbele ankers. Deze 
ankers moeten gelijkmatig over het volledige oppervlak 
verdeeld zijn, en verder moet de regel gevolgd worden 
die stelt dat op ieder verankerd niveau ten minste twee 
V-ankers gebruikt moeten worden.

Zie Fig. 3.53.

3.5.2. MONTAGEREGELS VOOR DIAGONALEN:

 � Een torenvormige diagonaal moet zigzag geplaatst 
worden. U dient minstens elk vijfde vak van de 
module van 2,57 m of elk vierde vak van de module 
van 3,07 m te schoren. Vergeet niet om de schoren 
telkens van de voetspindel omhoog te plaatsen. De 
maximale afstand tussen de individuele schoren mag 
niet meer dan 10 m bedragen.

 � De diagonaal moet steeds symmetrisch over de 
volledige lengte van de steiger worden aangebracht.

 � Op ieder niveau moeten ten minste 2 schoren worden 
geplaatst.

 � Schoren met grote afmetingen moeten als volgt 
worden geplaatst: een schoor per 5 vakken van een 
zelfde niveau.

 � Grote schoren moeten diagonaal worden geplaatst 
zodat ze over 5 vakken lopen, en u gaat door zodat de 
volgende schoren diagonaal over de volgende 5 
vakken lopen (schoren gespiegeld volgens de 
horizontale as).

fig. 3.53 - bijkomende ankers geplaatst bij montage van de 
console

3.5.3. COMBINATIE VAN KRACHTEN IN ANKERS EN 
VOETSPINDELS VAN TYPISCHE SETS

De krachten die op de ankers en voetspindels inwerken, 
worden gespecificeerd in de tabellen die samen met de 
plannen voor de steigeropstelling worden geleverd.  
Zie 3.5.5.
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 Æ Ankerbevestiging twee staanders

 Æ Ankerbevestiging één staander

 Æ Dubbel V-anker

 Æ Enkel anker
 Æ Dubbel V-anker, een per 5 vakken - horizontaal
 Æ Verticale schoor
 Æ Verticale schoor vanaf de muur
 Æ Beschermende leuningen
 Æ Horizontale schoor

LEGENDA

3.5.4. PLAATSING VAN SCHOREN EN ANKERS BIJ 
STEIGERS TOT 24 M HOOG

De term gesloten gevel beschrijft de gevel van het 
gebouw wanneer het volledige oppervlak dat door de 
steiger wordt bedekt, met luchtdicht materiaal (beton, 
glas, composietmateriaal, hout enz.) is opgevuld.

De term deels open gevel beschrijft de gevel van het 
gebouw wanneer tot 60 % van het oppervlak dat door 
de steiger wordt bedekt, niet met luchtdicht materiaal is 
opgevuld (de doorgangsgaten zijn zichtbaar). Bij een 
dergelijke gevel kan de wind door het gebouw blazen.

Voor de steigers die volgens de bij dit document 
gevoegde plannen worden opgetrokken, moeten 

geen afzonderlijke sterkteberekeningen worden 
uitgevoerd. De informatie in de beschrijvingen van de 
individuele sets werd al in sterkteberekeningen 
gecontroleerd. U kunt deze steigers in alle veiligheid 
gebruiken, zolang aan de vereisten vermeld op de plannen 
wordt voldaan. Alle opstellingen die afwijken van de 
opstellingen en voorwaarden die in dit document worden 
gespecificeerd, vereisen nog een extra sterkteberekening 
ter bevestiging dat de constructie solide is.
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3.5.5  STEIGERBOUW TOT 34 M HOOG

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
16,3

03
Buitenste 

staander
55,1

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 1,9
4,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
23,4

01
Buitenste 

staander
52,2

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgang

 � Beslasting werkvloer 2 kN/m2

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m2

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

труба

горизонтальная связь

горизонтальная
связь

steigerbuis ø48

horiz. schoren

horiz. schoren
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,3
4,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
25,1

07
Buitenste 

staander
49,7

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,1
4,7

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
29,4

05
Buitenste 

staander
62,4

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

горизонтальная
связь

0,
2 

m
2,

2 
m

2,
0 

m

34
,2

 m

3,07 m
5x3,07 m 5x3,07 m

4,
0 

m

4,
0 

m

4,
0 

m

4,
0 

m

1,5 m
0,20 m

0,73 m

2,
0 

m

горизонтальная
связь
horiz. schoren

horiz. schoren
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*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
17,1

10
Buitenste 

staander
55,1

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 1,9
4,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
23,4

09
Buitenste 

staander
52,1

 � Steiger zonder bedekking, halfopen gevel*

 � Model met doorgang

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Steiger zonder bedekking, halfopen gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

горизонтальная  связь

труба

горизонтальная связь

steigerbuis ø48

horiz. schoren

horiz. schoren
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* half-open gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% to 60% ligt.

* gesloten gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% to 60% ligt.

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,3
4,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
25,5

12
Buitenste 

staander
49,1

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,1
4,7

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
30,2

11
Buitenste 

staander
62,4

 � Steiger zonder bedekking, halfopen gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus

 � Steiger zonder bedekking, halfopen gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

горизонтальная
связь

горизонтальная
связь
horiz. schoren

horiz. schoren
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,2

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
14,0

15
Buitenste 

staander
37,0

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,2

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
20,5

13
Buitenste 

staander
34,1

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgang

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

труба

горизонтальная
связь

горизонтальная
связьhoriz. schoren

horiz. schoren

steigerbuis ø48
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,6
4,2

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
21,3

19
Buitenste 

staander
32,0

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,1

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
24,3

17
Buitenste 

staander
44,4

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

горизонтальная
связь

горизонтальная
связь

horiz. schoren

horiz. schoren
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,3

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
18,0

29
Buitenste 

staander
42,7

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 3,2
4,3

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
25,9

28
Buitenste 

staander
39,0

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgang

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

0,
2 

m
2,

0 
m

2,
0 

m
24

,2
 m

3,07 m
5x3,07 m

8,
0 

m

1,09 m
0,20 m

труба Ø48,3x3,2xL

6,14 m горизонтальная связь

горизонтальная
связьhoriz. schoren

horiz. schoren

steigerbuis ø48
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 3,0
4,2

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
24,3

31
Buitenste 

staander
34,6

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
4,2

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
29,4

30
Buitenste 

staander
50,1

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

0,
2 

m
2,

0 
m

2,
0 

m
24

,2
 m

3,07 m
5x3,07 m 5x3,07 m

8,
0 

m

1,09 m
0,20 mгоризонтальная

связь

0,
2 

m
2,

2 
m

2,
0 

m

24
,2

 m

3,07 m
5x3,07 m 5x3,07 m

8,
0 

m

1,5 m
0,20 m

1,09 m

горизонтальная
связь

horiz. schoren

horiz. schoren
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
2,6

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
31,2

32
Buitenste 

staander
32,0

 � Steiger zonder bedekking, gesloten gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

горизонтальная
связь

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

horiz. schoren
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,2
3,0

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
22,0

02
Buitenste 

staander
53,2

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Model met doorgang

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

труба

горизонтальная
связь

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

3.5.6  PLAATSING VAN SCHOREN EN ANKERS BIJ STEIGERS BEVEILIGD MET NET OF ZEILDOEK, TOT 34 M 
HOOG

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 3,9
3,0

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
16,3

04
Buitenste 

staander
53,7

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

горизонтальная
связь

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

horiz. schoren

horiz. schoren

steigerbuis ø48
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 3,1
3,0

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
29,3

06
Buitenste 

staander
61,2

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,40 m - binnenkant, alle niveaus

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связь

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 5,1
3,7

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
25,5

08
Buitenste 

staander
32,7

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связьhoriz. schoren

horiz. schoren
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,7
2,6

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
17,6

14
Buitenste 

staander
34,4

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Model met doorgang met hek

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

труба

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная связь

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,7
2,6

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
12,7

16
Buitenste 

staander
37,3

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связь

horiz. schoren

horiz. schoren

steigerbuis ø48
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 8 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
2,6

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
23,3

18
Buitenste 

staander
43,5

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная связь

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
2,6

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
20,4

20
Buitenste 

staander
32,0

 � Steiger met net, gesloten gevel*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken
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0,20 m

0,73 m

2,
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за
щ
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я 
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а 

50
%

горизонтальная
связь

horiz. schoren

horiz. schoren
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*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,7
2,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
17,6

21
Buitenste 

staander
35,1

 � Steiger met net, half-open gevel*

 � Model met doorgang met hek

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²
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0,20  m

труба Ø48,3x3,2xL

6,14 m

за
щ
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я 
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а 
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%

горизонтальная связь

*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
2,9

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
12,5

22
Buitenste 

staander
37,1

 � Steiger met net, half-open facade*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²
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горизонтальная
связь

horiz. schoren

horiz. schoren

steigerbuis ø48
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*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
2,9

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
23,3

23
Buitenste 

staander
43,5

 � Steiger met net, half-open facade*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная связь

*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,8
2,9

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
20,4

24
Buitenste 

staander
32,0

 � Steiger met net, half-open facade*

 � Model met doorgangframe

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Verticale schoor op twee niveaus, 2 per 5 vakken

за
щ

ит
на

я 
се

тк
а 

50
%

горизонтальная
связьhoriz. schoren

horiz. schoren
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*  Halfopen gevel, wanneer aantal openingen in de gevel 
tussen 20% en 60% ligt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 4 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 2,7
2,8

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
17,6

21
Buitenste 

staander
35,1

 � Steiger met net, half-open gevel*

 � Model met doorgang

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

труба

бр
ез

ен
т

горизонтальная связьhoriz. schoren

steigerbuis ø48
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3.5.7  PLAATSING VAN SCHOREN EN ANKERS BIJ STEIGERS BEVEILIGD MET ZEILDOEK, TOT 34 M HOOG

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 2 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 1,65
2,9

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
18,0

25
Buitenste 

staander
35,4

 � Steiger met zeildoek gesloten gevel*

 � Model met doorgang

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

труба

бр
ез

ен
т

горизонтальная связь

*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 2 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 1,6
2,9

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
13,2

26
Buitenste 

staander
36,9

 � Steiger met zeildoek gesloten gevel*

 � Basismodel

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

бр
ез

ен
т

горизонтальная
связь

horiz. schoren

horiz. schoren

steigerbuis ø48
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*  Gesloten gevel, wanneer aantal openingen minder 
dan 20% van geveloppervlak inneemt

Type gevelvulling gesloten gevel

Verticale ankerafstand 2 m

Horizontale ankerafstand elk tweede vak

Maximale kracht op het 
anker (kN)

|| 1,6
3,0

Maximale kracht op de 
voetspindel (kN)

Binnenste 

staander
23,5

27
Buitenste 

staander
36,9

 � Steiger met zeildoek gesloten gevel*

 � Belasting werkvloer 2 kN/m²

 � Veiligheidsvloer 1 kN/m²

 � Optie: console 0,36 m - binnenkant, alle niveaus
бр

ез
ен

т

горизонтальная связьhoriz. schoren
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3.5.8  BIJKOMENDE ANKERS BIJ MONTAGE VAN TRALIELIGGER
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fig. 3.54 - Aanwezige krachten op anker in individuele opties fig. 3.55 - Aanwezige krachten op anker in individuele opties

fig. 3.56 - Axonometrisch zicht van typische doorgang

Toegelaten werkbelasting 2 kN/m2. 
Console 0,36m aan de muurkant.  
Toegelaten niveau van voetspindel - 0,2 m.

Toegelaten werkbelasting 2 kN/m2. 
Console 0,36m aan de muurkant.  
Toegelaten niveau van voetspindel - 0,2 m.
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3.5.9  BIJKOMENDE ANKERS BIJ PLAATSING VAN BESCHERMKAP EN DOORGANGFRAMES

fig. 3.57 - Aanwezige krachten op anker en voetspindels in 
individuele opties

fig. 3.58 - Aanwezige krachten op anker en voetspindel in 
individuele opties

fig. 3.59 - voorbeeld van beschermkap

Toegelaten werkbelasting 2 kN/m2. 
Console 0,36m aan de muurkant.  
Toegelaten niveau van voetspindel - 0,2 m.
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Bij het opbouwen van rolsteigers moet de volgende 
regel worden gevolgd: de hoogte van de steiger mag 
niet meer bedragen dan driemaal de lengte van de 
kortste kant van de steigerbasis wanneer het gaat om 
een steiger die aan de buitenkant van een gebouw 
geplaatst wordt, en viermaal de lengte van de kortste 
kant van de steigerbasis wanneer het gaat om een 
steiger die in een gebouw geplaatst wordt. Deze regel 
geldt niet voor rolsteigers die aan het gebouw 
verankerd worden.

De volgende regels moeten bij werken aan dit soort 
steigers steeds gerespecteerd worden:

 � Werk slechts op één werkniveau.

 � Monteer geen lieren.

 � Verplaats de steiger alleen op een effen, gelijkmatige 
en voldoende sterke ondergrond.

 � Verplaats de steiger alleen langsheen de langste as. 
Tijdens het verplaatsen mogen er zich geen 
werknemers en gereedschappen (meer) op de steiger 
bevinden.

 � Zodra de steiger zijn bestemming heeft bereikt, 
vergrendelt u de remmen op de wieltjes.

 � Na het verplaatsen van een steiger moet de stabiliteit 
ervan worden gecontroleerd (alle wieltjes waarop de 
steiger steunt).

4  ROLSTEIGERS

Het vermelde systeem maakt de realisatie van 
rolsteigers mogelijk op basis van elementen die bij de 
gevelopstelling worden gebruikt. Enkele voorbeelden 
van deze opstelling vindt u in de onderstaande 
afbeeldingen.

fig. 4.1 - Ingesteld op 
breedte van één frame

fig. 4.2 - Ingesteld op 
breedte van twee frames
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5  TYPISCHE NIET-STANDAARD STEIGERVERANKERING

fig. 5.1 - paalverankering fig. 5.2 - balkverankering

fig. 5.3 - I-balkverankering fig. 5.4 - I-balkverankering



42 QUADRO GEBRUIKSAANWIJZING

6  OMLEIDINGSFRAMES

Deze frames worden gebruikt wanneer uitstekende 
dakdelen en kroonlijsten boven de steiger uitkomen. 
Omleidingsframes kunnen gemonteerd worden samen 
met de verticale frame van het standaardsysteem (2,0 
x 0,73 m). Het omleidingsframe mag tot op een hoogte 
van 8 m worden gebruikt.
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320
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7  STEIGERS GEMONTEERD OP VERANKERDE CONSOLES FRAMESTEIGERS

Met verankerde consoles kunt u steigers op eender 
welke hoogte opbouwen. Dit is vaak vereist wanneer het 
niet nodig of mogelijk is om de steiger op grondniveau te 
assembleren. Een steiger is vaak moeilijk op te trekken 
op daken, terrassen of zolders omwille van hun 
structuur of draagvermogen, en in die gevallen wordt 
vaak een verankerde console gebruikt om een steiger 
met behulp van tralieliggers te realiseren.

De console moet met twee of drie ankers verankerd 
worden, met inachtneming van de eigenschappen van de 
basis (muur). Doorgaans raden we aan gaten te maken 
die door de hele muurdikte gaan en de consoles met 
behulp van de geschroefde steunen te monteren. 
Wanneer het niet mogelijk is om dergelijke gaten te 
maken, raden we aan chemische ankers te gebruiken die 
volgens de richtlijnen van de leverancier aangebracht 
moeten worden.

De voorziening die op een verankerde console van 
1,5 m gemonteerd kan worden, mag maximaal de 

volgende hoogte hebben:
 � Framesteiger 0,73 m x 2,75 m - 34 m
 � Framesteiger 0,73 m x 3,07m - 32m

De voorziening die op een verankerde console van 0,73m 
gemonteerd kan worden, mag maximaal de volgende 
hoogte hebben:

 � Framesteiger 0,73 m x 2,75 m - 20m
 � Framesteiger 0,73 m x 3,07m - 10m

Bij het berekenen van de krachten die op de console 
inwerken, moet u rekening houden met het gewicht van 
de constructie en met de werkbelasting.

732

max 650

~
13

21

1500

160

fig. 7.1 - de onderste steigerbevestiging in detalil fig. 7.2 - verankerde console 0,73m fig. 7.3 - verankerde console 1,50m

R    = Fw + FzAy

R    = Ax 
L x Fw + (L + 0,84) x Fz

1,24
R    = Bx RAx

L=0÷650 ~840
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160 732
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RAX

RBX

RAY
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fig. 7.4 - Lasten op verankerde 
consoles

 Voor steigers die op een verankerde console zijn 
gemonteerd, moet u een afzonderlijk technisch 

ontwerp bezorgen.
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8  TYPISCHE OPSTELLINGEN VAN GEVELSTEIGERS

fig. 8.1 - steiger 
geplaatst aan de 
muren van het 
gebouw

fig. 8.2 - steiger geplaatst aan de 
topgevelmuur van het gebouw

fig. 8.4 - zolder set-up 1

fig. 8.3 - steiger geplaatst aan de topgevelmuur 
van het gebouw met een vak van 3,07m, verkleind 
tot een vak van 2,57m met een console

fig. 8.5 - zolder set-up 2
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9  NIET-STANDAARD STEIGEROPSTELLINGEN

Bij niet-standaard steigeropstellingen dient u de nodige 
sterkteberekeningen uit te voeren. De 
veronderstellingen en gegevens die voor deze 

berekeningen gebruikt worden, vindt u in een 
afzonderlijk document dat geïnteresseerde partijen op 
aanvraag kunnen verkrijgen.

10 GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN VOOR PRODUCTIE VAN COMPONENTEN

Alle informatie over de aard en parameters van de 
grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van de 
componenten waarmee steigers worden gerealiseerd, 
staat vermeld op de schema’s van de 
steigercomponenten en kan bij de steigerfabrikant 
worden opgevraagd. Het basismateriaal voor de 
belangrijkste steigercomponenten is S235JRG2-staal 
met een hoogste vloeigrens Re ≥ 320 MPa (voor de 
componenten van de frameconstructie) of Re ≥ 280 MPa 
(voor de vloeren). De secundaire componenten bestaan 
uit staal met Re ≥ 235 MPa

A 75 RRM - OVERZICHT VAN ALGEMENE 
MARKERINGEN

 � A 75:  Permanente markering van de fabrikant 
 Altrad

 � M:  letter van de productiemaand (variabel)

 � RR:  cijfer voor het productiejaar (variabel)

Aanvullend is het ook mogelijk om de producten te 
markeren met het respectieve goedkeuringsnummer 
voor de individuele binnenlandse markten, bv. Ü 190, Ü 
846, Ü 887. Deze aanvullende markering wordt na de 
basismarkering toegevoegd. De locatie van de 
markering wordt gespecificeerd in de 
ontwerptekeningen van het product.

JAARSYMBOOL RR MAANDSYMBOOL M

01 = 1995 20 = 2014 A - januari G - juli

..................... 21 = 2002 B - februari H - augustus

16 = 2010 22 = 2003 C - maart I - september

17 = 2011 23 = 2004 D - april J - oktober

18 = 2012 ................ E - mei K - november

19 = 2013 95 = 2089 F - juni L - december
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11 COMPONENTENLIJST

COMPONENT NAAM AFBEELDING

Stelraam  0,73x0,66 m

Stelraam  0,73x1,00 m

Stelraam  0,73x1,50 m

Stelraam  0,73x2,00 m

Stelraam  1,09x0,66 m

Stelraam  1,09x1,00 m

Stelraam  1,09x2,00 m
Stelraam alu  0,73x0,66 m
Stelraam alu  0,73x1,00 m

Stelraam alu  0,73x2,00 m

Stelraam alu  0,73x2,00 m

Plus Stelraam  0,73x0,66 m

Plus Stelraam  0,73x1,00 m

Plus Stelraam  0,73x1,50 m

Plus Stelraam  0,73x2,00 m

Plus Stelraam  0,36x2,00 m
Stelraam alu  0,73x0,66 m
Stelraam alu  0,73x1,00 m

Stelraam alu  0,73x2,00 m

Stelraam voor uitsprong 0,73x2,0 m

Passagestelraam 1,5x2,2 m 

Stalen vloer 0,32 x 0,73 m - U

Stalen vloer 0,32 x 1,09 m - U 

Stalen vloer 0,32 x 1,57 m - U 

Stalen vloer 0,32 x 2,07 m - U 

Stalen vloer 0,32 x 2,57 m - U 

Stalen vloer 0,32 x 3,07 m - U



47QUADRO GEBRUIKSAANWIJZING

COMPONENT NAAM AFBEELDING

Stalen vloer 0,19 x 0,73m - U

Stalen vloer 0,19 x 1,09m - U

Stalen vloer 0,19 x 1,57m - U

Stalen vloer 0,19 x 2,07m - U

Stalen vloer 0,19 x 2,57m - U

Stalen vloer 0,19 x 3,07m - U

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 1,09m

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 1,57m

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 2,07m

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 2,57m

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 3,07m

Alu. platform with ladder 0,61 x 2,57m

Alu. passage platform 0,61 x 3,07m

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 2,07m - U

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 2,57m - U

Aluminium vloer, triplex opp. 0,61 x 3,07m - U

Ladder alu (L215 x B35)

Ladder staal (L215 x B35)

Voetplaat 15x15

Voetspindel 0,4m

Voetspindel 0,6m

Voetspindel 0,8m

Voetspindel 1,10m

Voetspindel kantelbaar 0,78m

Dubbele kopleuning 0,73m

Dubbele kopleuning 1,09m

Leuning 0,73m

Leuning 1,09m

Leuning 1,57m

Leuning 2,07m

Leuning 257m

Leuning 3,07m
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COMPONENT NAAM AFBEELDING

Dubbele leuning staal 1,57m

Dubbele leuning staal 2,07m

Dubbele leuning staal 2,57m

Dubbele leuning staal 3,07m

Dubbele leuning staal 4,14m

Dubbele leuning alu 1,09m

Dubbele leuning alu 1,57m

Dubbele leuning alu 2,07m

Dubbele leuning alu 2,57m

Dubbele leuning alu 3,07m

Leuning houder staal 0,73m

Leuning houder staal 1,09

Leuning houder alu 0,73

Eindleuningsstijl staal 0,73

Eindleuningstijl staal 1,09

Eindleuningsstijl alu 0,73

Diagonaal 2,0 x 1,57m

Diagonaal 2,0 x 2,07m

Diagonaal 2,0 x 2,57m

Diagonaal 2,0 x 3,07m

Kantplank 0,73m

Kantplank 1,09m

Kantplank 1,09m

Kantplank 1,57m

Kantplank 2,07m

Kantplank 2,57m

Kantplank 3,07m

Horizontale ligger 2,07m

Horizontale ligger 2,57m

Horizontale ligger 3,07m

Veiligheidsframe 1,57m

Veiligheidsframe 2,07m

Veiligheidsframe 2,57m

Veiligheidsframe 3,07m
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COMPONENT NAAM AFBEELDING

Leuningstijl voor veiligheidsframe 0,73m

Leuningstijl voor veiligheidsframe 1,09m

Head fan console 0,73m

Tralieligger alu 0,4 x L 320

Tralieligger alu 0,4 x L 420

Tralieligger alu 0,4 x L 520

Tralieligger alu 0,4 x L 620

Tralieligger alu 0,4 x L 720

Tralieligger alu 0,4 x L 820

Tralieligger staal 0,4 x L 320

Tralieligger staal 0,4 x L 420

Tralieligger staal 0,4 x L 520

Tralieligger staal 0,4 x L 620

Tralieligger staal 0,4 x L 720

Tralieligger staal 0,4 x L 820

Tralieliggerverbinder L = 0,4m

Tussenligger voor tralieligger 0,73m

Tussenligger Quadro 0,73m

Bordestrap alu 2,57m

Bordestrap alu 3,07m

Basisligger Quadro 0,73m

Tussenligger 0,73m

Tussenligger 1,09m
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COMPONENT NAAM AFBEELDING

Dubbele buitenleuning 2,57m

Dubbele buitenleuning 3,07m

Universele binnenleuning voor alu bordestrap H200 
2,0 x 3,0m

Verankering 0,3m

Verankering 0,5m

Verankering 0,8m

Verankering 1,1m

Verankering 1,5m

Console 0,36m

Console 0,50m

Console 0,73m

Console 0,90m

Console 0,73m (high)



51QUADRO GEBRUIKSAANWIJZING

Borgpen

Katrol

Ringschroef 0,10m

Ringschroef 0,12m

Ringschroef 0,16m

Ringschroef 0,19m

Ringschroef 0,23m

Ringschroef 0,35m

Kruiskoppeling

Draaikoppeling

Verankeringskoppeling

Loskoppeling

Leuningkoppeling

Steun voorloopleuning

Telescopische leuning 1,5m - 2,07m

Telescopische leuning 2,07m - 3,7m

COMPONENT NAAM AFBEELDING
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12 VOORBEELD

Leuningsstijl

Plug

Ringschroef

Verankering

Dubbele leuning

Vloer

Stelraam
Voetspindel

Basis ligger

Diagonaal

Leuning

Kantplank

Dubbele kopleuning

Veiligheidsframe

Eindleuningsstijl

Kruiskoppeling

Vloer met 
ladder en luik
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13 STEIGERKAART
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14 TABELLEN - BELASTING VLOEREN EN VOETSPINDELS

TABEL 1. VLOEREN

PLATFORM LAADKLASSE VOLGENS EN-12 811

Nr. Type vloer 3,07 2,57 2,07 1,57 1,09 0,73

1. Stalen vloer 0,32
klasse 4

(3,0 kN/m²)
klasse 5

(4,5 kN/m²)
klasse 6

(6 kN/m²)
klasse 6

(6 kN/m²)
klasse 6

(6 kN/m²)
klasse 6

(6 kN/m²)

2. Stalen vloer 0,19
klasse 4

(3,0 kN/m²)
klasse 5

(4,5 kN/m²)
klasse 6

(6,0 kN/m²)
klasse 6

(6,0 kN/m²)

3. Alu frame, triplex opp.
klasse 3

(2,0 kN/m²)
klasse 3

(2,0 kN/m²)
klasse 3

(2,0 kN/m²)
klasse 3

(2,0 kN/m²)
klasse 3

(2,0 kN/m²)
klasse 3

(2,0 kN/m²)

TABEL 2. VOETSPINDEL VERTICALE BELASTING

VOETSPINDEL UITSPINDEL HOOGTE MAX [CM]

Nr. 20 30 40 50 60

1 Voetspindel 0,4m 40 kN - - - -

2 Voetspindel 0,6m 40 kN 29 kN 22 kN - -

3 Voetspindel 0,8m 40 kN 29 kN 22 kN 17 kN 15 kN

4 Voetspindel 1,1m 40 kN 29 kN 22 kN 17 kN 15 kN

5
Voetspindel kantelbaar 

0,8m
40 kN 29 kN 22 kN 17 kN 15 kN



55QUADRO GEBRUIKSAANWIJZING

NOTA’S
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