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Handige apparaten maken het leven in de werkplaats lichter

VACO breidt arbocatalogus uit
De arbosite van de banden- en wielenbranche is gevuld met tips over het gebruik van de 

bandenkooi, machineveiligheid en geluidsoverlast. VACO heeft de website nu ook uitgebreid 

met informatie over arbogevaren, en oplossingen en tips om de fysieke belasting te beperken. 

Werken kan heel wat lichter en makkelijker.

In de banden- en wielenbranche wordt veel fysie-
ke arbeid verricht. De bedrijfstakorganisatie VACO 
ziet in fysieke overbelasting een belangrijke ver-
oorzaker van rugklachten, blessures en verzuim. 
De website www.bandenenwielen-arbocatalogus.
nl is een initiatief van VACO en de vakbonden FNV 
Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. 
Deze website is uitgebreid met informatie over 
fysieke belasting, arbogevaren en tips om de fy-
sieke belasting te beperken. De website maakt ook 
duidelijk hoe apparatuur en gereedschap daarbij 
helpen. Neem het de- en monteren van grote wie-
len. Slagmoersleutels wegen zomaar 10 kilogram 
of meer en het tillen ervan is slecht voor de rug. 
Bovendien is de houding van de technicus (vaak 
licht voorovergebogen) ongunstig, gaan de trillin-

gen door het hele lichaam en ‘slaat’ de luchtsleutel 
regelmatig in de polsen. De slagkar en de zittrolley 
zijn mooie oplossingen.

Handsfree sleutelen: de slagkar
De slagkar (een afkorting van slagmoersleutelkar) 
staat op de grond, heeft een grote eigen massa en 
is in hoogte verstelbaar. Het nadeel is dat tussen 
de hoogste en de laagste wielbout van een vracht-
wagen- of landbouwwiel de hoogte van de slagkar 
een paar keer aangepast moet worden. Een pneu-
matische luchtsleutel blaast altijd lucht uit bij de 
mond van het apparaat, waardoor technici altijd 
in het stof staan te werken. Slagkarren hebben 
daarom vaak een elektrische slagmoersleutel. 
Toch zijn slagkarren in Nederland niet populair. 

Explora heeft ze uit het programma gehaald en 
Albers Techniek in Wijhe ontwikkelde een Pneu-
matic Tool Car (PTC), maar produceerde daar 
slechts één exemplaar van. 
Rema Tip Top levert de elektrische Power 5000 
(€ 3.000,-) en de iets duurdere Power 5000 Plus 
naar eigen zeggen slechts mondjesmaat. Met 
de Plus is het draaimoment instelbaar, zodat het 
natrekken van wielbouten met een momentsleutel 
overbodig is. De Power-slagkarren zijn in hoogte 
verstelbaar van 23 tot 87 cm.

Ideale oplossing? Technicus Richard van Zanten (Jägers Banden 
& Wielen) heeft de slagmoersleutel niet meer vast, dus tillen, 
trillen en slaan in de polsen komen niet meer voor. Wel moet 
de slagkar een paar keer per wiel opnieuw in hoogte aangepast 
worden.
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TEKST: JOHN MULDER

Gewichtloos werken
Bij de zittrolley van de Italiaanse fabrikant Paoli 
hangt de slagmoersleutel aan een staalkabel, die 
door een stalen buis boven de zittrolley loopt. 
Die kabel is aan de achterkant van de trolley 
vastgemaakt aan een veertrommel, waardoor de 
slagmoersleutel in hoogte verstelbaar en vrijwel 
gewichtloos is. Dat voorkomt tillen en ongewenste 
werkhoudingen, maar – in tegenstelling tot de 
slagkar – hebben de technici de slagmoersleutel 
dus nog wel in de hand en zijn trillingen en slaan 
in de polsen niet uitgesloten. Een boostpedaal op 
de zittrolley zorgt voor extra kracht bij vastzit-
tende moeren. De perslucht, die normaliter via 
het reduceerventiel, de waterafscheider en de 
olienevelaar gaat, slaat bij het indrukken van het 
boostpedaal die bypass over. De slagmoersleutel 
krijgt dan de rechtstreekse druk (8 tot 15 bar) van 
het leidingnetwerk in plaats van de maximale 6,3 
bar, waarmee luchtsleutels horen te werken. De 
zittrolley is verrijdbaar op kleine zwenkwieltjes. 
Alle slagmoersleutels van Paoli hebben een re-
tourleiding, die de perslucht terugbrengt naar een 
filter onder het zitvlak. Dat voorkomt het rondbla-
zen van stof en maakt de machine stil. De zittrolley 
kost rond € 2.900,- en wordt geïmporteerd door 
Ravam-Tools, die sinds kort ook de Slim Trolley 
levert. Dat is een uitgeklede zittrolley van dezelfde 
fabrikant, maar dan zonder kunststofbehuizing 
en boostpedaal. De Slim Trolley kost € 1.850,-. De 
prijzen zijn inclusief luchtsleutel.

Heffen in het magazijn
Dagelijks gaan banden het magazijn in en uit. Om 
banden/wielen in een magazijnstelling te leggen 
of eruit te halen is een fysieke inspanning nodig, 
die – al naar gelang de hoogte van de stelling, de 
zwaarte van band en/of wiel en de hoeveelheid 
keren per dag – een zware belasting kan zijn. 
Mobiele truckbandenheffers verlichten die fysieke 
inspanning. Albers in Wijhe maakt de ATH80, een 
pneumatische truckbandenheffer met een tank, 
die gevuld is met een voorraad perslucht. Je rolt 
een band/wiel (tot 80 kilogram) op het plateau, 
duwt de ATH80 handmatig naar de magazijnstel-
ling en daar tilt de perslucht het plateau omhoog. 
Vervolgens draai je het plateau handmatig een 
kwart slag, waarna je de band/wiel de stelling in 
kunt rollen. Het breedste punt van de ATH80 is 
78 cm; smal genoeg om tussen twee stellingen te 
manoeuvreren. De maximale tankdruk van de 
ATH80 is 14 bar, de werkdruk 8. Op één vulling 
perslucht kunnen twintig banden/wielen tot 
een maximale lifthoogte van 1,25 meter worden 
gelift. De ATH80 kost € 4.462,-. Albers heeft in de 
afgelopen veertien jaar veel truckbandenheffers 
aan Euromaster verkocht.
De Hovmand W-Lift doet feitelijk hetzelfde, maar 
dan met een ingebouwde accu (met lader) en 
voor meerdere banden tegelijk. In de W-Lift kan 
een setje banden worden gerold, die vervolgens 
handmatig via een hefboom rechtop worden 
gezet en daarna achterover gekanteld. De W-Lift 

is gemakkelijk naar het magazijn te duwen, waar 
de banden weer handmatig worden gekanteld. 
Vervolgens worden de banden elektrisch naar een 
(maximale) hoogte van 1,85 meter getild. Eventu-
eel helpt een losse raak de banden in de stelling 
te duwen. Rema Tip Top Oskamp Equipment 
verkoopt de Hovman W-Lift voor € 3.995,-.

Heffen in de werkplaats
Het optillen van een band/wielcombinatie om 
die op de auto te monteren, levert grote fysieke 
belasting op. Voor gebruik in de werkplaats maakt 
Hovmand een W-Mount (€ 2.850,-), die beschikt 
over een ingebouwde accu (met lader). De W-
Mount kan een band/wiel van maximaal 130 kg 
snel naar een montagehoogte van één meter 
tillen. Voor bestel- en vrachtwagens/bussen is er 
de AC WTA500. Deze wiellift staat op vier wieltjes 

en tilt met een hydraulisch voetpompje de band/
wielcombinatie omhoog. Op de gerollagerde 
hefarmen is het wiel in de juiste positie voor de 
naafbouten te draaien. De hefarmen zijn zijwaarts 
verplaatsbaar voor wielmaten met een doorsnede 
van 27 cm tot 130 cm. Een veiligheidsbeugel 
klemt de band tijdens het transport door de werk-
plaats. Een grotere uitvoering van deze lift is de 
AC WT1500, een mechanische wiellift voor grote 
(landbouw)banden met een doorsnede tot 230 
cm. De handdraaislinger werkt als een soort lier, 
waarmee 1,5 ton is te heffen. Leverancier van de 
AC-liften is Rema Tip Top Oskamp Equipment; de 
WTA500 kost € 1.275,- en de WT1500 € 2.356,-.

Steekwagentjes met grip
Steekwagentjes met een grip- of klemsysteem 
zijn ideaal: je zet de lepels om een stapel banden, 

De slagmoersleutel hangt aan een staalkabel, in een veertrommel achteraan de Paoli zittrolley. De slagmoersleutel is daardoor 
vrijwel gewichtloos. De zwenkwieltjes onder de zittrolley maken dat de technicus van Profile Tyrecenter Zeeland in Middelburg snel 
door kan naar de volgende wielen. Ravam levert ook de lichtere Slim Trolley.

Albers in Wijhe maakt de ATH80, een pneumatische truckban-
denheffer met een eigen persluchttank. Je rolt de band op het 
plateau...

...en in het magazijn heft de perslucht de band omhoog. Bart 
Doornbos (Euromaster Groningen) draait daarna het plateau 
een kwart slag en rolt de band zo de stelling in.

13AMT011z043   43 14-11-13   11:19

2



AMT | 2013 www.amt.nl
44 AMT | 2013 www.amt.nl/november2013

De AC WTA500 wiellift heft met het zwarte, hydraulische 
voetpompje de band/wielcombinatie omhoog. De hefarmen 
zijn zijwaarts verplaatsbaar en de wiellift is gemakkelijk te 
verrijden.

Tiller wint de ene na de andere innovatieprijs. De Tiller is een 
steekkar met elektrisch tilmechanisme. Als de band opgetild is 
tot de juiste hoogte, kan het wiel dankzij de rollers handmatig 
in de juiste positie voor de naaf worden gedraaid.

Het Ecran steekwagentje heeft onderin twee veren zitten, die 
zorgen dat de lepels de banden stevig omklemmen. Ideaal voor 
intern transport.

Marleen Leeuw van Overloop van Profile Tyrecenter Flevo 
Banden is zo tevreden over de Tyre Trolley, dat ze er meer dan 
vijfhonderd in gebruik heeft. Complete winter/zomersetjes 
staan op de handige bureaustoelonderstellen.

kantelt het steekwagentje achterover en duwt het 
steekwagentje naar de plaats van bestemming. 
Ecran in Wilrijk maakt een Basic (€ 245,-) en Pro 
(€ 325,-), die onder andere verkrijgbaar zijn bij 
Banden Express en Tyre Team. De Pro heeft een 
draagvermogen van 300 kilogram en kan acht 
(4x4)banden/wielen van 13 tot en met 22 inch 
aan. Ecran komt binnenkort met een nieuw model 
voor € 245,-. Explora levert een bandensteekwa-
gen voor € 279,40 (draagvermogen 200 kilogram) 
en www.steekwagentje.com levert er eentje voor 
€ 238,- (draagvermogen 300 kilogram).
De Nederlandse fabrikant Matador (www.mata-
dorbv.nl) maakt een arbovriendelijke steekwagen, 
die een verende as en twee verticale gasveren 
heeft. Bij het achterover kantelen versterken de 
gasveren de kantelbeweging, waardoor er veel 
minder kracht gezet hoeft te worden. De steekwa-
gen heeft een draagvermogen van 200 kilogram. 
Ook interessant is de Tiller (www.tiller.eu). Deze 
steekwagen van vader en dochter Van der Helm 
uit Den Haag heeft een elektrisch hefsysteem. 
Je duwt de Tiller net als een gewone steekwagen 
met banden naar de gewenste plaats, maar daarna 
gaat het platform elektrisch omhoog of omlaag 

met een snelheid van 10 cm/seconde. Op het plat-
form kan je dozen en kratten plaatsen, maar het 
platform is te vervangen door diverse wisselstuk-
ken. Met een bandenhouder als platform is een 
band/wielcombinatie naar een montagehoogte 
van 1,10 meter te tillen. 
Dankzij de rollers kan het wiel handmatig in de 
juiste positie voor de naaf worden gedraaid. Met 
een volle accu is tot driehonderd keer te tillen. 
Afhankelijk van de uitvoering kan de Tiller 75, 120 
of 160 kg. tillen. Prijzen respectievelijk € 4.000,-, 
€ 5.000,- en € 5.500,-.

Een vijftig jaar oude arbo-oplossing
De Tyre Trolley van ACP uit Dronten is een banden-
hulpwagentje, dat feitelijk bestaat uit het onder-
stel van een bureaustoel met aan elk van de vijf 
armen een wieltje. De Tyre Trolley met de wieltjes 
met een doorsnede van 5 centimeter (voor vlakke 
vloeren) kost € 35,- per trolley; die met wieltjes van 
7 centimeter (voor oneffen vloeren) kost € 40,-. Dat 
is zo voordelig dat een setje winter- of zomerban-
den gewoon op de Tyre Trolley kan blijven staan 
en dat scheelt weer overpakken; de Tyre Trolley is 
dus zowel snel als arbovriendelijk. 
Op de Tyre Trolley kunnen vier banden/wielen 
liggen, maar de trolleys zijn ook stapelbaar, omdat 
de wieltjes vrij gemakkelijk zijn te vervangen door 
pootjes.
Een soortgelijke stapelbare kunststof ‘wheeltrol-
ley’ levert Explora. Deze wheeltrolley rolt op vier 
zwenkwieltjes, kan ook vier banden/wielen dragen 
en heeft in het midden een vakje om wielbouten 
of naafdoppen op te bergen. Explora verkoopt de 
wheeltrolley voor € 69,75 per stuk. Andere leveran-
ciers van ‘hondjes’ of magazijndollys op 
(zwenk)wieltjes zijn onder andere Matador en 
Overtoom. Op VACO’s bandenwielen-arboca-
talogus.nl staan tal van andere apparaten, die 
niet alleen de fysieke belasting verlichten, maar 
bijvoorbeeld ook geluidsoverlast tegengaan of het 
werken met schadelijke stoffen veiliger maken. 

Dat er voor veel arborisico’s inventieve oplossin-
gen zijn laat bovenstaande opsomming wel zien, 
maar dat die oplossingen niet altijd nagelnieuw 
hoeven te zijn bewijzen de bandenwagens in 
de twee Groningse Euromaster-vestigingen. Die 
stammen nog uit de tijd dat er bij Jonge Cova 
(voorloper van Euromaster) banden werden 
vernieuwd, zijn al een halve eeuw volledig huf-
terproof en nog even actueel als op de dag dat ze 
voor het eerst werden gebruikt.
Sommige arbo-oplossingen zijn van alle tijden.
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Op de elektrische Hovmand 
W-Lift rol je een volledige 
set wielen. De W-Lift zet de 
banden rechtop en kantelt ze 
achterover om ze makkelijk 
te verplaatsen; liften gaat 
elektrisch. Tillen van banden 
is niet meer nodig.
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