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TECHNISCH INFORMATIE SHEET
Gootdelen voor opleggers

1. Ontwerp van de gootdelen

De belangrijkste zaken die moeten worden gecontroleerd:
• De conditie van het frame en de verbindingen.

-  Controleer op scheuren / spleten / barsten.
• De bevestiging van de laadvloer aan het frame.

-  Controleer of er geen schroeven / bouten ontbreken of loszitten.
• De conditie va de laadvloer.

- Controleer op kromtrekken en loslatende lagen.
• De randen mogen niet afgeschuind of afgesleten zijn.
• De gootdelen moeten goed en vlak in de goot passen.

Een frame van gelaagd 
hout. Minimale dikte 
25 mm eersteklas gelaagd.P

In deze Technisch Informatie Sheet bespreken we de eisen die worden gesteld aan gootdelen waarmee staalrollen 
worden vastgezet tijdens het transport. 

• Gootdelen moeten passen bij de oplegger waarop ze 
worden gebruikt: 
-   zelfde hellinghoek als de rolgoot, zodat de gootdelen 

wordt ondersteund bij gebruik als deel van de 
laadvloer van de oplegger

- zelfde breedte als de rolgoot om te zorgen voor een 
juiste bedekking en ondersteuning bij de randen

- zelfde diepte als de gootranden op de oplegger, zodat 
mensen niet over de gootdelen kunnen struikelen.

Metaal frame met 
kruisverbinding. 
Minimale dikte 20 mm 
eersteklas gelaagd.

P
Longitudinale metaal stagen 
zonder kruisverbinding. Minimale 
dikte 25 mm eersteklas gelaagd.P

2. Conditie van de gootdelen

O

• De gootdelen moeten hetzelfde verticale draagvermogen hebben als de laadvloer van de oplegger (en een 
vorkheftruck-asbelasting van 5,46 ton kunnen weerstaan).

• De gootdelen moeten bij samendrukken een horizontaal draagvermogen hebben van 10 ton. 
• De gootdelen kunnen op verschillende manieren op voldoende sterkte worden gemaakt, bijvoorbeeld: 
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3. Gebruik van gootdelen om producten vast te zetten

P

De gootdelen vormen een integraal onderdeel van het zekeringssysteem zoals hierboven weergegeven en 
moeten regelmatig worden geïnspecteerd.
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P Het gootdeel past precies tussen de staanders en de rol.

P Het gootdeel kan niet zijwaarts uit de goot glijden.

P Het gootdeel mag niet hoger zijn dan 450 mm om de 
buigkracht op de staanders beperkt te houden.

P De dikte van de blokkering moet in deze richting 
minimaal 25 mm zijn om te voorkomen dat de rol tegen 
het bovenste gedeelte van de staanders kantelt.

O Plaats gootdelen niet horizontaal om de rollen 
te scheiden van de steunen. De randen van de 
gootdelen worden bij hard remmen in elkaar 
gedrukt doordat de lading op één punt drukt. 

• Als er ruimte moet zitten tussen de steunen en de 
rol om te zorgen voor de juiste asbelasting, moet 
u houten balken van minimaal 100 x 100 mm 
gebruiken.

  Rijrichting

3.1 Tegen de steunen

3.2 Meerdere rollen P Gootdelen van 450 mm breed zorgen in de 
meeste gevallen voor voldoende toegankelijkheid 
voor kranen.

• Als er meer ruimte tussen de rollen vereist is, 
moeten bredere en sterkere gootdelen worden 
gebruikt:

 - minimale dikte 25 mm eersteklas gelaagd.
 - bevestigd aan frame met kruisverbindingen.

- Aanbevolen maximum breedte van een 
enkele gootdelen is 600 mm.

P De voorste rol moet tegen de voorkant van de 
goot of tegen de steunen worden geplaatst 
om de lading te zekeren tegen bewegingen in 
voorwaartse richting - een gootdeel tegen de 
voorste rand van de goot is niet toegestaan. 

P Maximaal één gootdelen tussen de rollen om te 
voorkomen dat ze door de lading losschieten.

• Als de gootdelen worden gebruikt tussen de rollen, moeten ze gladde rechte hoeken hebben om te voorkomen dat 
ze door de lading losschieten.

• De gootdelen moeten een minimale dekkende dikte hebben van 20 mm om te zorgen voor een gelijkmatige 
belasting van de zijkant van de rollen.

•	 Alleen	voor	niet-kantelgevoelig	rollen.
•	 Gewicht	per	rol	maximaal	10	ton.
•	 Zie	de	Richtlijn	voor	het	zekeren	van	ladingen	

(LRG-0008-BH)	voor	brede	rollen	in	de	goot.

    450 mm


