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Gebruik van  
spanbanden

Vaste lading, zoals een minigraver, moet altijd goed worden vastgezet op  
een aanhangwagen of oprijwagen. Goed zekeren betekent dat de lading  
bij een noodstop of bij plotseling uitwijken niet kan verschuiven. Ook losse 
graafbakken moeten altijd worden gezekerd. Zet spanmiddelen altijd vast 
aan de sjorogen van de machine en aan de sjorogen van de laadvloer.

TIPS EN VUISTREGELS  
VOOR DE TOOLBOXMEETING

Tekst: Corina van Zoest-Meester, adviseur arbo 
Foto’s: Cumela Communicatie

ALLE TOOLBOXEN ZIJN OOK DIGITAAL TE GEBRUIKEN VIA DE VEILIG VAKWERK-DIENST.  
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.VEILIGVAKWERK.NL

VOOR MEER INFO OVER VEILIG WERKEN, 
KIJK OP WWW.AGROARBO.NL.

- TOOLBOX
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SPANBANDEN OF -KETTINGEN
Voor het zekeren van lading worden spanmiddelen (span-
banden of spankettingen) gebruikt. Er zijn twee belangrijke 
principes voor ladingzekering:
 
1.  krachtsluitende ladingzekering: de lading wordt door een 

sjormiddel (spanband) met kracht op de laadvloer gedrukt 
(neersjorren van de lading). Door de grotere wrijvings-
kracht van de lading op de laadvloer kan de lading niet 
meer verschuiven. 

2.  vormsluitende ladingzekering: de lading wordt opgeslo-
ten zodat deze niet meer kan bewegen. Dit kan door 
rondom (vierkant of diagonaal) met vier spanbanden of 
spankettingen de lading vast te zetten (direct sjorren van 
de lading). De lading tegen het kopschot plaatsen is ook 
vormsluitende ladingzekering.

Spanbanden moeten altijd zijn voorzien van een label met 
allerlei informatie. Belangrijk is het dat spanbanden voldoen 
aan de norm EN 12195-2 en die staat op het label. De belang-
rijkste gegevens op de labels zijn de waardes met de maxi-
male belasting van de spanband. 

NEERSJORREN EN STF-WAARDE
Bij een spanband die wordt gebruikt voor neersjorren is het 
belangrijk om te kijken naar de STF-waarde. Deze waarde 
geeft aan wat de maximale neerwaartse kracht is die er met 
de spanband kan worden uitgeoefend op de lading. 

De waarden van de krachten staan vermeld in daN (deca-
newton). Dit klinkt ingewikkelder dan het is, want 1 daN 
komt ongeveer overeen met één kilogram. Staat op het label 
van de sjorband STF 320 daN, dan kan er dus een neerwaartse 
kracht van maximaal 320 kilo worden uitgeoefend op de la-
ding. Een kracht die alleen gehaald kan worden bij het ge-
bruik van een spanratel.

TOOLBOX -

DIRECT SJORREN LC-WAARDE
Bij het direct sjorren is de LC-waarde van belang en moet je 
daar naar kijken. De LC-waarde bepaalt de maximale breek-
sterkte van de spanband.

ONDERGROND 
Hoeveel spanbanden je nodig hebt hangt af van het gewicht 
van de lading en van de stroefheid van de laadvloer. Met een 
stroeve laadvloer heb je veel minder spanbanden nodig. Het 
gebruik van antislipmatten is daarom nodig voor een effici-
ente ladingzekering. Op een gladde laadvloer (metaal of glad 
door modder) heb je anders 10 keer meer spanbanden nodig.

Een vuistregel is dat je bij gebruik van antislipmatten en 
spanbanden met een STF-waarde van 250 daN, er één span-
band per 1000 kg ladinggewicht nodig is. Weegt je minigra-
ver 2500 kg, dan heb je afgerond 3 spanbanden met een STF 
van 250 daN nodig.

AANDACHTSPUNTEN

- Zorg voor een schone en stroeve laadvloer.
- Gebruik altijd antislipmatten.
- Zet lading tegen het kopschot als het kan.
-  Gebruik bij neersjorren altijd minimaal twee 

spanbanden.
-  Gebruik altijd een spanelement zoals een  

ratelspanner.
-  Zet de spanmiddelen vast aan de sjorogen van  

de laadvloer.
-  Let er op dat spanbanden niet beschadigd of  

ingescheurd zijn.
- Gebruik spanband nooit als hijsmiddel. 


