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1 Inleiding 
De hefsteiger brengt reeds 30 jaar arbeid, 
materiaal en materieel samen op een in hoogte 
variërend werkplatform. Behalve deze 
werkplek op hoogte, biedt de hefsteiger de 
mogelijkheid arbeid, materiaal en materieel 
naar een gewenste hoogte te transporteren. 

De hefsteiger is 
echter slechts 
één van de vele 
manieren om 
arbeid, 
materiaal en 
materieel naar 
een zekere 
hoogte te 
transporteren 
en materiaal op 
een zekere 
hoogte te 
monteren. In 
dezelfde markt opereren vèrreikers, 
bouwliften, traditionele steigers, 
schaarhoogwerkers e.a. 

De opkomst van bovengenoemde middelen 
en een stabiliserende omzet is reden geweest 
een onderzoek uit voeren naar de toekomst 
van de hefsteiger. 

De doelstelling van dit onderzoek is als volgt 
geformuleerd: 

ln'{jcht geven in de verschillen tussen de bestaande 
hefsteiger en het transportsysteem dat tussen 2010 en 
2020 de gevelmarkt onder de 30 fileter optimaal zal 
bedienen. 

Teneinde tot een vergelijking te komen is 
onderzocht hoe het optimale 
transportsysteem er uit zal zien. De werking 
van de hefsteiger is daarna met het gevonden 
transportsysteem vergeleken. 

2 Het optimale 
transportsysteem 

Gebleken is dat het optimale transportsysteem 
een combinatie is van een mechanische 
hefboom met een mechanische telescoop. Het 
is een combinatie welke reeds in veel 
hedendaags materieel is toegepast. 

Het telescopische zit in de uitschuifbaarheid 
van de 'arm'. Het hefboomprincipe zit in de 
'arm' welke op de basis van de machine kan 
draaien. Zie ook onderstaande 
knikhoogwerker 

Verschillende samenwerkende transport
middelen komen tot één transportsysteem. 

De onderstaande foto toont een knikhoog
werker. Dit reeds bestaande transportmiddel 
benadert het optimale transportsysteem het 
beste. 
De knikhoogwerker wordt in deze gebruikt 
om een 'brug te slaan' naar het optimale 
transportsysteem. 

Het bovenstaande middel is namelijk nog niet 
optimaal. Het verschilt van het optimale 
transportsysteem op de volgende punten. 

• Het optimale middel kan mechanisch 
meerdere eenheden oppakken in 
overslagpunt Al (het beginpunt van de 
transportcyclus). Dat kan het middel op 
de getoonde foto niet. Deze kan slechts 
één glasplaat per keer pakken en moet 
deze door een ander transportmiddel in 
de klemmen aan de voorkant laten zetten. 

• Het optimale middel kent een verdeling 
van het materiaal in overslagpunt D (het 
op hoogte gelegen overslagpunt). Het 
optimale middel kan zogezegd meerdere 
transporteenheden (materialen) 
transporteren. 

• Het optimale middel voert ook de laatste 
fase ( transportfase 4.1) en overslagpunt E 
(het daadwerkelijke monteren) minder 
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handmatig uit. Bij het getoonde middel 
gaat dit handmatig (of beter handmatig 
klemmend & handmatig trekkend). Het 
optimale transportsysteem gebruikt 
hiervoor een handmatig gestuurde 
hefboom. 

• Het optimale transportsysteem heeft een 
werkoppervlak ter breedte van een 
stramien. Dit betekent een werkoppervlak 
van 7,5 tot 8 meter. 

• Het optimale middel kent geen hekwerk 
aan de gevelzijde, teneinde het werken 
richting de gevel ( transportfase 4.1) te 
vergemakkelijken. 

• Het optimale transportsysteem kent een 
stabiel werkoppervlak. Het getoonde 
middel zal naar verwachting niet stabiel 
zijn. 

Waneer de genoemde aanpassingen worden 
doorgevoerd op de getoonde knikhoogwerker 
zal het volgende transportsysteem ontstaan. 
Zie onderstaande figuur. 

3 De verschillen met de 
hefsteiger 

Het is van belang te weten dat de bestaande 
hefsteiger geen transportsysteem is, maar een 
onderdeel van een transportsysteem. Daarbij 
wordt de werking van de hefsteiger veelal 
ondersteund door de factor arbeid. 

Uit het onderzoek is gebleken dat tussen het 
optimale transportsysteem en de huidige 

• 

hefsteiger (aangevuld met de factor arbeid) de 
volgende verschillen bestaan. 

Verschil in mechanisati€j,raad 

Geconcludeerd is dat de mechanisatiegraad 
van het toekomstige transportsysteem 
stelselmatig hoger ligt dan bij de huidige 
hefsteiger. 

I ntegralere invulling 

Zogezegd is de hefsteiger slechts een 
onderdeel van een transportsysteem. Het 
optimale transportsysteem zal geen 
combinatie zijn van verschillende 
transportmiddelen, maar zal uit één 
transportmiddel bestaan. 

De hefsteiger omvat reeds het grootste deel 
van de transportcyclus, maar mist aan de 
'voorzijde' en aan de 'achterzijde' van de 
transportcyclus de mogelijkheden. 

Aan 'voorzijde' is de hefsteiger niet in staat 
transportfase 1.2 uit te voeren. Aan de 
'achterzijde' (transportfase 4) is de factor 

arbeid nodig om de 
transportcyclus compleet te 
maken. Zie figuur op de 
volgende pagina. 

l4jftr aantal Otlerslogpuntm 

Tussen het het huidige 
transportsysteem en het 
optimale transportsysteem 
ligt een duidel1jk verschil in 
het aantal overslagpunten. 
Het optimale 
transportsysteem heeft er 
drie, het huidige 
transportsysteem minimaal 
vier. Dit laatste is 
voornamelijk afhankelijk van 
het te transporteren materiaal 

en de wijze waarop dit verdeeld dient te 
worden. De extra overslagpunten ontstaan 
voornamelijk in overslagpunt B. 

Enerzijds heeft dit te maken met de splitsing 
in het materieel. Transportfase 1.2 is namelijk 
handmatig en transportfase 2 en 3.2 worden 
ingevuld door de hefsteiger. Transportfase 4 is 
dan weer handmatig. Het optimale 
transportsysteem bestaat zogezegd uit slechts 
één transportmiddel. Zie onderstaande figuur. 
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· Anderzijds heeft dit te maken met de 
opsplitsing van de verticale en de horizontale 
fase. Een dergelijke splitsing zorgt bijna altijd 
voor een extra overslagpunt Materieel wat 
zowel een zuivere horizontale als een zuivere 
verticale fase kan uitvoeren is namelijk 
schaars. Het optimale transportsysteem brengt 
de horizontale en verticale fase samen m een 
diagonale fase 

Meer meebonisalie aan de 'z,oorr.f.ide'- fase 1. 2 

Samenhangend met bet grotere aantal 
overslagpunten en de integrale invulling is de 
beperkte mechanisatiegraad aan de 'voorzijde' 
van de hefsteiger. 

Dit verschil is zeer waarschijnlijk het grootste 
verschil tussen het huidige en het optimale 
transportsysteem. Het optimale 
transportsysteem zal de arbeidsintensieve fase 
aan de voorzijde vervangen door een 
gemechaniseerde variant. 

Het huidige transportsysteem met de 
hefsteiger doorloopt de transportfasen door 
middel van een arbeidsintensief proces, het 
optimale transportsysteem doorloopt de 
transportfase volledig mechanisch. Dit laatste 

komt neer op het mechanisch klemmen, 
heffen, verplaatsen, laten zaken en loslaten 
van de verzamelde eenheden. 

Meer meebonisalie aan de 'aebter:j;de'- fase 4 

Nauw samenhangend met het grotere aantal 
overslagpunten, de integrale invulling en de 
mechanisatiegraad in fase 1.2 is de beperkte 
mechanisatiegraad in fase 4 van de hefsteiger. 

Hoewel men deze laatste fase van het 
transportsysteem al eeuwen met de hand uit 
voert, is de verwachting dat er steeds meer 
mechanische handigheidjes zullen worden 
bedacht om de factor arbeid te beperken. Een 
voorbeeld is te zien op onderstaande foto; een 
schaarhoogwerker waarop een kantelplateau 
op is aangebracht. 

Een dergelijke oplossing is slechts één van de 
vele. Het gaat er om dat het huidige tillen van 
materiaal zijn langste tijd heeft gehad. Het 
optimale transportsysteem zal met meer 
techniek deze laatste fase bedienen. 

Meer flexibiliteit js fase 4 

Een niet te vergeten onderdeel aan de 
'achterzijde' van het transportsysteem is de 
flexibiliteit van fase 4. 

Belangrijk daarbij is het onderscheid tussen 
flexibiliteit in het werk en flexibiliteit bij de 
opbouw van een transportsysteem. Een 
hefsteiger kent bijvoorbeeld wel een flexibele 
afstand tot de gevel, maar kent in het werk 
weinig mogelijkheden om deze aan te passen. 
Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een 
metselstand (een verlaagd plateau, ca.30 cm 
onder het normale werkvlak) toe te passen 
waardoor de steiger dichter bij de gevel komt. 
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Een aanpassing in het werk is slechts beperkt 
en met veel inspanning mogelijk. 

Dit laatste is het voornaamste verschil met het 
optimale transportsysteem. Deze bezit 
namelijk wel de mogelijkheid om zonder 
handmatige inspanning uitstulpingen in de 
gevel te omzeilen. 

Een zelfooorrjenenr/epositieverplaatsing 

In het huidige transportsysteem kent men als 
het ware twee positieverplaatsingen. De eerste 
is de factor arbeid in transportfase 1.2, ofwel 
de mens. De tweede is de positieverplaatsing 
van de hefsteiger. In het optimale 
transportsysteem vallen beide samen in één 
transportmiddel, met één positieverplaatsing. 
Deze positieverplaatsing zal niet langer 
afhankelijk zijn van een grote hoeveel arbeid, 
maar eerder van een grote hoeveelheid 
mechanisatie. 

In de huidige situatie dient men de hefsteiger 
tot een bepaalde hoogte te demonteren om 
hem vervolgens te kunnen verplaatsen. 
Hoewel het verplaatsen mechanisch kan 
geschieden, dienen de stempels handmatig 
ingeschroefd te worden en gaat de 
verplaatsing gepaard met een grote 
hoeveelbeid arbeid. Dit laatste heeft veelal te 
maken met de ruwheid van het terrein en de 
beperkte ruimte onder het plateau van de 
hefsteiger. 

Het optimale transportsysteem beperkt de 
factor arbeid tot de bediening van de 
mechanische elementen. 

4 Advies 
De kern van dit advies komt neer op het 
volgende; maak van de befsteiger een 
gemechaniseerder I boogwaardiger 
transportsysteem. 

Hoogwaardige systemen kunnen de intensieve 
materiaalstroom namelijk het beste aan, dit 
past in het streven naar een bouwproces met 
weinig tijdsintervallen en een hoog 
doorlooptem po. 

Daarbij zijn er twee zaken welke de werking 
van de hefsteiger ontstijgen. 

In de eerste plaats zal bij toepassing van een 
hoogwaardiger transportsysteem kritischer 
moeten worden gekeken naar de 
bouwmethode en naar bet goed en 
betrouwbaar plannen. 

In de tweede plaats ligt er een belangrijke 
uitdaging in een aan de verwerking 
gekoppelde aanvoer van materiaal. Daarbij 
gaat het niet zozeer om de aan te voe.ren 
hoeveelheid, maar wel om wijze en 
hoeveelheid van verpakken. Denk eens aan 
een kwart pallet stenen i.p.v. een hele. Een 
dergelijke pallet kent veel minder overslag. De 
verzamelde eenbeden kunnen rechtstreeks 
vanaf overslagpunt D verwerkt worden. 

In onderstaande tekst wordt per genoemd 
verschil een aanbeveling geven. Het verschil in 
mechanisatiegraad wordt niet nogmaals 
besproken gezien bet geen doel op zich is, 
maar eerder een middel. 

Met één transportmiddel werken 

Om de hefsteiger om te vormen tot een 
optimaler transportsysteem dient aan 'de 
voorkant' en aan 'de achterkant' van de 
hefsteiger een invulling te worden gegeven. 
De hefsteiger moet een op zich zelf staand 
stuk materieel zijn. Aanvoer van eenheden en 
positieverplaatsingen dienen in eigen beheer te 
geschieden. Op de invulling wordt hierna 
verder ingegaan. 

Geen overslagpunt tussen horizontale en verticalefàse 

Na aanpassing van de hefsteiger moet 
voorkomen worden dat eenheden eerst op de 
hefsteiger geplaatst worden, om vervolgens 
over de hefsteiger verdeeld te worden. De 
eenheden moeten vanaf de opslag worden 
opgepakt en nog slechts éénmaal van 
configuratie wijzigen; in overslagpunt D. 

Transportfase 1.2 mechanisch uitvoeren 

Het is soms moeilijk voor te stellen hoe al 
deze woorden, kreten en abstracte 
benamingen moeten samenvallen in een 
concrete oplossing. Heel concreet, misschien 
wel te concreet voor dit advies, is de 
toepassing van een kraan op het platform van 
de hefsteiger. Een kraan I kraantje waarmee 
de verzamelde eenheden vanaf de opslag 
kunnen worden opgepakt, om vervolgens in 
overslagpunt D neergezet te worden. 
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Het horizontale transport wordt dan 
uitgevoerd door een op de hefsteiger 
gemonteerde kraan en het verticale transport 
door de hefsteiger. Een bijkomend voordeel 
bij een dergelijke oplossing is de mogelijkheid 
om het opperen van transporteenheden op 
hoogte uit te voeren. 

Onderstaande foto toont een vèrreiker met 
een z.g. manbak. Waarmee ik wil aantonen dat 
de vèrreiker (een typisch fase 1.2 product) met 
een zelfde uitbreiding van mogelijkheden 
doende is. 

Trqns.por(fase 4 mechanisch ujtvoerm 

De voorgaande invulling geeft ons eigenlijk al 
een oplossing voor transportfase 4. Hetzelfde 
kraantje kan men gebruiken voor het 
eigenlijke monteren. Let wel; het klemmen 
van verzamelde eenheden is een geheel andere 
discipline dan het klemmen van enkele / 
verdeelde eenheden. 

De lijn van de iJVel beter k.llnnen volg,en 

Een lastig advies is te geven voor het volgen 
van de gevellijn. Zoals te zien is op 
onderstaande foto voorziet de hefsteiger al 
deels in een dergelijke lijn. De aanbeveling zit 
echter in de flexibiliteit van de lijn. Onder
staande oplossing is namelijk een statisch 
geheel. 

Een groot deel van de aanbeveling kan 
gevonden worden in het gemak waarmee een 
positieverplaatsing te realiseren is. Het 
aanpassen van de hefsteiger op hoogte moet 
echter gevonden worden in een variatie van de 
platform breedte. 

Door vloerdelen van ca. 40 cm haaks op het 
werkvlak uit te schuiven kan elke gevellijn 
gevolgd worden. De schuifbare panelen 
kunnen op het werkvlak liggen en naar 
behoefte naar voren of naar achteren 
geschoven worden. 

De,Positjeverplaatsing volledig tnechqwSch uitvoeren 

De genoemde problemen welke voortkomen 
uit een positieverplaatsing van een hefsteiger 
kunnen ondervangen worden door een 
tweetal aanpassingen. 

In de eerste plaats kan er een inklapbare mast 
aan hefsteiger worden toegevoegd. Hierdoor 
is het niet noclig de mast van de hefsteiger in 
te korten. Hetgeen nu wel noclig is bij een 
positieverplaatsing. Inkorten van de mast 
heeft als nadeel dat er externe kraancapaciteit 
nodig is. Dit laatste moeten worden 
voorkomen. 

In de tweede plaats is het noclig de hefsteiger 
zodanig aan te passen dat bij een 
positieverplaatsing de menselijke inbreng 
beperkt is tot sturing. Door de hefsteiger 
bijvoorbeeld te voorzien van rupsbanden 
welke 90 graden kunnen draaien is aan deze 
eis voldaan. Op onderstaande foto is te zien 
dat concurrerende transportmiddelen deze eis 
reeds ingevuld hebben .... 

.:: verberering van de hefsreiger ::. 

TU/e 

5 


