
Handleiding stortkokers en optreklier 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Deze materialen mogen enkel door volwassenen worden opgebouwd, die vertrouwd zijn met 
de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding alvorens aan de opbouw te beginnen. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels alvorens de 

installatie aan te vatten, zorg voor een veilige werkzone en zorg ervoor dat er zich niemand 
onder de opgehangen stortkokers kan bevinden. 

 Zorg bij montage van de optreklier, dat de borstwering waarop de lier geplaatst zal worden, 
zeker stevig en sterk genoeg is om het geheel te dragen. Een gemetste bakstenen muur van 
30cm dikte en min. 60cm hoog, in goede staat, is een minimum. 

 De handlier is enkel bedoeld om de kokers omhoog te trekken en omlaag te laten, dus enkel 
gedurende montage en demontage te gebruiken. 

 De opgehangen koker dient om de 5 meter van een extra bevestiging aan de gevel voorzien 
te worden (ketting of riem), teneinde deze te beveiligen tegen windbelasting. 

 Stop de opbouw en/of het gebruik wanneer een van de onderdelen of een van de kokers 
beschadigingen zou vertonen. 

Gebruiksaanwijzingen 

Montage 
 Plaats de bevestigingsstoel (1) over een stevige muur met 

een minimum hoogte van 60cm.. Als een vensteropening 
gebruikt wordt, dient deze minimum 85cm breed en 135cm 
hoog te zijn om de optreklier te kunnen gebruiken. 

 Pas de bevestigingsbenen (2) aan i.f.v. de dikte van de 
muur en bevestig deze met de vergrendelpennen. Span het 
geheel vast op de muur, door het aandraaien van de vier 
spanschroeven (3) (plaats een houten plankje tussen de 
muur en de schroefstempels). Draai deze echter niet té 
vast aan dat de draagstoel niet plooit. 

 Plaats de handlier (4) op de draagstoel door deze in de 
voorziene openingen te schuiven. 

 Draai aan de handlier om de kabel af te rollen en laat deze 
zakken tot ongeveer 1 meter boven de grond. Op de 
kabeltrommel van de handlier moeten minimum nog drie 
windingen kabel aanwezig zijn, lager mag men niet zakken. 

 Bevestig de 3 haken (5) aan de metalen draagring. Let op, 
gebruik hiervoor de drie dunne bevestigingsplaatjes!! 

 Hijs de koker omhoog tot ongeveer 1 meter boven de 
grond, door aan de handlier te draaien. 

 Koppel nu de volgende koker aan de eerste door middel van 
de twee kettingen die aan de bovenste koker hangen. Herhaal 
deze handeling tot de gewenste lengte bereikt is. 

 Eenmaal de draagring tot boven aan de ophangstoel is 
opgetrokken, dient deze te worden vastgemaakt door middel 
van de twee bevestigingspennen (6), aan de twee dikke 
bevestigingsplaatjes op de metalen draagring. 

 Nu kan de handlier weggenomen worden en kan de 
storttrechter geplaatst worden. Deze wordt vastgezet met twee rubberen spanners. 
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 In sommige situaties, dient de stortkoker te worden afgebogen om 
bijvoorbeeld in een container te kunnen storten. In dat geval dienen 
de onderste kokers iets meer te overlappen om openingen te 
voorkomen, en dient men vooral rekening te houden met een grotere 
belasting op de draagstoel!! Beperk dit dus tot een minimum.  

 In het geval van een afgebogen opstelling dienen de onderste kokers 
ook te worden vastgemaakt aan de muur of de container, zodat ze bij 
het doorschuiven van het puin niet kunnen wegschuiven. 

 
Demontage 

 Verwijder de vultrechter, plaats de handlier op de draagstoel en 
maak de drie hijshaken vast aan de metalen draagring van de 
bovenste koker. 

 Draai aan de handlier zodat de kabel opgespannen wordt. 
 Maak de twee vergrendelpennen van de draagring los en laat, door 

middel van de handlier, de kokers zakken tot de onderste net boven de grond hangt. 
 Maak steeds de onderste koker los, door de kettingen los te maken, en laat de kokers steeds 

verder zakken tot alles is gedemonteerd. 
 Draai aan de handlier tot de kabel is opgerold en neem deze uit de draagstoel. 
 Nu kunnen de spanschroeven worden losgedraaid en kan de draagstoel weggenomen 

worden. 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 
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