
Oprijplaten   - Gebruikshandleiding - 

 

1. Algemene informatie 

Voor het in gebruik nemen van de oprijplaten dient men eerst de gebruiksaanwijzing volledig te 

lezen en te begrijpen! 

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor de juiste manier van het installeren, de werking 

en het onderhouden van de uitrusting die hierin beschreven is. Bij het gebruik van elke oprijplaat 

komen verschillende risico’s op verwondingen letsel kijken. Iedereen die in 

aanraking komt met het installeren, onderhouden of met het gebruik van de oprijplaat, moet volledig 

bekend zijn met de inhoud van deze handleiding. Om u te beschermen tegen het oplopen van 

persoonlijk letsel of eigendomsschade dient u de volgende aanwijzingen en instructies in deze 

handleiding op te volgen. 

Toepassing 

Deze oprijplaten zijn uitsluitend en alleen bedoeld om voertuigen naar een hoger of lager niveau te 

verplaatsen met handkracht. Bij het verplaatsen van voertuigen over de rijplaten kunnen 

gevaarlijke situaties, beschadigingen en ernstige letsels ontstaan. Houdt u daarom altijd aan de 

aanwijzingen in deze handleiding. 

 

2. Veiligheidsvoorschriften 

1. Overschrijd nooit de maximale belasting. Indien de maximale belasting niet bekend is, informeer 

hiernaar voordat u gebruik maakt van de oprijplaten. 

2. Doe geen werkzaamheden onder de oprijplaat en begeef u nooit onder de lading en de 

oprijplaat indien deze in gebruik is. 

3. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen. Het draagvermogen van uw model 

oprijplaat vindt men terug op het typeplaatje. Let op dat het draagvermogen kan afnemen 

als de oprijhoogte sterk toeneemt, bij onstabiele gewichtsverdeling, bij gebruik met andere 

voertuigen dan motorfietsen en bij hoge oprijsnelheden. 

4. Draag tijdens het gebruik van de oprijplaat altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 

handschoenen en veiligheidsschoenen. 

5. Controleer voor gebruik de oprijplaat op beschadigingen. Wees er zeker van dat de oprijplaat 

geen lasbreuk, barsten, scheuren of gaten vertoont. 



6. Zorg er altijd voor dat de oprijplaat schoon is. 

7. Geen personen en dieren in de werkomgeving. Er kan een gevaarlijke situatie ontstaan als de 

oprijplaat onjuist wordt gebruikt. 

8. Als u zich op de openbare weg bevindt, houdt u zich dan aan de openbare regelwetgeving. 

Gebruik altijd de gevarendriehoek op een afstand van ongeveer 30 meter. 

9. Plaats de rijplaat in horizontale positie op de juiste manier tegen de aanhangwagen, bus of 

het laadperron. De oprijplaat dient altijd met het vlakste gedeelte (sommige modellen 

hebben rubberen bevestigingspunten) op de bodem van het laadperron te worden 

geplaatst. 

10. Wees er zeker van dat de oprijplaat niet kan gaan schuiven. 

11. Zet het voertuig op de handrem, of zorg ervoor dat het te laden voertuig/laadperron 

geblokkeerd is. Let er ook op dat de aanhangwagen of het laadplatform niet gaat zakken. 

Dan ontstaan er gevaarlijke situaties tijdens het laden, maar ook heeft dit invloed op het 

draagvermogen van de oprijplaat. Tevens wordt de oprijhoek hierdoor verkleind. 

12. Gebruik de oprijplaat nooit als loopplank. Vanwege het anti-slip profiel is de kans op 

struikelen groot. 

13. Let bij het vaststellen van het gewicht van het voertuig wat de oprijplaat op wordt gereden 

ook op de inhoud van de brandstoftank van het voertuig. 

14. De motorfiets/lading dient u met de voorkant recht in 1 beweging over de oprijplaat te rijden, 

nooit sneller dan 0,2 meter per seconde rijden. Mocht uw oprijplaat geschikt zijn voor 

zwaardere lasten en/of andere voertuigen, dan rijdt u het voertuig altijd eerst met de 

zwaarste kant op de oprijplaat. Als het voertuig, bijv. een zitmaaier, het zwaarste gewicht op 

de achteras heeft, dan rijdt u het voertuig andersom op de oprijplaat om achterover vallen te 

voorkomen. In dit geval moeten beide oprijplaten op gelijke hoogte en op juiste manier zijn 

bevestigd. Controleer voor de zekerheid de juiste afstanden. Let op gelijke gewichtsverdeling 

over beide oprijplaten. Zorg altijd voor een gecentreerde gewichtsverdeling. 

15. Als u de aanhangwagen heeft geladen, dan moet u de lading goed en volgens de wetgeving 

vastmaken. De lading mag nooit gaan verschuiven tijdens transport. Denk om het maximale 

draagvermogen van de aanhangwagen of bus. Maar ook op de trekkende auto van de 

aanhangwagen, deze moet geschikt zijn. Deze specificaties kunt u vinden in de handleiding 

van uw aanhangwagen, bus of laadperron. Houdt u sowieso altijd aan de instructies, want er 



zijn meerdere eisen waaraan u dient te voldoen. Tijdens het transporteren nooit de wettelijke 

toegestane max. snelheid overschrijden. 

16. Tijdens het lossen dient u uiteraard alle veiligheidsinstructies toe te passen. 

17. Na gebruik, bewaart u de oprijplaten op een veilige, schone en droge plaats. Zorg ervoor dat 

er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met bijvoorbeeld kinderen. 

18. Gebruik uw gezond verstand. Als u de situatie niet vertrouwt, plaats de lading dan niet op de 

oprijplaat of verwijder deze onmiddellijk. 

 

3. Gebruik van de oprijplaat 

Voor gebruik 

1. Controleer of de oprijplaat compleet is en controleer of deze niet is beschadigd. 

2. Controleer of alle onderdelen goed vastzitten. Let op dat er geen onderdelen ontbreken. 

3. Gebruik de oprijplaat nooit als deze is beschadigd. Controleer ook de goede werking van de 

oprijplaat. 

4. Gebruik de oprijplaat nooit om mensen en dieren te verplaatsen. 

 

Gebruik 

1. Alvorens men het voertuig gaat laden op het voertuig/aanhanger/laadperron, dient men bij 

de volgende zaken stil te staan: 

• Kunnen de oprijplaten het gewicht van het te laden voertuig aan (denk bij het 

berekenen van het gewicht van het voertuig ook aan de inhoud van de 

brandstoftank? 

• Hoe zwaar mag het voertuig/aanhanger/laadperron belast worden? 

• Hoe zwaar mag het trekkende voertuig maximaal trekken? 

2. Zet het voertuig op de handrem en zorg ervoor dat het voertuig/aanhanger/laadperron 

geblokkeerd is. Tevens mag het laadplatform niet zakken, hierdoor kunnen gevaarlijke 

situaties ontstaan tijdens het laden/lossen. 

3. Leg de oprijplaat op het laadplatform in de horizontale positie, deze dient met het vlakke deel 

op het laadplatform geplaatst en vastgezet te worden, zodat deze niet kan verschuiven 

tijdens het laden/lossen. 

4. Rij het voertuig voorwaarts in één beweging op de oprijplaat, wanneer het zwaartepunt van 



het voertuig aan de achterkant ligt, dient men het voertuig achterwaarts de oprijplaat op de 

rijden, dit om achterover kantelen van het voertuig te voorkomen. Plaats beide oprijplaten op 

gelijke hoogte en bevestig deze goed op het laadplatform. Controleer voor de zekerheid de 

afstand tussen de oprijplaten en zorg voor een gelijke en gecentreerde gewichtsverdeling. 

5. Wanneer men het voertuig heeft geladen, dient men stevig vast te zetten, zodat het niet kan 

bewegen/verschuiven tijdens transport. Houdt U daarom ook te allen tijde aan de maximale 

toegestane snelheid. 

6. Ook bij het lossen dient men uiteraard alle veiligheidsinstructies toe te passen. 

 

4. Onderhoud 

1. Reinig de oprijplaat na ieder gebruik. 

2. Nooit reinigen met brandbare en vette reinigingsmiddelen. 

3. Bewaar de oprijplaat in een droge en overdekte plaats. 

4. Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd. 

5. Controleer iedere keer voor gebruik de werking en de oprijplaat op beschadigingen. Let erop 

dat de oprijplaat geen barsten, gaten, lasbreuken en andere mankementen vertoond. Nooit 

gebruiken als de oprijplaat niet in goede staat is. 

6. Laat de oprijplaat minimaal 1 keer per jaar controleren door een bevoegd bedrijf. 

 


