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Voorwoord

 Voor u ligt het verslag, geschreven in het kader van de Bacheloropdracht bij de studierichting Industrieel 
Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Voor deze opdracht is in samenwerking met Talen Meppel een concept voor 
een nieuwe generatie Hospitality Trailers ontwikkeld.
 Voor ik aan deze opdracht begon had ik een bepaald beeld van Racing in het algemeen. Een kortzichtig beeld 
misschien, totaal geen idee van wat er achter de schermen speelde. Vrachtwagen met auto’s of motoren achterin 
rijden naar de racetrack, worden uitgeladen, rijden een race en pakken dan weer in. Het is allemaal zo ver wat er 
omheen speelt dat je er niet bij stilstaat. Totdat je er ineens middenin zit. Die openbaring dat het racen zelf niet 
het hele verhaal is, maar dat er een tweede race tussen de teams gaande is op de paddock, hebben mij een stuk 
nieuwsgieriger gemaakt. 
 Ik heb ruim drie maanden bij Talen Meppel gewerkt aan deze opdracht, en wil hierbij de personen bedanken 
die de tot stand koming van dit verslag hebben mogelijk gemaakt. Zonder deze mensen zou het verslag dat voor u ligt 
er niet liggen.
 Graag wil ik Berend Veijer en Ir. Harry Talen, en natuurlijk alle medewerkers bij Talen Meppel, bedanken voor 
hun gastvrijheid gedurende de opdracht. En het mogelijk maken van de opdracht. De uitstekende begeleiding bij de 
verschillende aspecten van het project hebben geweldig geholpen bij het tot een goed einde brengen ervan. Ik ben 
blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het bedrijf tijdens die drie maanden.
 Natuurlijk wil ik ook Ir. Ilanit F. Lutters-Weustink bedanken voor haar begeleiding namens de Universiteit. 
Ook wil ik Ir. A.P. van den Beukel bedanken voor zijn inzet bij het zoeken naar een geschikte opdracht. Evenals Prof.
ir. Arthur O. Eger wil ik bedanken voor zijn bijdrage bij de beoordeling van mijn opdracht. Verder wil ik mijn ouders en 
familie bedanken voor hun oprechte interesse en steun geudrende de opdracht.
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Samenvatting

 In dit verslag wordt het proces besproken dat gedurende de Bacheloropdracht is doorlopen. Deze opdracht 
is uitgevoerd bij het bedrijf Talen te Meppel. Dit bedrijf specialiseert zich in op maat gemaakte, unieke, trailers voor 
verschillende sectoren. Een van deze sectoren is de raceindustrie.
 In de raceindustrie worden verschillende functies door Trailers vervuld. Zijnde transport, opslag, werkplaats, 
verblijf en horeca. Het verblijf en horeca wordt vaak samengepakt in een hospitality Trailer, een Trailer waar gasten en 
teamleden ontvangen kunnen worden.
 Voor dit project worden deze Hospitality Trailers herontworpen. Talen heeft al eerder een Hospitality Trailer 
gebouwd, maar wil meer vormgeving en een innovatievere aanpak bij de toekomstige generaties. Hiervoor wil Talen 
graag een aantal concepten hebben waarvan er één getoetst wordt op haalbaarheid. Deze haalbaarheid wordt bepaald 
op basis van een onderzoek naar de technische benodigdheden die om een ergonomisch geheel gepast moeten 
worden.
 Bij het marktonderzoek wordt duidelijk dat het beter is om aan de verwachtingen van de racecultuur te 
voldoen dan aan persoonlijke wensen. Talen doet dienst als doelgroep door de standaardeisen van de klanten 
kenbaar te maken. Maar om de cultuur te snappen moet meer onderzoek gedaan worden. Het komt er op neer 
dat de doelgroep altijd groter, sneller, sterker en beter wil zijn dan de concurrentie. En dit willen ze doorzetten in 
de Hospitality Trailers. Hierbij wordt natuurlijk ook gelet op de fondsen die het team tot zijn beschikking heeft. Een 
rijk team zal alle stoppen los trekken om zijn directe concurrent te overklassen. Minder rijke teams proberen een zo 
indrukwekkend mogelijk geheel te krijgen dat haalbaar is voor ze. Ieder teams wil iets anders en iets unieks.
 Bij een onderzoek naar de aanwezige Hospitality Trailers van dit moment komen verschillende types Trailers 
naar voren. De Enkele en Dubbele Trailers zijn de meest gebruikte concepten. Verder zijn er nog Trailers die andere 
technieken gebruiken om een spectaculair resultaat te vormen.
 Deze verschillende technieken die toegepast worden, worden in een later hoofdstuk besproken. Hier wordt 
aandacht besteed aan Uitschuiftrailers, Uitklapwanden en andere bruikbare technieken voor Hospitality Trailers. Ook in 
andere sectoren wordt inspiratie gezocht om Hospitality Trailer mogelijkheden uit te breiden.
 Nu de technieken bekend zijn worden de beperkingen geïndexeerd die aan een Hospitality Trailer en de 
mogelijke technieken kleven. Hiermee worden waarden bepaald die als richtlijn gelden wanneer deze technieken 
toegepast worden in een Hospitality Trailer. Daarnaast worden de minimale maten bepaald van bepaalde ruimtes die 
aanwezig kunnen zijn in een Hospitality Trailer. Dit is allemaal verwerkt in een Programma van eisen.
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 Met deze beperkingen in het achterhoofd worden verschillende concepten gemaakt. Deze concepten zijn 
gebasseerd op verschillende combinaties van technieken, en sluiten aan bij de wensen van Talen. Tijdens het 
ontwerpen hiervan wordt ook al aandacht besteed aan de haalbaarheid van deze trailers.
 Een van de concepten, de modulaire uitklaptrailer, wordt als meest veelbelovende concept uitgekozen en 
uitgewerkt. Van alle technische aspecten wordt onderzocht of deze ook daadwerkelijk haalbaar zijn en in de Trailer te 
passen zijn. Het gaat hierbij om een schuifdak dat uitklapt, Een eerste verdieping die uitklapt en een uitschuivende 
vloer. Verder wordt naar andere toepasbare technieken gekeken en de modulaire opbouw van de Trailer.
 De resultaten worden naast het Programma van Eisen gelegd en vergeleken met de verschillende eisen. 
Sommige aspecten hebben een verdere technische uitwerking van het geheel nodig voor te zeggen is of dit ook 
daadwerkelijk het geval is. Maar aan het grootste van de eisen wordt voldaan.
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Summary

 This report discusses the process of the Bacheloropdracht. This task has been carried out at the company 
Talen at Meppel. This company specialises itself in constructing unique trailers for several sectors. One of these sectors 
is the race industry. 
	 In	the	race	industry	these	Trailers	fullfill	several	functions.	As	transport,	stroage,	workshop,	hotel	and	catering.	
The hotel and catering is frequently packed together in hospitality trailer, a trailer where guests and team members 
can be received. 
 For this project, these Hospitality trailers are redesigned. Talen already built a Hospitality Trailer in the past 
but wants a more stylish design and a more innovative treatment for future generations of Hospitality Trailers. For this 
Talen wants a number of concepts which are reviewed on feasibility. This feasibility is stipulated on the basis of a study 
into the technical equipage which is based aound ergonomic restrictions. 
 At the market research it becomes clear that it is better to satisfy the expectations of race culture, than to 
personal wishes. Talen does service as a target group making the basic demands of the customers. But more research 
about the target groups is needed. It all comes down to larger, faster, stronger and better than the competition. 
And this is what they look for in Hospitality Trailers. Of course the funds which the team has plays a big role in their 
considerations.	A	rich	team	will	spare	no	costs	to	outclass	its	direct	competitor.	Normal	teams	try	to	find	a	balance.	
Every teams want something else and something unique. 
 During a study into the present Hospitality trailers, several types of trailers become apparant. Single and 
double trailers are the most common concepts. Furthermore there still are trailers that use other techniques to achieve 
a spectacular result. 
 These different techniques, which are applied, are discussed in a later chapter. Attention is given to 
Slidingtrailers, Foldingwalls and other useful techniques for Hospitality trailers. Also in other sectors inspiration is 
sought to extend possibilities Hospitality trailer. 
 Now techniques are known the restrictions which apply to Hospitality Trailers and possible other techniques 
are indexed. Values which are considered as a directive, are stipulated when these techniques are applied in a 
Hospitality Trailer. Moreover the minimum values are stipulated of certain spaces which can be present in a Hospitality 
Trailer. This has been all processed in a Programme of Requirements. 
 With these restrictions in tmind several concepts are made. These concepts are based on several combinations 
of techniques, and follow the wishes of Talen. During the designprocess, attention is given on the feasibility of these 
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trailers. 
 Of the concepts, the modular foldingtrailer was considered the most promising concept. All of the technical 
aspects of present in this concept are examined if these are feasable. Both on thechnological level and based on 
the	way	the	trailer	will	be	divided	in	spaces.	This	concerns	a	sliding	roof	which	folds	out,	a	second	floor	which	folds	
out	and	a	sliding	out	floor.	Furthermore	other	applicable	techniques	and	the	modular	advancement	of	the	trailer	is	
considered. 
 The results are compared to the requirements from the Programme of Requirements. Some aspects need 
further development before it can be determined if they are conform the Programme of Requirements.. But it ithe 
concept	satisfies	a	large	amount	of	the	requirements	allready.
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H1 - Inleiding

 Bij de Race Industrie komt een hoop kijken. Niet 
alleen het donderende motoren geluid, horizontale strepen die 
aan je voorbij trekkenen de spanning wie er als eerste over 
de eindstreep komt. Maar ook de zakelijke kant van de race 
wereld. Een team dient ook ergens zijn geld vandaan te halen 
om	de	racemonsters	te	kunnen	financieren.
 Bedrijven lijken goud geld te willen betalen om hun 
naam op de motor of auto van een winnend team te mogen 
zetten. Alice, Ducati en Scandisk bij Casey Stoner en Camel, 
Fiat en Yamaha voor Valentino Rossi. Onbewust kennen alle 
fans de namen, en onbewust krijgen de fans een bias naar 
bepaalde merken. Ideaal voor de sponsoren. En ideaal voor de 
teams omdat de sponsoren er graag geld aan uit geven.
 De Race Industrie zou niet zo groot zijn als vandaag 
zonder de sponsoren. Dus is het logisch dat de teams graag de 
sponsoren aan zich willen binden. Ze thuis en verbonden laten voelen met het team, waarin zij zo vriendelijk geld aan 
blijven doneren. VIP-arrangementen voor de bedrijven om de races te komen kijken. En daarbij aansluitend een borrel 
of een zakelijk gesprek op de Paddock. Op de Paddock hebben alle raceteams hun thuis basis staan. Rondom de 
pits staat alle technische apparatuur netjes opgeslagen in de Racetrailer, maar op de Paddock beschikken alle teams 
over enorme Hospitality Trailers. Enorme bouwwerken, opgebouwd uit trailers, waar zij gasten, klanten en teamleden 
ontvangen. Waar zaken besproken kunnen worden, maar waar ook gegeten en gerelaxed kan worden.
 Bij deze bacheloropdracht heb ik in drie maanden een nieuw concept voor een Hospitality Trailer voor Talen 
Meppel ontworpen. Het ontwerpproces en de conceptuitwerking zullen in dit verslag besproken worden.
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1.1 Talen Meppel
 De opdrachtgever, Talen Meppel, is lid van de verniging van 
carrosserie bouwers Ducarbo. Ducarbo is eind jaren tachtig opgericht door 
drie bevriende carrosserie bouwers. Talen bestaat zelf al meer dan tachtig 
jaar, en verzorgt ook al gedurende die tachtig jaar carrosserie bouw op 
maat. Onder het motto “Grenzeloos op Weg” heeft Talen met Ducarbo een 
sterke marktpositie in de Nederlandse trailerbouw.
	 Talen	neemt	de	constructie	van	specifieke	en	unieke	producten	
op zich. Producten die grote bedrijven niet doen. omdat deze grote bedrijven in serie produceren. Talen levert dus 
steeds een uniek product af op maat voor de klant, waardoor voor de klant heel veel vormvrijheid binnen het ontwerp 
ontstaat om eigen wensen kenbaar te maken. Van het ontwerpen van aangepaste opleggers voor het normale 
bedrijfsleven	zoals	koeltrucks	en	transporttrucks,	waarbij	de	klant	specifieke	wensen	heeft	die	niet	voldaan	kunnen	
worden door de in serie geproduceerde trailers. Tot de specials behoren onder andere uitklapbare marktkramen, 
Hospitality Trailers en Racetrailers.
 Onder deze specials vallen dus ook de trailers voor de raceteams. Het bedrijf heeft goed contact met Ten Kate 
Racing en andere race teams zoals Stiggy racing en Tech3. Hiermee heeft Talen langzamerhand naam gemaakt in de 
racewereld. Talen ontwikkelt inmiddels Racetrailers en Hospitality trailers voor verschillende raceteams. De constructie 
van deze trailers wordt steeds complexer naarmate Talen meer expertise ontwikkelt. Naast constructie beschikt Talen 
ook over een 24-uurs storingsdienst en een servicedienst die preventief onderhoud pleegt.
 De specials die Talen Carrosserie ontwikkelt vormen een boegbeeld van het bedrijf. Alle mogelijkheden binnen 
een special laten zien wat het bedrijf in zijn mars heeft op verschillende gebieden. Het weerspiegelt de mogelijkheden 
die aanwezig zijn ook voor eenvoudigere modellen. 
 Talen Carrosserie is erg sterk in het technische en constructieve proces, maar wil graag de vormgeving van de 
producten, en in het bijzonder de specials, verbeteren. De technische oplossingen zijn aanwezig, alleen een elegante 
vormoplossing mist nog.

1.2 Opdrachtomschrijving
 Talen bezit de technische expertise om goede producten af te leveren. Maar sinds hun eerste producten voor 
de race industrie zijn afgeleverd is het duidelijk geworden dat alleen techniek niet voldoet. Binnen de race industrie 
speelt het imponeren van de concurrentie en mogelijke klanten een even grote rol. 
 Talen wil graag een nieuwe frisse kijk op het ontwikkelen van de Hospitality Trailers, iets dat het 
onderscheidende vermogen van het bedrijf zal versterken. Door een betere vormgeving van de trailers kan Talen een 
betere marktpositie verwerven, en een nieuwe weg inslaan betreffende vormgeving. 
 Het doel van deze nieuwe concepten is enerzijds klanten nieuwe mogelijkheden te bieden, maar ook als 
materiaal voor de promotie van het bedrijf en zijn producten. Hiervoor zal een concept voor een Hospitality Trailer 
gepresenteerd worden, en op haalbaarheid getest worden. Dit concept moet voldoen aan de eisen van Talen en de, 
mogelijke, klant.

1.3 Doelstellingen
 Er zal een nieuw concept gepresenteerd worden, met mogelijkheden voor verschillende verdiepingen en de 
mogelijkheid voor een dakterras. Voor enkele en dubbele Hospitality Trailers zullen mogelijkheden onderzocht worden.
Het gaat hierbij om de creatie van concepten die technisch onderbouwd zijn. De concepten moeten technisch haalbaar 
zijn, maar hoeven niet volledig uitgewerkt te worden. Hierbij kunnen dus onderbouwde aannames en schattingen 
gebruikt worden. Deze concepten kunnen dan door Talen op technisch vlak uitgewerkt worden, omdat daar hun eigen 
kracht ligt.
 Daarnaast worden nog enkele losse concepten in de conceptfase gepresenteerd, die als inspiratie kunnen 
dienen voor nieuwe variaties. Of zelfs uitgewerkt kunnen worden naar complete nieuwe Hospitality Trailers. Deze 
concepten worden gebruikt om de klanten de verschillende mogelijkheden die beschikbaar zijn te tonen.
 Het geheel moet representatief zijn voor de vaardigheid en deskundigheid van Talen, en tevens potentiële 
klanten prikkelen om de mogelijkheden te overdenken. Het concept moet dus een zee aan mogelijkheden bieden voor 
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de klant. Maar ook een degelijk, veelzijdig en indrukwekkend uiterlijk hebben. Het moet mogelijke nieuwe klanten 
inspireren, en hun klanten verleiden.

1.4 Opbouw van het Verslag
 In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 eerst het marktsegment besproken waarin het product geplaatst gaat 
worden. Hiermee wordt onderzocht waarop gelet moet worden bij het ontwikkelen van een Hospitality Trailer. 
Verschillende andere Hospitality Trailers die al bestaan worden besproken evenals bestaande technieken die daarbij 
worden gebruikt worden ook besproken. De betrokken partijen worden besproken met hun eisen en wensen. En er 
wordt inspiratie gehaald uit andere sectoren.
 Daarna wordt onderzocht welke beperkingen aan een Hospitality Trailer zitten. Hierbij wordt gekeken naar 
Voorschriften en richtlijnen. Deze hebben invloed op de opbouw van de Trailer en het gebruik er van. Verder worden 
beperkingen in de maten van de Trailer onderzocht, zoals de maximale maten van een Trailer en de gebruikelijke 
maten voor bepaalde ruimtes die aanwezig kunnen zijn in een Hospitality Trailer. Verder wordt besproken welke maten 
gebruikt kunnen worden bij de constructie van de Hospitality Trailer.
 In Hoofdstuk 4 worden de verschillende concepten besproken. Deze zijn ingedeeld naar type concept. De 
indeling gaat per soort concept: Enkele Hospitality Trailer, Dubbele Hospitality Trailers en concepten die niet direct bij 
enkele of dubbele trailers in te delen zijn.
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H2 - Marktonderzoek

 Door een marktonderzoek te doen is het mogelijk om een goed inzicht in de 
markt en de doelgroep te krijgen. Door goed te kijken naar de geschiedenis van het 
product en verwante takken in de industrie, is het mogelijk om een volgende stap in 
de evolutie van het product te vinden. Hierbij is het belangrijk om te weten wat er 
verwacht wordt vanuit de markt, en nog belangrijker de doelgroep. Hiervoor heb ik een 
bezoek gebracht aan de TT in Assen, waar ik alle aspecten van het racen heb kunnen 
meemaken. Hier heb ik ook met vertegenwoordigers van verschillende race-teams 
gesproken.

2.1 Doelgroep 
 Om een goed product te ontwerpen is het belangrijk om een doelgroep te 
definiëren.	Een	doelgroep	geeft	vorm	en	een	doel	aan	het	product.	In	de	vorm	van	eisen	
en wensen. De ontwerper kan zich inleven in de gebruikers van het product, en daardoor 
beter onderbouwd keuzes maken bij het ontwerpen.
 In eerste instantie zou Talen optreden als woordvoerder namens de doelgroep 
voor de opdracht. Door hun contacten met de racewereld wisten ze de algemene eisen 
en wensen van de klant. En omdat er geen directe klant aanwezig was, zoals bij alle 
andere projecten van Talen, wilden ze het zo algemeen mogelijk houden, en zelf als 
opdrachtgever en doelgroep fungeren. 
 Behalve het onderzoek naar de doelgroep is het ook belangrijk onderzoek 
te doen naar de cultuur rondom het racen. De cultuur is deel van de doelgroep en is 
daarom een essentieel deel van het onderzoek naar de doelgroep. Zeker bij de huidige 
doelgroep, waar de cultuur eigenlijk de doelgroep is. Het bezoek aan de TT in Assen was 
hierbij een grote eye-opener. Maar om een deel van die sfeer te proeven is het bezoeken 
van de verschillende fanwebsites en websites van teams al een goed begin om er een 
gevoel voor te krijgen.
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 Men wil iets uitstralen met de Hospitality Units, iets dat volledig in lijn ligt met 
de bekende elementen rondom de racecultuur. De rauwe kracht van de motoren, de 
High-Tech, de aanwezige elite, de pit-girls, de sponsors en de relaxte sfeer terwijl er 
naar de race gekeken wordt. Op de Racetrack een balans tussen de rauwe kracht en 
de	delicate	techniek,	verfijnd	en	intimiderend	tegelijk.	En	die	balans	is	op	de	Paddock	
terug te vinden door de intimidatie en macht van de enorme Hospitality Trailers en 
de verleiding van de pit-girls. En daar tussen lopen de mensen met de macht om een 
team te maken en te breken, sponsors en klanten.
 Al het machtsvertoon en intimidatie van de teams draait om één ding, 
het vergaren van meer inkomsten om in het team te investeren. Om de motor te 
verbeteren, zodat er meer wedstrijden gewonnen kunnen worden en de competitie 
bijgehouden kan worden. Om de sponsors tevreden te houden, zodat er weer meer 
geld in het team gestoken kan worden.
 Omdat het belangrijk is de sponsors tevreden en geïnteresseerd te houden is 
men begonnen met het uitnodigen van de sponsors op de racetrack. Vroeger gingen 
raceteams naar de racetrack met campers om daar de sponsors te ontvangen. Maar 
het werd duidelijk dat er veel meer geld voor het team te verdienen was door de 
zakelijke contacten te ontvangen op de racetrack zelf, zodat ze de spanning van een 
race konden beleven, en onder de indruk konden raken van het hele gebeuren om de 
races heen. Helaas maakte een camper weinig indruk.
 Bovendien had je ook een crew die op de racetrack moest eten, vaak ook 
geregeld vanuit die zelfde camper en was het handig voor sommige leden van het 
team om op de racetrack te overnachten. Daarom werden deze campers steeds groter. 
De Hospitality unit maakte een ontwikkeling door van camper tot mobiel kasteel.
 Zoals eerder aangegeven is er geen echte uniforme doelgroep aanwezig 
waarvoor	ontworpen	wordt,	geen	specifieke	eisen.	Maar	wel	een	ideaal	beeld	waaraan	
voldaan dient te worden, een standaard voor de cultuur. Namelijk een aangename 
omgeving waar men de superioriteit van het team kan laten zien van hun team. En 
dan in het bijzonder de superioriteit die de sponsor kan bereiken als ze het team 
sponsoren. Een Hospitality Unit moet het team een gevoel van aanzien en macht 
geven. Dus de doelgroep is te vinden bij de racetrack. Het gaat om grater, mooier, 
indrukwekkender en multi-functioneler.

2.2 Concurrentie 
 Het is zinloos om meteen te beginnen met ontwerpen als je niet weet wat er op de markt is, wat de 
concurrenten aanbieden. En wat voor standaard er op dit moment aanwezig is op de markt, en dus de standaard die 
men tenminste verwacht. Door te analyseren wat er op de markt is kan je bepalen wat er mogelijk is, en heb je dus 
een basis om op verder te bouwen, van te leren en te verbeteren.
 Er zijn verschillende bedrijven die Hospitality Trailers bouwen, verspreid over de hele wereld. Een groot 
deel van de grootste concurrenten van Talen zijn gevestigd in Europa. Omdat Talen nog niet veel Hospitality Units 
had gebouwd zoekt Talen ook steeds inspiratie bij Trailers van deze concurrenten. De grootste concurrenten zijn 
Bischoff-Scheck en Schuler. Deze bedrijven waren ook de meest voorkomende Hospitality Trailers op de TT. Onder de 
Nederlandse Trailerbouwers zijn Ligthart en Movico de grote concurrenten.
 Wat betreft technologie en vormgeving is Bischoff-Scheck op dit moment de meest toonaangevende 
Hospitality Unit Producent. Veruit de meeste Hospitality Units en race Trailers zijn afkomstig uit de werkplaats van dit 
bedrijf te Duitsland.
 Hospitality Trailers zijn een klasse apart. Ze gebruiken veel van de technieken die bij normale trailers gebruikt 
worden. Maar er zitten ook innovatie’s bij op andere fronten. Hoewel veel niet direct haalbaar is voor een project met 
een kleiner budget, is het belangrijk te weten wat de aanwezige opties zijn.
 Omdat iedere Hospitality Trailer uniek is, is het eenvoudiger om naar de trailers van teams te kijken, dan 
naar	specifieke	trailers	van	bedrijven.	Op	de	volgende	pagina’s	zullen	verschillende	trailers	besproken	worden,	met	
de, mogelijke, opbouw van de Trailer. Aangezien het niet mogelijk is voor de meeste mensen om daadwerkelijk in een 
Hospitality Trailer van een team te komen, moet van de buitenkant bepaald worden hoe deze is opgebouwd.
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McLaren Brand Centre

 McLaren loopt al jaren vooruit 
in de Hospitality markt. Ze zetten 
steeds een nieuwe standaard met 
hun ontwerpen. Een aantal jaar 
geleden met hun ‘Communications 
Center’. Op dat moment de meest 
High-Tech Hospitality Unit op de 
gehele paddock. Voorzien van 
alle gemakken voor de gasten. 
En speciaal ingericht voor zaken 
partners en lucratieve contracten af 
te sluiten. 

 Inmiddels is een nieuwe 
Hospitality Unit aangeschaft, 
het McLaren Brand Centre. Het 
gevaarte is 16x18 meter en heeft 
ze 12 miljoen euro gekost. Een 
schijntje als je bedenkt dat ze in 
het Communications center in 5 
jaar voor 500 miljoen euro aan 
zaken gedaan hebben.
De begane grond is toegankelijk 
voor iedereen, voor alle gasten. 
De hele achterkant wordt in beslag 
genomen door de keuken. En links 
achterin zijn de slaapkamers van 
de coureurs. De bovenste twee 
verdiepingen zijn gereserveerd voor 
team personeel en VIP’s. 

 Het geheel is dus opgebouwd 
uit drie verdiepingen, waar 
ellipsvormige gaten in gevormd 
zijn. Hierdoor is contact mogelijk 

met de andere verdiepingen. De 
ellipsvormen zijn door het hele 
gebouw terug te vinden. De gehele 
constructie wordt vervoerd op 12 
opleggers, maar ze hopen het terug 
te brengen naar 10 opleggers. Op 
de paddock zijn ze in ploegen 48 
uur bezig met het opzetten van de 

Hospitality unit.
 In het McLaren brand 
centre worden verschillende 
nieuwe technieken toegepast. De 
constructie is meer te vergelijken 
met het bouwen van een prefab 
huis dan met het opzetten van een 
caravan of vouwwagen zoals het bij 
veel andere hospitality trailers het 
geval is. Er worden losse trailers 
op elkaar gestapeld waarvoor een 
hijskraan nodig is. Verder worden 
er opgevouwen vloeren gelegd 
die samen opgevouwen in een 
trailer liggen. Deze worden daarna 
uitgevouwen bij de opbouw van de 
Brand Centre.
 De bovenste verdieping 
heeft een uit stekende rand op de 
glasgevel. Deze kan naar beneden 
geschoven worden om een balkon 
te creëren.
 Het McLaren Brand Centre is 
gebouwd door Bischoff-Scheck.

Ducati

 Ducati (MotoGP) heeft een 
aparte Hospitality Unit, bestaande 
uit een bus, en vier opleggers. 
Inmiddels is een nieuwe versie 
gebouwd waarbij een extra 
verdieping op het originele concept 
gezet is. Het lijkt alsof een oplegger 
zo op de anderen getild is. Het 
is niet duidelijk hoe dit gebeurt, 
een van de mogelijkheden is dat 
de binnenste huls in een van de 
opleggers hydraulisch gelift en 
gedraaid wordt. Zo lijkt het alsof er 
een hele oplegger op ligt, terwijl die 
eigenlijk uit een van de opleggers 
komt.  

 De trailers worden aan elkaar 
verbonden door uitklappende 
zijkanten waar een constructie 
onder gezet wordt. Hierdoor 
kunnen grote ruimtes ontstaan, 
maar blijft ook de optie om 
gespecialiseerde ruimtes te creëren.
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Alpinestars

 Een voorbeeld van het 
gebruik van tenten in een enkele 
Hospitality unit vind je in de Team 
Edwards en Alpine Stars Unit, 
gemaakt door Bischoff-Scheck.

 Zoals hier is afgebeeld wordt 
hier nog sterk gebruikt gemaakt 
van het principe van de campers 
met een voortent. In de Unit zelf 
bevindt zich een keuken en een 
loungeruimte of slaapkamer. De 
horecaruimte bevindt zich verder 
buiten de trailer zelf. Aan de trailer 
is een constructie bevestigd waarop 
een zaal gevormd is. Hierin zijn 
vlonders gelegd en is er een dak 
van zeil opgezet. Betreffende 
indeling is de trailer vrij basic en 
heeft naast de grote teamborden 
op de front niet direct een 
indrukwekkende status. 
 

BMW

 BMW heeft een zeer 
indrukwekkende Hospitality 
Trailer. Hoewel de constructie vrij 
eenvoudig is, wordt de eenvoud 
gebruikt om tot een interessante 
trailer te komen.

 Ze maken gebruik van 
twee verdiepingen, waarbij 
boven een loungeruimte met bar 
is gevormd. En beneden is de 
horecagelegenheid, ook met bar. De 
constructie wordt niet uitgebouwd 
uit mechanische delen vanuit 
de trailer zelf, maar eerder een 
constructie die vastgemaakt wordt 
op de trailer. Op deze constructie, 
die vooral gedragen wordt door een 
serie balken in het midden, worden 
vlonders gelegd als vloer op de 
eerste verdieping.
 Deze Trailer bestaat uit 

twee uitschuivende Trailers waar 
tussen de verdiepingen worden 
opgebouwd, deze constructie is 
volledig gesloten en wordt overkapt 
door een tent. Deze tent geeft 
een elegante oplossing voor een 
ongewone vormgeving van de 
Trailers.

Ferrari

 Ferrari heeft een Hospitality 
Unit die bekend staat als de 
brandweerkazerne.  Er is eigenlijk 
niet direct een oplegger in te 
herkennen, totdat je naar de 
achterkant kijkt, waar een eenzame 
oplegger staat. Het lijkt alsof de 
zijwanden uit deze trailer opzij 
geklapt zijn om een omheining 
te creëren. Hierin wordt dan een 
constructie opgebouwd. Beneden 
is een presentatie ruimte en gasten 
ruimte, boven is een teamruimte. 
Een andere mogelijkheid die hier 
gebruikt kan zijn is een U-vorm van 
drie opleggers waaruit de unit is 
opgebouwd. De unit is opgebouwd 
uit grote oppervlakken en solar glas 
en heeft drie verdiepingen.
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Red Bull Energy Station

 Red Bull, niet aanwezig als 
raceteam, heeft ook een grote 
hospitality unit aanwezig bij de 
MotoGP.  Het is niet alleen een erg 
groot oppervlak, maar heeft zelfs een 
zwembad op het dak. Er zijn geen 
trailers te vinden in de daadwerkelijke 
opbouw, alle materialen worden op de 
extra vrachtwagens vervoerd. 

 Zoals op het tweede plaatje 
te zien is, is de constructie volledig 
opgebouwd uit aluminium Prolyte 
Trusses. Hieronder worden Trailers 
geparkeerd, deze zitten echter niet 
vast aan de Hospitality Unit zelf.
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2.3 Mogelijkheden 
 Alle trailers maken gebruik van bepaalde technieken om de Trailer te transformeren tot Hospitality Trailer. 
Hiervoor	worden	verschillende	technieken	gebruikt	in	de	industrie.	Niet	specifiek	in	de	Hospitality	Trailer	bouw,	maar	
in de carrosserie-bouw in het algemeen, worden technieken gebruikt die interessant zijn voor het ontwerpen van een 
Hospitality Trailer. Hier onder wordt uitgelegd welke technieken worden gebruikt, en hoe deze gerealiseerd worden.

Formaat en Complexiteit

 Een duidelijke trend binnen de Hospitality units is de groei in complexiteit en formaat. Waar eerst campers 
voldeden, staan nu enorme bouwwerken die niet eens meer op een trailer lijken. Het moet steeds indrukwekkender en 
groter. De primaire functie is de gasten onder de indruk laten zijn, om dit te bereiken worden de trailers steeds groter 
en complexer. Met uitschuivende wanden en kleppen. Hier wordt vervolgens een hele constructie omheen gebouwd. 
Deze constructies gaan soms zo ver dat de originele trailer niet meer te herkennen is. 
 Een andere ontwikkeling is de vorming van meerdere etages binnen de trailers. Deze bieden meer ruimte, 
en een uitzicht over de andere teams. Een gevoel van superioriteit, dat indrukwekkend is voor de gasten. Om ze te 
laten denken dat het team de enige juiste keuze is om een deal mee af te sluiten. Sommige teams bereiken zelfs drie 
verdiepingen.
 Het gebruik van meerdere trailers voor een opbouw wordt ook steeds meer gebruikt. Het biedt meer eenvoud 
tijdens de constructie en meer ruimtes die speciaal ingericht kunnen worden voor de gasten. Er is een complexere 
inrichting mogelijk van de ruimtes, terwijl tussen de trailers een grote ruimte blijft voor de restauratie van het team.

Constructie om de Trailer heen

 Veel van de huidige trailers kosten veel tijd in de opbouw, omdat 
er geen gebruik wordt gemaakt van kleppen. De hele constructie wordt 
los opgezet om de trailer heen. Dit biedt veel vrijheid in de vormgeving, 
maar vertraagt het constructie proces. Het Brand center van McLaren 
kost 48 uur om op te bouwen door een team van 20 man. Maar ook de 
eenvoudigere Hospitality Trailer van Yamaha kost 48 uur om op te bouwen, 
zij het wel met minder personen waarbij niet de volledige 24 uur van een 
dag doorgewerkt wordt.
 Rondom de trailer wordt vaak een vlondervloer gelegd. Deze 
worden geplaatst op een talen frame, zodat de vloer waterpas gelegd kan 
worden. Hierdoor kan de vloer ook verhoogd worden om op gelijke hoogte 
met de vloer van de trailer te lopen. Bodems van 10 cm dik zijn stevig 
genoeg om personen te dragen.

 Schuifdak

 Bij het schuifdak schuift het bovenste deel van de trailer omhoog 
om een tweede verdieping te vormen. De indeling binnen de trailer is 
verdeeld over twee niveaus, waarbij op het tweede niveau gebruik wordt 
gemaakt van telescopische wanden en meubilair dat onder het lage dak 
past. Bij het uitschuiven van het dak ontstaat een wandelbare ruimte waar 
de wanden door lopen tot het plafond. Hier en daar moet eventueel iets 
uitgeklapt worden. De hydraulische cilinders worden vervolgens verborgen 
achter kappen.
 Het schuifdak bestaat uit een 20 mm dikke wand die om het 
onderste deel heen valt. Deze hangt om een staalconstructie die vast zit 
aan 4 staanders. In deze staanders zitten hydraulische cilinders. Normaal 
worden deze staanders op ¼ en ¾ geplaatst om te zorgen dat het geheel 
in balans is, en doorbuiging te voorkomen. Het kan ook voorkomen dat de staanders in de uiteindes worden geplaatst, 
omdat de zijwanden hierdoor strak gaan staan en doorzakking voorkomen.
 Enkele Trailers kunnen een hoop extra ruimte winnen door in meerdere verdiepingen te werken. Dit bereiken 
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ze door in anderhalve verdieping te werken (boven de eerste verdieping zit een kleine ruimte die groter wordt na het 
uitschuiven), en op de paddock het dak omhoog te schuiven om de laatste helft te verkrijgen, zoals is weergegeven 
met de groene Hospitality Unit van het Kawasaki Racing Team. Dit combineren zij met een soortgelijke tent als het 
Alpine Stars team, maar hierdoor lijkt de Hospitality al meteen wat indrukwekkender, bovendien wordt er in de unit zelf 
bijna twee keer zoveel ruimte gecreëerd. 
 Ook de dubbele Hospitality Units maken gebruik van soortgelijke uitschuifdaken als bij de enkele 
units. Hiermee ontstaat nog meer speciale ruimte. De BMW unit maakt hier ook gebruik van, en heeft hiermee 
kantoorruimtes, loungeruimtes en een badkamer bovenin gecreëerd. Door twee units te gebruiken is het ook 
makkelijker om het zakelijke deel te scheiden van het ontspanningsgedeelte.

 Tweede verdieping

 Hierbij wordt bij een dubbele trailer een groter oppervlak 
gecreëerd op de extra verdieping. Deze extra verdieping wordt gevormd 
door een staal constructie te bouwen tussen twee trailers zoals bij de 
trailer van BMW, hiernaast afgebeeld. Tussen de twee trailers is een bar 
opgebouwd, hierboven bevindt zich een lounge-ruimte. Deze constructie 
wordt uit stalen pilaren en balken opgebouwd, hierop worden vervolgens 
vlonders gelegd. De constructie wordt ook verbonden met de Trailers 
zelf zodat deze goed vast staat, en de gasten door de trailers naar boven 
kunnen lopen. Ook hier zijn de bodems van 10 cm dik stevig genoeg om 
personen te dragen. Deze bodems zijn opgebouwd uit twee houten platen 
van	twee	centimeter	dikke	en	een	frame	bestaande	uit	60x40mm	profielen.

 Daken

 De hospitality trailers worden vaak ook voorzien van daken. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Bij 
uitschuivende trailers kan een deel van de originele trailer als dak gebruikt worden. Uitklappende zijwanden kunnen 
ook als dak dienst doen.
Vaak worden ook zeilen daken gebruikt. Deze worden bevestigd aan het frame binnen in de trailer waar ook de 
wanden aan vast zitten. Hier wordt dan meestal een zeil gespannen, omdat dit vaak de makkelijkste, snelste en 
goedkoopste oplossing is. Het biedt een lichtdoorlatende dakbedekking die gemakkelijk te vervangen is.

 Wanden 

 De wanden worden buiten om een staalconstructie heen gezet. 
Het gaat hier om kunststof platen waar ook de ruiten in verwerkt zijn 
welke ook van kunststof zijn. In deze constructie wordt ook de deur 
verwerkt.
 Tenten worden ook bij dubbele Hospitality Units toegepast, maar 
je ziet ze vrijwel alleen tussen de twee trailers instaan, zodat ze met elkaar 
verbonden zijn. Ook hier wordt vaak gekozen voor een indrukwekkende 
gevel, terwijl erachter gebruik gemaakt wordt van een simpele constructie. 
De tenten doen vrijwel altijd dienst als de algemene horeca- en 
presentatieruimte. Een interessante toepassing van de tent is in het plaatje 
hiernaast te zien. De BMW Hospitality Unit heeft hier een overdekkende 
tent toegepast om het een interessante uitstraling te geven.

 Uitschuifbox

 De uitschuifbox wordt over het algemeen toegepast in Race 
trailers, om slaapkamers te creëren, maar kunnen ook toegepast worden 
in hospitality trailers. Onder de box moet ruimte aanwezig zijn voor de 
sporen waar de box overheen schuift en de hydraulische cilinder die het 
geheel beweegt. Bovenin moet ook ruimte aanwezig zijn om het geheel te 
begeleiden. De ruimte onder de box moet groot genoeg om doorheen te 
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kruipen, dus hier moet rekening gehouden worden met 30 cm. Boven is 10 cm genoeg.

 Hydraulische Cilinders

 De hydraulische cilinders die gebruikt worden in de trailers hebben 
over het algemeen een diameter van 80 mm en ingeschoven een lengte 
van 100 mm.
 Een andere mechanische optie die niet veel op de paddock 
gevonden wordt is de hydraulische klep. Je kan hierdoor het interieur 
van een trailer uitbreiden naar buiten, waardoor grote ruimtes ontstaan. 
Bij voldoende sterkte in de klep zou het ook mogelijk moeten zijn om in 
meerdere verdiepingen te werken.

 Dubbele Hospitality Units

	 De	ruimte	in	een	enkele	Hospitality	unit	is	nogal	beperkt	met	specifieke	functies.	Een	keuken	neemt	al	gauw	
een groot deel van je Unit op, waardoor andere afgesloten ruimtes lastig in te delen zijn. Daarom kiezen veel teams 
voor een Hospitality Unit bestaande uit twee opleggers. Afgezien van de praktische pluspunten ziet het er natuurlijk 
ook nog een stuk indrukwekkender uit. Veel van de oplossingen bij de enkele trailers worden ook toegepast bij de 
dubbele units.

2.4 Andere Sectoren en Toepassingen
 Het is ook interessant om te zoeken naar inspiratie buiten de racewereld. De uitdaging hierin ligt in het 
uitvinden waar de kansen liggen. De beste manier hiervoor is door te brainstormen en een zogenaamde mind-map te 
maken. 
 Voor de verschillende toepassingen van de trailer zelf, en de aanwezige ruimtes daarin, zijn verschillende 
bronnen van inspiratie heel interessant. Een jacht is erg interessant om te gebruiken als inspiratie voor de VIP ruimtes 
en Lounges. De luxe uitstraling kan goed toegepast worden in de Hospitality Trailers om een goed gevoel van luxe 
te creëeren voor de klanten en sponsors. De jachten worden ruim ingericht om dit gevoel van luxe te versterken. 
Maar omdat de ruimte beperkt is, is het niet direct handig om diezelfde principes voor andere ruimtes toe te passen. 
Hetzelfde geldt voor de inrichting van Personal Jets. De aanwezige luxe en ruimtegebruik kunnen tot geinspireerde 
nieuwe ideëen leiden.
	 Voor	de	kleinere	ruimtes	is	het	interessanter	om	naar	Campers	en	Caravans	te	kijken.	Het	efficiënte	ruimte	
gebruik voor de badkamers en de slaapkamers kunnen goed toegepast worden in Hospitality Trailers, waardoor meer 
ruimte overblijft voor andere functies. Het blijft een ontvangst ruimte voor klanten en teamleden.
 In galerieën en Showrooms gebruikt men ruimtes om de klant te imponeren. En ze ervan te overtuigen dat het 
de juiste keuze is om daar te handelen. De sfeer aanwezig in zo’n ruimte stelt klanten op hun gemak, en imponeert op 
het zelfde moment. Omdat Hospitality Units hier ook voor worden gebruikt is het interessant om ook dit mee te nemen 
in de vormgeving.
 Een Hospitality Trailer doet soms ook dienst als Bar of Club. Het ligt hierbij slechts aan de inrichting of opbouw 
die het team wenst. Daarom kan bij de inrichting ook gelet worden op de aankleding en opbouw van bars of clubs. 
Mocht de trailer als feestruimte dienst doen.
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H3 - Beperkingen/Kaders

 Er zijn verschillende beperkende factoren die effect hebben op het ontwerp voor een Hospitality Trailer. 
Het gaat hierbij om fysieke beperkingen zoals de maximale afmetingen van een Trailer volgens de wetgeving, 
ontwerprichtlijnen zoals de EC richtlijnen, ergonomie of menselijke maten zoals bij gangbreedtes. Al deze maten 
hebben invloed op het uiteindelijke ontwerp. Het moet een veilig ontwerp zijn, dat voldoet aan de eisen die gesteld 
worden door verschillende instanties, maar ook door de gebruikers. Hiervoor wordt een programma van eisen 
opgesteld, verder wordt een overzicht opgesteld van alle beperkende maten.

3.1 Functieanalyse
 Een Hospitality Trailer vervult verschillende functies. Deze functies kunnen onderverdeeld worden in type 
functies. 

Primaire Functies:
•	 Indrukwekkende omgeving verschaffen
•	 Indruk Maken
•	 Eten verschaffen
•	 Rustige omgeving verschaffen
•	 Efficiënt	ruimtegebruik
•	 Zakendoen stimuleren

Secundaire Functies:
•	 Wedstrijd volgen
•	 Sponsor Publiciteit
•	 Communicatie tussen gasten bevorderen

Ergonomische Functies:
•	 Eenvoudig te vervoeren
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•	 Eenvoudig op te bouwen
•	 Veel ruimte verschaffen

Vormgevingsfuncties
•	 Indrukwekkend zijn of uitstraling
•	 Ruimte voor sponsorlogo’s
•	 Techniek verhuld door vormgeving
•	 Verleiden van potentiële klanten

Bedrijfs-economische Functies
•	 Winst vergroten van Talen Carrosseriebouw BV
•	 Winst vergroten van de klant
•	 Capaciteitsbenutting bieden
•	 Imago uitstralen en behouden
•	 Talen Carrosseriebouw BV een nieuwe richting binnen de specials geven

Maatschappelijke functies
•	 Recyclebare onderdelen bevatten
•	 Door te verkopen
•	 Ruimte bieden aan ongeveer 150 gasten

 De Hospitality Trailer dient een omgeving te zijn die ontzag en respect voor het team opwekt. Enerzijds als 
intimidatie naar de andere teams, en om indruk te wekken bij de gasten en mogelijke zakenpartners. In de hospitality 
trailers worden belangrijke zaken besproken, en de gasten moeten zich dus op hun gemak voelen. Bovendien wordt 
er het eten verzorgd van ongeveer 150 belanghebbenden, waarvan onderlinge communicatie bevorderd moet 
worden.	Verder	moet	het	mogelijk	zijn	om	de	wedstrijd	te	volgen.	Omdat	de	ruimte	beperkt	is,	moet	er	efficiënt	mee	
omgesprongen worden. Natuurlijk hebben sponsoren belangen bij een indrukwekkende trailer, waardoor hun logo’s 
geassocieerd worden met een indrukwekkend team.

3.2 Voorschriften
 Voor iedere openbare ruimte gelden veiligheidsvoorschriften. Een Hospitality Trailer is een apart geval. Het 
gaat hierbij niet direct om een vrachtwagen, maar ook niet om een echte openbare ruimte. Daarom zijn er ook geen 
vaste	voorschriften	voor	te	vinden.	Niet	voor	brandveiligheid,	of	specifieke	regels	voor	Hospitality	trailers.	De	enige	
toepasbare voorschriften zijn gevonden in ‘Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines’. 

 CE-markering: Machinerichtlijn (98/37/EG)

Productomschrijving
 Richtlijn 98/37/EG is van toepassing op machines. Hieronder worden verstaan alle producten 
waarvan ten minste één onderdeel of orgaan zonder fysieke energie van de mens als krachtbron 
kan bewegen, een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen waarvan er ten min-
ste één kan bewegen alsmede, indien aanwezig, aandrijfmechanismen, bedienings- of vermogens-
schakelingen enzovoorts die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, met 
name voor de verwerking, bewerking, verplaatsing en verpakking van een materieel.

Ook onder de Machinerichtlijn vallen:

    * een samenstel van machines die zodanig zijn opgesteld en worden bediend dat zij in samen-
hang functioneren;
    * een verwisselbaar uitrustingsstuk waardoor de functie van de machine wordt gewijzigd. Dit 
uitrustingsstuk moet dan door de gebruiker zelf aan de machine, een aantal machines of een trek-
ker worden gekoppeld;
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    * veiligheidscomponenten die afzonderlijk in de handel worden gebracht.

Producten	die	onder	deze	definitie	vallen	(tenzij	vermeld	onder	de	Uitzonderingen)	dienen	te	vol-
doen aan de essentiële eisen van de richtlijn. De fabrikant of importeur is daarvoor verantwoordelijk 
en dient ook bepaalde administratieve verplichtingen te vervullen. Vervolgens krijgen de producten 
een CE-markering, waarmee zij vrij verhandelbaar zijn in de gehele Europese Economische Ruimte 
(EER).

Bron: http://www.evd.nl

 Volgens deze omschrijving valt de Hospitality Trailer dus zeker onder deze richtlijnen. Hiermee zijn een hoop 
veiligheids vraagstukken op te lossen. Het uiteindelijke ontwerp zal verderop in het verslag vergeleken worden met 
deze richtlijnen.

3.3 Paddock Voorschriften
 
 Op de paddock gelden bepaalde routines rondom de races, voor het plaatsen van de Trailers.  Teams geven 
door hoeveel ruimte ze nodig hebben, en betalen ook voor die oppervlakte. De organisatie heeft een plattegrond 
van de paddock in AutoCAD staan, waarin ze alle trailers plaatsen. Ze houden paden vrij tussen de trailers voor 
brandveiligheid. Verder worden geen eisen gesteld aan de trailers.
 Er zijn geen richtlijnen voor de manier waarop de trailer op het terrein gezet moet worden. De voorkeur 
gaat wel uit naar de kop naar voren, zodat de trailer gemakkelijk geplaatst kan worden met een vrachtauto, en ook 
makkelijk weer weggereden kan worden.

3.4 Anatomie van de Trailer
 
 Elke Hospitality Trailer bestaat uit een of meer Trailers. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheden binnen 
zo’n Trailer te kennen. Het gaat hierbij om de maten die de Trailer beperken in de vormgeving, en kaders vormen de 
ruimte-indeling.
 De Trailers zijn gebonden aan bepaalde beperkingen in de ingeklapte maten. Het gaat hier om de maximale 
omschrijving van de trailer volgens de Europese wetgeving. Deze dimensies zijn (L*B*H ) 13400mm X 2550mm X 
4000mm. Dit zijn de maten van de trailers die beperkt worden door de Nederlandse wetgeving. Hier moeten nog een 
aantal standaard maten af om de beschikbare ruimte binnen in de trailer te bepalen. 
 TC maakt gebruik van een standaard oplegger waarop de Trailer geconstrueerd wordt. De maximale maten 
kunnen hier gewoon op benut worden. Er wordt gebruik gemaakt van veel standaard maten. Deze zijn verkregen in 
overleg met TC of uit eigen onderzoek. Deze technische maten staan in Figuur 3.2.

Maten Dimensie Verklaring
20mm Lengte

Breedte
Hoogte

De dikte van de algemeen gebruikte 
wandplaten bij TC. Deze worden ook gebruikt 
als dakbedekking.

100mm Hoogte
Breedte

De aangenomen dikte van vloeren voor 
mensen om veilig op te kunnen lopen. Moeten 
ook in de breedte meegenomen als je met 
ingeklapte vloeren wil werken. Dit bestaat uit 
twee 20mm platen en een 60x40mm staal 
profielen	frame.

80x1000mm Lengte
Breedte
Hoogte

De minimale dimensies van de hydraulische 
cilinder.

Figuur 3.2 - Technische Maten
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Maten Dimensie Verklaring
80x1800mm Lengte

Breedte
Hoogte

De maximale dimensies van de hydraulische 
cilinder

60x40mm Hoogte
Breedte

Dragend	profiel	in	schuifdak

80x80mm Breedte
Lengte

Staander om het schuifdak te dragen. (Hier 
komt nog een cilinder naast)

50mm Breedte
Lengte

Diameter steunpalen voor 

300mm Hoogte Kruipruimte onder een schuifbox

100mm Hoogte Ruimte boven uitschuifbox

300mm Hoogte Hoogte van steun voor de kleppen waar de 
hydraulica aan bevestigd is.

150mm Breedte
Hoogte

De afronding die aangebracht kan worden op 
de randen van de trailer.

750mm Lengte De ronde kop die soms aangebracht kan 
worden op de Trailer.

Figuur 3.2 - Technische Maten

 Het is moeilijk om te achterhalen wat de precieze indeling van de trailers is. Veel van de concurrenten 
publiceren alleen foto’s van het exterieur en bij de racetrailers alleen nog foto’s van het interieur. Soms zijn er nog 
foto’s van een kantoorruimte of keukens te vinden van normale hospitality trailers.  Afhankelijk van de wensen van 
de klanten zit er altijd een keuken in. De rest wordt vaak opgevuld met kantoor- of vergaderruimtes, loungeruimtes, 
slaapkamers en doucheruimtes. Aangezien er niet veel ruimte aanwezig is binnen de enkele trailers moet een keuze 
gemaakt worden uit een of twee van deze ruimtes. Vaak worden de loungeruimte en vergaderruimte gecombineerd en 
wordt deze dus vaak gekozen. Bij een trailer met twee verdiepingen ontstaat meer ruimte en worden er vaak beneden 
loungeruimtes, badkamers of slaapkamers geplaatst en boven kantoor- en/of vergaderruimtes of slaapkamers.
 Behalve Technische maten, zijn er ook menselijke maten die van nut kunnen zijn bij het ontwerpen van een 
Hospitality Trailer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ruimte die nodig is voor een aangenaam plafond, of ruimte die 
nodig is voor twee passerende personen in een gang. Al deze maten zijn weergegeven in Figuur 3.3.

Maten Dimensie Verklaring
Wandelruimte
2100mm Hoogte Minimale loophoogte voor mensen. 2200mm is 

ideaal.

2300mm – 2600mm Hoogte Ideale Plafondhoogte

1300mm Breedte Gangbreedte om elkaar te kunnen begroeten. 
Dus ook genoeg ruimte voor personeel met 
borden om te passeren.

700mm Breedte Minimale gangbreedte

830mm Breedte Algemene deurbreedte

Trap
1200mm Breedte Passerende personen

700mm Breedte Minimale maten

250mm Breedte Aantrede

190mm Hoogte Optrede

Figuur 3.3 - Menselijke Maten
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Maten Dimensie Verklaring
850mm Hoogte Trapleuning

Specifieke ruimtes
2400x2400mm Breedte

Lengte
Drie wanden keuken, bestaande uit 
600x600mm blokken waar gebruik gemaakt 
kan worden van 600x150mm verlengingen.

1700x1950mm Breedte
Lengte

Minimale ruimte per tafel per 4 personen

2400x2200mm Lengte
Breedte

Minimale maten voor een normale slaapkamer.

1600x1850mm Breedte
Lengte

Minimale maten van een badkamer met 
douche, toilet en wastafel.

60000mm Lengte Lengte van de keuken in eerder gebouwde Hos-
pitality, geplaatst over de gehele breedte van 
de trailer.

Figuur 3.3 - Menselijke Maten

De oplegger heeft de volgende dimensies:

Het standaard chassis is 2490mm 
breed over de gehele lengte. De 
vloer van het chassis ligt 550mm 
van de grond. De achterzijde 
loopt door tot de wielbox 
begint, hier worden spatborden 
geplaatst.  De afstand tot de box 
is 2650mm. De maximale hoogte 
van een constructie vanaf de 
vloerplaat in de trailer bedraagt 
3450mm.

De box om de wielen is aan 
iedere zijde 3000mm lang, 
750mm breed en 300mm hoog. 
De afstand van de box tot de 
zwanenhals bedraagt 3960mm. 
Als één lange vloer gewenst is, 
moet de gehele vloer dus op 
tenminste 850mm van de grond 
geconstrueerd worden.

De hoogte van de zwanenhals 
is 700mm. Dit maakt de totale 
hoogte van de vloer hier 1250mm 
van de grond. Op de zwanenhals 
is dus een constructie te bouwen 
met een maximale hoogte van 
2750mm.
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3.5 Materialen en Materiaalbewerking
 Talen maakt gebruik van de standaard oplegger waarop vervolgens met stalen frames en plaatmateriaal een 
trailer	wordt	opgebouwd.	Hierbij	worden	de	stalen	frames	uit	verschillende	profielen	opgebouwd	en	in	elkaar	gelast.	
Hier wordt met stalen platen of plaatmateriaal vervolgens op verder gebouwd. Andere materialen worden ingekocht 
aan de hand van het aantal dat nodig is.
 De inrichting van de trailer, zoals het plaatsen van keukens en meubulair wordt vaak overgelaten aan andere 
partijen. De bestickering voor de trailers wordt door Talen zelf op de trailers geplakt na het spuiten van de trailer wat 
ze ook zelf doen. Voor het printen en ontwerpen van de bestickering wordt ook een extern bureau ingehuurd.

3.6 Programma van Eisen
 Verschillende partijen zullen gebruik maken van de Hospitality Trailer. Omdat Talen zelf de functie vervult 
van	een	aantal	van	deze	partijen	voor	dit	specifieke	project,	zullen	veel	van	de	eisen	en	wensen	bij	Talen	verkegen	
worden. Aangezien Talen bij dit project de functie van de klant overneemt zijn veel van de rollen ook overgenomen 
door	Talen.	Het	Programma	van	Eisen	brengt	de	eisen	van	alle	actoren	in	kaart,	deze	zijn	terug	te	vinden	in	figuur	3.1.

Eis Actor Technische Specificatie

Algemeen 
(Ingeklapt)

De trailer moet goed waterdicht 
zijn

Eigenaar Na 5 uur rijden mogen geen grote 
hoeveelheden water binnendringen.

De Sponsorlogos moeten goed 
zichtbaar zijn op de zijkant van 
de trailer

Sponsor Grote ononderbroken vlakken aanwezig 
voor de logos. Minimaal 1,5m x 2,5m.

De Trailer moet gemakkelijk 
schoongemaakt kunnen worden

Eigenaar Het aantal naden tot een minimum 
behouden

De Trailer moet gemakkelijk te 
vervoeren zijn.

Eigenaar De trailer moet binnen de standaard 
maten van een trailer vallen.

Algemeen 
(Uitgeklapt)

De trailer moet goed waterdicht 
zijn

Eigenaar Alle gedeeltes moeten bestand zijn 
tegen normale regenbuien. Kleine 
hoeveelheden water zijn daarbij niet 
tegen te houden. Het dakterras moet 
overdekt kunnen worden, maar is 
daardoor minder waterdicht

De sponsorlogo’s moeten op de 
gevel goed zichtbaar zijn.

Sponsor Grote ononderbroken vlakken aanwezig 
voor de logos. Minimaal 1,5m x 2,5m.

De Trailer moet gemakkelijk 
schoongemaakt kunnen worden

Eigenaar Zoveel mogelijk grote oppervlakken en 
gemakkelijk schoon te houden materialen 
gebruiken

De communicatie tussen de 
gasten moet bevorderd worden

Gasten Grote ruimtes en indeling die aanzet tot 
gesprek. Geen kleine hoeken.

Het dakterras moet voldoende 
personen kunnen houden.

Gasten Ongeveer 40 personen moeten veilig 
aanwezig kunnen zijn op het dakterras.

De Trailer moet op zijn 
aangewezen plaats passen.

Organisatie Het formaat van de trailer moet binnen 
de specificaties van de Paddock passen.

Figuur 3.1 - Eisen en Specificaties
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Eis Actor Technische Specificatie

Bediening Het uitklappen van de trailer 
moet eenvoudig zijn.

Crew Het moet intuïtief zijn voor 80% van de 
doelgroep.

Het gebruik moet veilig zijn. Crew, Eigenaar Er moeten beveiligingen inzitten bij het 
in en uitklappen bij aanwezigheid van 
mensen.

Vormgeving Het mag er niet te technisch uit 
zien.

Gasten, 
Eigenaar

Technische onderdelen dienen met 
vormgeving gecamoufleerd te worden.

Het moet er indrukwekkend 
uitzien.

Gasten, 
Eigenaar

Veiligheid De Trailer moet veilig op te 
zetten zijn.

Crew De trailer moet voldoen aan 
veiligheidsrichtlijn 98/37/EG

De Trailer moet veilig zijn voor 
de gebruikers.

Crew

Wensen Veiligheid Crew, Eigenaar De Trailer moet voldoen aan de 98/37/EG 
richtlijnen

Doorverkoopbaar. Eigenaar Indien voor een dubbele trailer gekozen 
wordt moet iedere trailer individueel 
verkocht kunnen worden.

De Trailer moet een Dakterras 
hebben

Gasten, 
Eigenaar

De Trailer moet een 
ontspanningsruimte hebben

Gasten, 
Eigenaar

De Trailer moet een horeca 
ruimte hebben

Gasten, 
Eigenaar

Figuur 3.1 - Eisen en Specificaties
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H4 - Concepten 

 Om tot een goed product te komen, is het belangrijk om alle mogelijkheden af te gaan, door brainstormen 
en gewoon ideeën op papier zetten. Hierbij worden ook de mogelijkheden die al bestaan toegepast. En verder wordt 
inspiratie gehaald uit andere sectoren. De concepten zijn onderverdeeld in concepten voor enkele trailers, dubbele 
trailers en concepten die daar buiten vallen. Uit deze concepten is uiteindelijk de uiteindelijke trailer gekozen.

4.1 Enkele Trailer Concepten
 Niet ieder team heeft meteen het budget om een grote dubbele Hospitality Trailer aan te schaffen. Daarom 
beginnen veel teams met een enkele trailer. Sterker nog, veel teams houden het bij enkele trailers. Aangezien een 
groot deel van de markt niet alleen uit dubbele trailers bestaat, maar ook veel enkele trailers, is het belangrijk om 
concepten te bedenken die gebruik maken van een enkele trailer.
 Een enkele trailer beperkt de opties die aanwezig zijn in een trailer nogal. Afhankelijk van de eisen van de 
klant is het makkelijker of moeilijker om in te delen. Als een keuken geplaatst moet worden wordt, neemt deze 
meteen al een groot deel van de ruimte in van de trailer. Dit is natuurlijk afhankelijk van de eisen van de klant en waar 
de keuken precies voor gebruikt zal worden. Daarom zijn veel van de enkele trailer concepten ontworpen met een 
bepaald thema qua inrichting. Bijvoorbeeld een restauratie-trailer met volledige keuken of een lounge-trailer met een 
kleine bar.
 
Lounge Trailer

 Een van de concepten gebruikt de kop van de trailer als ruimte voor de keuken, deze loopt nog een stuk 
door na de zwanenhals waardoor een bar ontstaat. De zij-wanden kunnen uitklappen waardoor een vloer en dak 
ontstaan. Doordat de gehele vloer in het laagste deel van de trailer zit, heb je geen grote trap nodig om de hospitality 
ruimte binnen te komen. Er moeten losse wanden in de trailer gezet worden om de trailer af te maken. Deze kunnen 
opgeslagen worden in de trailer zelf tijdens vervoer.
 Door de grote open ruimte die ontstaat en de aanwezigheid van een bar hangt er een lounge-sfeer. Een 
Hospitality trailer waar personeel en klanten rustig kunnen uitrusten na een zware dag racen, en kunnen bijpraten 
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of zaken bespreken. Omdat er een relatief kleine keuken in zit, ongeveer 3 meter lang waarna de bar begint, zullen 
er dus geen echte maaltijden klaar gemaakt kunnen worden voor grote groepen. De trailer hoeft dus niet geheel 
ingericht worden met grote tafels, maar eerder fauteuils en loungebanken.

Terras Trailer

 De terras trailer is een enkele trailer met twee verdiepingen, op de begane grond bevindt zich een door de 
klant zelf in te vullen ruimte. De wanden hiervan zullen na het uitklappen van de zijwanden van de trailer uitschuiven, 
hiermee is het ook mogelijk om een keuken te plaatsen.
 Het concept werkt hetzelfde als de lounge trailer. De zijwanden klappen hydraulisch uit en vormen zo dak en 
vloer. Het dak doet echter ook dienst als vloer voor de eerste verdieping, en is daarom verstevigd. Een grote trap is in 
de trailer geplaatst, direct tegenover de mogelijke keuken, zodat het personeel ook gemakkelijk naar boven kan lopen 
met de maaltijden. De trap is ook breed genoeg voor passerende personen, en zou in een gevaarlijke situatie dus 
voldoende ruimte moeten geven om snel naar de uitgang te kunnen komen. 
 De wanden op de begane grond worden los neergezet, net als bij de lounge trailer. Deze kunnen gewoon in de 
trailer zelf opgeslagen worden tijdens vervoer. De balustrade wordt op dezelfde manier opgeslagen, en kan net als de 
wanden op vooraf bepaalde plaatsen gemonteerd worden.
 De eerste verdieping wordt gevormd door een zijwand omhoog te laten klappen, waardoor de vloer gevormd 
wordt, deze wordt later ook nog gestut door stalen buizen. Het dak wordt (in delen) van de trailer afgehaald waardoor 
het open trappengat ontstaat. Daarna kan het stalen frame omhoog geschoven worden uitgeklapt. Het zeilen dak laat 
voldoende licht binnen en biedt toch schaduw.
 Omdat het concept erg open is, is dit concept bedoeld voor races in de zomer, wat het concept beperkt in 
gebruik houdt. Het moet mogelijk zijn om een afdichting op de eerste verdieping te plaatsen, of een afdichting bij de 
trap zodat bij een regenbui de trailer niet aan de binnenkant nat wordt. Er moeten dus ook weerbestendige materialen 
gebruikt worden op de eerste verdieping.
 Bij dit concept is vooral gekeken naar het combineren van een keuken met restaurant en ontvangsthal. Boven 
is een lounge ruimte waar de VIP gasten ontvangen kunnen worden.
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Tent Trailer

 Dit concept is gebaseerd op een standaard ontwerp. Dit concept is ontwikkeld voor een van de klanten van 
Talen, die een Hospitality unit wilde hebben bestaande uit een trailer met twee tenten er aan vast, zodat je twee 
gescheiden ontvangstruimtes krijgt.
 De tenten zijn ronder vormgegeven om bij de vormtaal van de trailer te passen, en ook om onderscheid te 
maken tussen deze trailer en de soortgelijke trailers van andere teams.
 In het midden van de trailer zit een doorgang tussen de twee tenten. Achterin de Trailer zit een keuken 
van zeven meter lang, met een directe doorgang naar de tenten en een doorgang naar buiten voor de aanvoer van 
levensmiddelen. Voorin zit een vergaderruimte en een slaapkamer voor zes personen.

Schuif Trailer

 Er zijn verschillende manieren om meerdere verdiepingen te realiseren bij een hospitality trailer. Bij dit concept 
schuift een kap omhoog die daarbij een open zijkant creëert. Hierdoor kan een mooi terras ontstaan.  Dit kan dicht 
gehouden worden door alleen tenten aan de trailer vast te maken. Of er kan met klap wanden gewerkt worden, of 
met Trusses (standaard aluminium buisconstructies die veel bij decorbouw en standbouw gebruikt worden) als basis 
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voor de constructie van een extra verdieping.
 Een variatie hierop is het volgende concept. Een holle huls in de trailer schuift omhoog waardoor een terras 
boven ontstaat. De zijwanden blijven hierdoor intact, waardoor deze omhoog geklapt kunnen worden. Hiermee 
ontstaat een iets breder toepasbaar concept. Op de onderste verdieping dienen nog wanden geplaatst te worden, 
maar de trailer kan wel sneller ingezet worden.

Klap Trailer

 Nog een interessant concept is een trailer waarbij het dak open klapt, waardoor een extra vloer en dak 
ontstaan. Daarna kan een buisconstructie uitgeklapt en geschoven worden waarop wanden gemonteerd kunnen 
worden. Een alternatief is een zeil over de buisconstructie spannen.
 Met dit concept is het mogelijk om snel een dienstbare trailer neer te zetten. Als het geheel in alle 
weersomstandigheden gebruikt dient te worden duurt het echter een stuk langer om op te zetten, omdat er meer 
losse wanden geplaatst moeten worden.
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4.2 Dubbele Trailer Concepten
 Dubbele Trailers worden gebruikt door de grotere teams die veel zakenpartners ontvangen, en dus meer 
ruimte nodig hebben, en vooral meer indruk willen maken op de gasten. Hoewel de afzetmarkt hier veel kleiner voor 
is, is het toch belangrijk om aan deze sector aandacht te besteden. De dubbele trailers bieden ook meer ruimte om 
faciliteiten te plaatsen.

Standaard Trailer

 Over het algemeen zetten teams twee trailers neer waartussen een frame wordt opgebouwd waar een tent 
wordt gespannen. Sommige trailers zijn schuiftrailers waar extra verdiepingen gebruikt kunnen worden. Maar er zijn 

genoeg variaties op dat concept om tot interessante Trailers te komen. 
 Bijvoorbeeld een trailer met twee verdiepingen. De trailers zijn standaard schuiftrailers. Er wordt een Truss 
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constructie tussen gezet. Hierop worden wanden geplaatst en verdiepingen. Met een Truss constructie  is er veel 
ruimte en vrijheid voor interessante ruimte-invulling. In het concept hier onder is extra ruimte overgelaten bij de 
entree, om een grotere ontvangsthal te creëeren, mede om de gasten te imponeren. 
 Een andere mogelijkheid is schuiftrailers te gebruiken en een open terras te maken op de eerste verdieping. 
Deze constructie kan gebouwd worden op Trusses, maar een andere optie is om een stevige stalen constructie in de 
trailer zelf te houden. Om vervolgens het terras hier op te monteren vanaf de buitenkant.

Klap en Schuif Trailer

 Dit concept is te vergelijken met de eerder genoemde trailers. Beide trailers worden naast elkaar geplaatst, 
en schuiven vervolgens omhoog. Nu klappen echter bij beide trailers twee wanden omhoog om als twee nieuwe 
verdiepingen dienst te doen. Deze twee wanden worden vastegmaakt aan een Truss constructie waarin een bar 
verwerkt kan worden op ieder van de niveaus, naar wens van de klant.
 Op de begane grond worden wanden geplaatst, de eerste en tweede verdieping kunnen overdekt worden, 
mocht die wens er zijn. Het voordeel bij dit concept is de mogelijkheid om bij slecht weer de bovenste verdiepingen af 

te sluiten ten opzichte van de enkele trailers waar de trap vaak boven in de trailer uit komt.

4.3 Overige Concepten
	 Een	aantal	concepten	zijn	niet	direct	onder	te	brengen	in	een	specifieke	stijl.	Het	gaat	hier	meer	om	het	idee	
voor de trailer dan om een globaal ontwerp.

Modulaire Trailer

 Gebasseerd op een schets van een trailer die openklapte en waar vervolgens tenten ontvouwden om een 
dakterras te maken. Talen wilde deze graag wat verder uitgewerkt zien. En vooral de technische haalbaarheid. Ik heb 
dit idee verder gebracht dan dat, door modulaire delen te gebruiken. Door modulaire delen te gebruiken kan iedere 
keer een andere trailer opgezet worden, en kan de trailer zelfs gekoppeld worden met andere trailers, om zo van 
enkele naar een dubbele trailer te gaan. Hiermee is de trailer erg veelzijdig en kan volledig op de wensen van de klant 
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aangepast worden.

Lounge Ruimte

 Bij een schuif trailer wordt gebruik gemaakt van hydrauliek om een nieuwe verdieping te vormen. In principe 
zou het dus mogelijk moeten zijn om deze hydrauliek gedeeltelijk te gebruiken om een lounge-hoek te heffen. 
Hiermee wordt intern alleen ruimte ingenomen in ingeklapte vorm, maar uitgeklapt kan de ruimte er onder gewoon 
gebruik worden. Bovendien kunnen zo complexere constructies op de bovenste verdieping gebruikt worden, zolang de 
onderste ruimte niet geheel gevuld hoeft te worden.
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H5 - Concept Uitwerking 

Uiteindelijk moet er een van de concepten uitgekozen worden om uitgewerkt te worden. Er wordt hier vooral gekeken 
naar: 
 - Technische haalbaarheid. Er moet onderzocht worden of het concept ook daadwerkelijk gebouwd kan worden met 
de huidige technieken die Talen tot zijn beschikking heeft. 
 - Maar ook de haalbaarheid in de bemating. Voor bepaalde maten zijn al eerder onderbouwde aannames gedaan in 
overleg met Talen. Deze zijn met opzet aan de ruimere kant gekozen zodat zeker zal zijn dat de aanwezige ruimte ook 
daadwerkelijk aanwezig is in de uiteindelijke uitvoering.

5.1 Conceptkeuze
 Talen had al een zekere richting in gedachte voor 
de trailers. Een student die ook interesse had getoond in 
de opdracht had wat schetsen op papier gezet en een van 
de concepten leek Talen erg interessant. Dit concept heb 
ik uiteindelijk gecombineerd met het modulaire concept. 
Een klant had al aangegeven dat hij graag een uitwerking 
van de schetsen zou zien.
 Het gaat hierbij om een trailer waarbij een 
dakterras ontstaat, door gebruik te maken van een 
schuiftrailer waarvan de bovenkant omhoogschuift. 
Vervolgens klappen de zijwanden omhoog als dak. Verder 
klappen er op beide verdiepingen vloeren uit. Hier omheen worden dan wanden opgebouwd. Het voordeel hiervan is 
dat	de	trailer	efficiënt	gebruikt	maakt	van	de	ruimte,	flexibel	is	en	vooral	snel	opgebouwd	kan	worden.
 Het snelle opbouwen is een punt dat hoog op het lijstje staat bij Talen. Ze willen eenvoudig een 
indrukwekkende trailer neerzetten zodat deze snel in gebruik kan worden genomen, en ook snel kan worden 
afgebroken om weer te vertrekken naar een andere race. De combinatie van Hydraulische delen en een modulair 
wanden systeem zou een snelle opbouw moeten verzekeren. Zeker als je na gaat dat sommige teams bijna twee 
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dagen bezig zijn met het opzetten van een Hospitality Trailer, zou dit in record tempo opgebouwd moeten kunnen 
worden.
 Natuurlijk moet het geheel indrukwekkend zijn. Daarom is de vormgeving ook een belangrijk punt. Talen wil 
een aantal vormconcepten hebben om te kunnen presenteren aan klanten, om zo toch de mogelijkheden te illustreren 
maar ook de flexibiliteit te hebben om het geheel aan de eisen van de klant aan 
te passen.

5.2 Werking en Indeling
 Op het eerste gezicht lijkt het ontwerp vrij eenvoudig. Maar er komen 
een hoop factoren bij kijken voor de technische haalbaarheid van een product 
bekend is. En niet alleen de technische haalbaarheid, maar ook de leefbaarheid 
van de gebruikers. Er moet ook voldaan worden aan de menselijke maten. 
Tijdens de uitwerking van het concept zaten ook vooral hier de knelpunten, 
waardoor verschillende uitwerkingen moesten worden afgewezen.
 Voordat echte ontwerpen gemaakt kunnen worden moet de gehele 
werking duidelijk zijn, zodat er later zo weinig mogelijk aanpassingen gedaan 
moeten worden in het ontwerp. Hiernaast is schematisch weergegeven hoe de 
Trailer zal trasnformeren tot de Hospitality Trailer basis.

1. De trailer wordt neergezet en de trekker wordt losgekoppeld.
2. Het dak schuift omhoog om voor meer ruimte te zorgen, en zo een extra 

verdieping te verkrijgen.
3. De Zijwanden klappen hydraulisch omhoog om als dak dienst te doen.
4. De vloer van de extra verdieping wordt hydraulisch omhooggeklapt.
5. De vloer wordt uitgeklapt.
6. Na het uitklappen van de Trailer kunnen wanden geplaatst worden, en 

worden verstevigingen aangebracht voor de veiligheid.

 Hoe deze handelingen verricht worden, en hoe deze technisch in elkaar 
zitten wordt in de komende hoofdstukken uitgelegd. 
 Aangezien het om een Modulair systeem gaat is de hele Trailer in te 
delen volgens de wensen van het Team. De wanden kunnen op een zelfde 
manier geplaatst worden als de buitenwanden om ruimtes in de Trailer te 
vormen.

5.2 Technische Oplossingen
 Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitgelegde werking te 
verwezenlijken. In dit hoofdstuk zullen de verschillende mogelijke technische 
uitwerkingen besproken worden volgens het eerder genoemde opbouwschema. 
In hoofdstuk 7 zullen de verschillende mogelijke uitwerkingen vergeleken 
worden aan de hand van verschillende eisen, en zal een onderbouwde keuze gemaakt worden.
	 Allereest	zal	het	dak	geheven	worden.	Hiervoor	zijn	maar	weinig	manieren	om	dit	efficiënt	te	doen.	De	
logische en eigenlijk ook enige keuze is het gebruik van hydraulische cilinders. Talen heeft deze techniek al eerder 
toegepast in een Hospitality Trailer. 
 Er wordt een huls van plaatmateriaal om de trailer gebouwd, deze huls heeft speling ten opzichte van de 
rest van de trailer. Randen om de trailer zorgen ervoor dat de huls niet over het horizontale vlak kan bewegen ten 
opzichte van de trailer. Deze huls zit gemonteerd op een stalen kooi voor stevigheid. Dit frame wordt op vier punten 
ondersteund door hydraulische pilaren, welke zich aan beide zijdes op 25% en 75% van de breedte bevinden. Deze 
constructie en pilaren hebben genoeg sterkte om het geheel te ondersteunen. Talen heeft in een eerdere Hospitality 
Trailer	een	heffing	van	1500	mm	gebruikt,	maar	een	heffing	van	1750	mm	zou	ook	haalbaar	moeten	zijn.
 Na het heffen van het dak wordt het dak uitgeklapt. Hiervoor wordt ook maar een enkele techniek gebruikt. 
Hydraulisch	aangedreven	wanden	met	scharnieren	zijn	hier	de	meest	efficiënte	manier	voor.	Hiervoor	worden	
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standaard hydraulische cilinders gebruikt. Deze worden in het horizontale vlak geplaatst, gekoppeld aan een frame 
geplaatst op de wand zodat deze geheven kan worden. Dit frame zorgt ook voor verdere ondersteuning van de wand 
waardoor minder buiging ontstaat. Als een groot oppervlak geheven wordt is het raadzaam meerdere frames te 
plaatsen over de breedte van het oppervlak, met de daarbij behorende Hydraulische cilinders. De vloer van de extra 
verdieping wordt op een gelijke wijze geheven, hierbij moet wel het extra gewicht dat de zwaardere constructie met 
zich mee brengt in acht genomen worden.
 Voor het plaatsen van de vloer zijn meerdere oplossingen. Namelijk een hydraulisch systeem en een 
uitschuifbaar frame. Omdat er bij het hydraulische systeem hydraulische cilinders geplaatst moeten worden, en er 
mensen over de vloer moeten kunnen lopen, moeten de cilinders onder de vloer geplaatst worden. Waardoor er weinig 
ruimte overblijft per verdieping voor de gasten om te kunnen bewegen. Bij een van de technische uitwerkingen waren 
de verdiepingen onder 2200 mm hoog en boven 2100 mm hoog. Volgens de menselijke maten voldoet dit dus niet.
 Bij een schuifsysteem kan de vloer een stuk verlaagd worden ten opzichte van een uitklappende vloer. In de 
bodem van de trailer liggen twee frames die uitgeschoven kunnen worden. Hier kunnen vervolgens poten uitgedraaid 
worden voor de stevigheid van het geheel, en kunnen daarna vlonders ingelegd worden van het gewenste materiaal. 
Door de zwanenhals treedt echter wel een ander probleem op, namelijk ruimteverlies omdat er daar geen frame 
uitgeschoven kan worden. Dit is eenvoudig op te lossen door in deze ruimte de entree te plaatsen.
 De verschillende besproken technieken worden in de rest van het hoofdstuk verder uitgewerkt tot concrete 
haalbare concepten. Er zal hier worden uitgegaan van de eerder beschreven bematingen van materialen, of 
combinaties van materialen. Er zullen ruime toleranties aangehouden worden om er zeker van te zijn dat er rondom 
bewegende delen genoeg ruimte aanwezig is mochten er bij de uiteindelijk uitwerking onderdelen schuiven. Het doel 
is de haalbaarheid van het concept te waarborgen, een een solide basis voor een uit te werken product te presenteren. 
De Trailer zal vanaf de grond omhoog opgebouwd worden in deze beschrijving, voor een duidelijke lijn in de uitwerking 
en een goede basis om het volgende component op te plaatsen. Zo blijft de samenhang van de componenten duidelijk.
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5.4 Uitschuifvloer
 De Trailer wordt opgebouwd vanaf het standaard chassis, dat Talen in alle Trailers toepast. Er is gekozen 
voor de frame vloer, zodat er meer ruimte overblijft voor de mensen om in rond te lopen, zonder zich benauwd of 
opgesloten te voelen. De oplossing met Uitklapwanden liet te weinig ruimte over, bovendien heeft de Frame vloer een 
vrijwel onbeperkt oppervlak. Daar waar de uitklapvloer beperkt wordt door de hoogte van de trailer (zie Hydraulische 
Wanden) wordt de Frame vloer nauwelijks beperkt.
	 De	frames	die	uit	de	trailer	schuiven	maken	gebruik	van	telescoop	techniek.	Vierkante	profielen	die	in	elkaar	
geschoven	zitten,	schuiven	uit	de	trailer.	Deze	profielen	zitten	allemaal	vast	aan	een	dwarsbalk	die	zorgt	dat	alle	
balken op gelijke hoogte uitgeschoven worden. Als ze op de juiste lengte zijn uitgeschoven worden er pootjes onder 
geschroefd, deze zetten het frame vast, en voorkomen doorbuiging. Deze pootjes hebben een schroefdraad, zodat ze 
onder het frame geplaatst kunnen worden, en gemonteerd kunnen worden. Hierna kunnen ze op de gewenste lengte 
uitgedraaid worden.
 Als de frames goed zijn uitgeschoven kunnen er vlonders op geplaatst worden. Deze vlonders zullen precies 
in de openingen passen die ontstaan door het frame. Omdat deze vlonders in delen geplaatst worden kunnen ze ook 
gemakkelijk vervoerd worden, eventueel zelfs in de trailer zelf.
 Om ervoor te zorgen dat de frames aan beide kanten kunnen uitschuiven, worden de buizen om en om voor 
de frames geplaatst. Hiermee kunnen de frames met elkaar verweven in de Trailer opgeslagen zitten.

Frame
Het frame schuift aan beide zijdes telescopisch 
uit.	Deze	profielen	zijn	om	en	om	geplaatst	zoals	
hiernaast	te	zien	is,	de	rode	profielen	vormen	het	
frame aan de ene kant, de blauwe aan de andere 
kant.	Deze	profielen	beginnen	bij	een	80mm	x	
80mm	profiel	en	zijn	2400mm	lang.

Pootjes
De pootjes die op het frame worden gemonteerd 
kunnen pas na het uitschuiven van het frame 
geplaatst worden. Deze kunnen op vooraf bepaalde 
plaatsen in het frame geschroefd worden, waardoor 
duidelijk wordt of het frame goed is uitgeschoven. 
Na deze montage kunnen de pootjes verder in 
de lengte worden uitgeschroefd om een stabiele 
constructie te vormen.

Vlonders
Er zullen twee verschillende soorten vlonders 
gemaakt moeten worden. Zoals hiernaast te 
zien is aan de linker kant zal de vlonder aan de 
andere zijde van de trailer niet aan de zijkanten 
ondersteund worden, deze vlonders zullen 
anderhalf keer de breedte hebben van een normale 
vlonder (900mm x 4260mm). Er zullen twee van 
deze vlonders per trailer nodig zijn.h
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5.5 Hydraulische Vloeren
 De wanden moeten omhooggeklapt worden met hydraulische cilinders. Dit gebeurt vanaf een platform dat de 
basis vormt voor de eerste verdieping en vanaf het dak dat geheven wordt. Door de kooi constructie in het gehevene 
dak is het mogelijk om de cilinders te plaatsen, gecombineerd met de extra ondersteuning van de hydraulische 
steunpilaren. 
 Er zijn twee situaties waarin technische oplossingen gevonden moeten worden. De ingeklapte vorm en de 
uitgeklapte vorm. In ingeklapte vorm worden er extra platen weggehaald voordat de trailer kan worden uitgeklapt. 
Deze platen dienen ter afsluiting van de trailer tijdens transport. In ingeklapte vorm is binnen nog veel ruimte 
aanwezig voor opslag van de bedekkingsplaten van de technische onderdelen, maar ook de platen die uiteindelijk de 
vormgeving bepalen.  Het meubilair in de uitgeklapte trailer wordt opgeslagen in een tweede trailer tijdens transport. 
Tijdens races kunnen de extra onderdelen van de trailer in deze extra trailer opgeslagen worden.
 In uitgeklapte vorm worden andere keuzes en problemen duidelijk. Als de plaat die normaal losgemaakt zou 
moeten worden gewoon een deel zou zijn van het dak zou dat een vreemde uitstraling tot gevolg hebben. Het dak 

Losse Platen
Aangegeven met oranje, zijn losse platen welke 
voor het uitklappen losgemaakt moeten worden. 
Deze platen dienen ter afsluiting van de trailer 
tijdens transport. Deze kunnen eventueel ook 
gebruikt worden als ondersteunende platen voor 
het dak door ze met scharnieren vast te maken aan 
de dakplaat.

Dakplaat
Aangegeven met rood, klapt omhoog na het 
heffen van het dak. Deze platen zijn 2900mm x 
13250mm. En zijn gemaakt van een 20mm dik 
plaatmateriaal met een kunststof deklaag. Als deze 
niet ondersteund worden lopen ze het risico door 
te buigen.

Vloerplaat
Aangegeven met blauw, bestaan de vloerplaten uit 
een	stalen	frame	van	60x60	staalprofielen	en	twee	
20mm dekplaten. Er vindt op 4 punten contact 
plaats met de steunbalken van de dakplaat, dus 
zullen er uitsparingen gemaakt moeten worden 
die later afgesloten kunnen worden. De vloerplaat 
wordt in omvang beperkt door de vorm van de 
trailer. de plaat is 13250mm lang. De smalle kant is 
1900mm x 3250mm en de brede kant is 2720mm x 
10000mm.
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zou dan meer dan een meter breder zijn aan iedere kant dan de andere horizontale vlakken aanwezig in de trailer. 
Bovendien zou deze een minder bruikbare vorm hebben.
 Deze vorm is ook zichtbaar bij de vloer van de eerste verdieping. Deze vloer inkorten net zoals het dak 
is echter geen optie. Hierbij zou teveel ruimte opgeofferd worden. Door de robuuste constructie is het echter wel 
mogelijk om dit gat te overbruggen met een koppelbaar, of uitschuifbaar, frame en vlonders.
 Hiermee ontstaat ook de optie om dezelfde constructie als op de begane grond toe te passen. Door in beide 
uitklapbare vloeren telescopische buizen te plaatsen is een groter oppervlak haalbaar dan met alleen uitklapbare 
wanden. Hier kunnen vervolgens vlonders in worden gelegd, en er een bedekkingsplaat onder op vast gemaakt 
worden. Op deze manier kunnen de begane grond en eerste verdieping de exact zelfde lengte hebben, en wordt het 
zelfs mogelijk om meerdere trailers met elkaar te verbinden en een dubbele trailer te maken. Als deze optie gebruikt 
wordt moeten er echter wel extra, stevige, ondersteuningen aangebracht worden na het uitklappen. Het koppelen van 
Trailers wordt later besproken.
 Het uitklappen geschiedt met behulp van stalen frames aan de onderkant van de wanden. Deze bieden een 
arm voor de hydraulische cilinders om kracht op uit te oefenen. Ze kunnen in lengte verschillen voor de dakplaat om 
voor een complete ondersteuning van de dakplaat te zorgen. Bovendien kunnen deze frames een aankoppelingspunt 
bieden voor de extra ondersteunende pilaren.
 De frames en hydraulische cilinders zijn evenredig verdeeld over de lengte van de Trailer. Vier cilinder bieden 
genoeg obdersteuning om de zware vloer van de eerste verdieping uit te klappen. Het is raadzaam deze daarna met 
extra te plaatsen pilaren te ondersteunen voor de veiligheid.

Dakplaat
Aangegeven met rood. Afhankelijk van het 
uiteindelijke ontwerp kunnen aanpassingen 
gedaan worden aan de dakplaat. Een verkorting 
om een dakterras te realiseren resulteert in een 
grotere zijplaat die van de trailer afgehaald moet 
worden. Een verlenging wordt lastiger. Met extra 
ondersteuning kan dit wel gerealiseerd worden.

Vloerplaat
In uitgeklapte vorm heeft de in blauw aangegeven 
vloerplaat ruimte om een betere vorm te krijgen 
voor het ontwerp. Dit moet echter wel later 
gebeuren. Dit kan door de hoek op te vullen met 
een koppelbare vlonder, of met een telescopisch 
systeem.

Uitschuifplaat
Het Telescopische systeem kan na het uitklappen 
ontgrendeld worden, en zal in twee delen schuiven. 
Het langste deel schuift ongeveer 1660mm uit, het 
korte stuk schuift ongeveer 2460mm uit.
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5.6 Extra Verdieping
 De extra verdieping wordt gevormd door een extra vloer binnen de trailer aan te brengen. Deze vloer is 
100mm	dik,	bestaande	uit	twee	bedekkingen	van	20mm	en	een	frame	van	60x60	staalprofielen.	Deze	vloer	bevindt	
zich ongeveer 2710mm van de vloer van de begane grond. De vloer wordt gedeeltelijk ondersteund door een deel van 
de steunpilaren, waarin zich hydraulische cilinders bevinden, en gedeeltelijk door een stalen frame dat zich bevindt in 
de uiteindes van de trailer. In deze vloer bevindt zich ook het trappengat en de trap.
 Afhankelijk van de afwerking kan het nodig zijn om extra versteviging in de zijwanden van de huls aan te 
brengen om doorzakking te voorkomen. Indien over de gehele constructie wanden geplaatst worden is dit niet nodig, 
omdat deze wanden dan de constructie ondersteunen. Maar als er gekozen wordt voor een open eerste verdieping 
moeten	er	extra	verstevigingen	geplaatst	worden.	Dit	kan	gebeuren	in	de	vorm	van	los	te	plaatsen	profielen,	of	een	
uitklapbare strip, die bij het uitklappen van de wand verticaal langs de wand geplaatst kan worden. Verder kan deze 
versteviging ook in de kap die over de technische elementen geplaatst zal worden verwerkt worden.
 Na het plaatsen van de trailer zullen de hydraulische cilinders het dak 1750mm heffen. hierdoor zal de ruimte 
onder het dak van 850mm naar 2600mm groeien. Achteraf zullen beschermende kappen worden geplaatst over de 
ondersteunende pilaren voor een mooi uiterlijk.

Hydraulische Steunpilaren
De hydraulische steunpilaren, met rood 
aangegeven, heffen de buitenste huls van de trailer, 
met blauw aangegeven. De pilaren bestaan uit 
staalprofielen	en	hydraulische	cilinders.	De	vloer	
van de eerste verdieping wordt niet bewogen dus 
kan alleen gekoppeld worden aan de stationaire 
delen van de pilaar.

De Huls
De huls wordt 700mm geheft. De huls wordt 
ondersteund door een stalen frame dat enkel 
vast zit aan de steunpilaren. Dit frame heeft een 
dragende functie voor de hydraulische cilinders aan 
het dak, een geleidende functie langs de rest van 
de trailer.
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5.7 Omvattende Trailer
 De Trailer wordt opgebouwd vanaf de standaard oplegger. Hierop wordt een stalen frame gelast uit stalen 
profielen.	Dit	vormt	de	basis	van	de	gehele	trailer.	Hier	op	worden	verschillende	onderdelen	gemonteerd.	Op	de	kop	
wordt een standaard ronde kop gemonteerd die is aangepast zodat deze gebruikt kan worden bij een schuiftrailer. In 
deze kop bevindt zich een deel van de staalconstructie en eventuele technische benodigdheden zoals bijvoorbeeld een 
airconditioning. Dit wordt aan de binnenkant weer afgesloten.
	 Aan	de	achterkant	wordt	met	150mm	ronde	randprofielen	om	de	staalconstructie	heen	gebouwd.	De	
toegankelijkheid van de achterkant biedt de mogelijkheid om hier een deur te plaatsen zodat de trailer niet volledig 
uitgeklapt hoeft te worden om toegang tot de binnekant te verschaffen. Belangrijk voor onderhoud en reparaties. 
Bovendien is deze toegankelijkheid aan de achterkant ook nuttig voor het plaatsen van de controls van het hydrauliek 
systeem voor bij het uitklappen. Mits het snoer van de controle unit lang genoeg is kan men aan beide kanten het 
proces in de gaten houden zodat er geen onnodig gevaar ontstaat bij het uitklappen. Een control-interface in de wand 
geeft de gebruiker keuze uit de verschillende onderdelen die aan te sturen zijn met de hydrauliek.
 Er staan genoeg opties open om de constructie te versterken mocht de aanwezige ruimte niet genoeg zijn. 
Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met de breedte van de eerste verdieping (2150mm). Binnen deze 
breedte kunnen verstevigingen aangebracht worden, daarbuiten zullen ze in contact komen met de uitklappende 
wanden die de vloer van de eerste verdieping vormen.

Oplegger
Aangegeven met rood, de standaard oplegger die 
Talen gebruikt wordt als basis gebruikt waarop het 
complete frame voor de trailer gebouwd wordt.

Frame
Het	frame	bestaat	uit	staalprofielen	geschikt	voor	
de grote krachten die ontstaan bij het gebruik 
van de trailer. Het zou nodig kunnen zijn om extra 
steunpilaren te plaatsen op de begane grond.

Kop
Aangegeven met geel, bestaat uit een standaard 
trailer kop die is aangepast om gebruikt te worden 
met een schuiftrailer. Dit kan gedaan worden door 
stalen platen te buigen tot dezelfde ronding en 
onder de kap te plaatsen. Als de losse delen dan 
schuiven krijgt men de stalen kap te zien.

Achterkant
Aangegeven met groen. Deze bestaat uit 20mm 
dik	plaatmateriaal	en	150mm	ronde	randprofielen.	
Hierin kan een deur geplaatst worden voor toegang 
tot de trailer.



42

5.8 Trap
 Zonder trap naar de extra verdieping kom je niet ver. Dus deze is toch onmisbaar in dit concept. Om een 
gevoel van grandeur te behouden in de Trailer zijn er twee keuzes voor de implementatie hiervan. Je kan een kleine 
trap plaatsen en wegwerken, of juist een grote trap in het zicht, als deel van de ruimte. Nog een overweging die hierin 
meegenomen dient te worden is vluchtwegen. Er zijn geen echte richtlijnen hiervoor gevormd, maar je wil wel een 
gevoel van veiligheid verzorgen voor de gasten. Op de begane grond zijn genoeg vluchtwegen, maar zodra je naar de 
eerste verdieping gaat is er maar een uitweg, en dat is de trap. 
 In een noodsituatie is een kleine trap dus niet wenselijk, er kunnen weinig mensen gebruik maken van de 
trap, en zal een knelpunt worden bij paniek. Bovendien kunnen mensen elkaar ook passeren op de trap als deze 
breder is, en hoeft dus niemand te wachten boven of onderaan de trap om iemand anders voor te laten. Zoals bij 
de eisen al te zien is een breedte van een trap van tenminste 1200mm nodig om genoeg ruimte te vormen voor 
passerende personen. Deze maat is dus ook aangehouden.
 De keuze om de trap op de zwanenhals te plaatsen is gemaakt omdat er dan meer ononderbroken ruimte blijft 
bestaan op de begane grond. Aangezien er toch een vorm van trap nodig zou zijn om de ruimte bij de zwanenhals 
tot bruikbare ruimte te maken is het een kleine stap om er de grote trap te plaatsen. Op deze manier is de trap ook 
dicht bij de geplande in- en uitgang geplaatst (deze kan in ontwerpen nog van plaats veranderen). Hiermee wordt een 
veiliger gevoel opgeroepen bij de gasten.
 De trap kan verder ook als extra versterkingspunt dienen voor de trailer. De eerder gebouwde Hospitality 
Trailer	had	meer	staalprofielen	door	de	wand	lopen	ter	versteviging	van	de	constructie.	Mocht	de	extra	versteviging	in	
de uiteindes, en de steunpilaren niet genoeg zijn, kan vanuit de constructie van de trap extra versteviging aangebracht 
worden in het geheel. Natuurlijk kunnen ook extra steunpilaren geplaatst worden, maar dit kan een rommelige 
indeling van de trailer tot gevolg hebben.

Trap
De trap moet een hoogte van ongeveer 2810mm 
overbruggen. Voor deze trap is een optrede van 
150mm en een aantrede van 250mm aangehouden 
Hiermee wordt een aangename hoek van ongeveer 
30 graden aangehouden. De treden zijn 1200mm 
breed. De trapleuning zit op 800mm hoogte

Trappengat
Het bouwbesluit geeft een minimale hoogte van 
2300mm boven een traptrede aan. Aan de hand 
van deze richtlijn zijn de maten van het trappengat 
vastgesteld. Zijnde 1240mm breed en 2930mm 
lang. Rondom het trappengat wordt een hekwerk 
neergezet met deze zelfde afmetingen en 1000mm 
hoog, deze dient na het uitschuiven van de trailer 
los gemonteerd te worden.

Ruimte rondom de trap
Rondom de uiteindes van de trap dient een ruimte 
van minimaal 1500mm vrij gehouden te worden 
voor een veilige ruimte om de trap heen waar 
mensen kunnen passeren.
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5.9 Technische Ruimte
 Onder de trap bevindt zich een ongebruikte ruimte. Aangezien de trailer direct op de oplegger opgebouwd 
wordt. En er dus niet, of nauwelijks, ruimte over gelaten wordt voor bijvoorbeeld busluiken onder de vloer, moeten de 
technische apparaten voor de controls van de hydrauliek en eventuele andere zaken nog ergens opslag vinden. Daar 
is de ruimte onder de trap uitermate geschikt voor. Voor de hydrauliek wordt over het algemeen een unit gebruikt van 
ongeveer 650mm x 300mm x 900mm. De ruimte onder de trap is hier meer dan voldoende voor, en kunnen er nog 
andere technische apparaten geplaatst worden, zoals waterpompen, bierfusten of koelkasten.

Technische Ruimte
Deze ruimte heeft een hoogte van ongeveer 
1780mm, een breedte van 2550mm en een lengte 
van 3150mm. Na het uitklappen van de trailer 
worden hier, net zoals op de rest van de trailer 
wanden geplaatst aangepast op de gewenste vorm 
die van de trailer.

Hydrauliek Mechaniek
Hier aangegeven in het rood, is in ingeklapte vorm 
gewoon bereikbaar door langs de trap te lopen door 
de trailer heen. De controls hiervan zitten op een 
andere plek in de trailer. In deze unit bevinden zich 
twee accu’s en een controlepaneel. De dimensies zijn 
650mm x 300mm x 900mm.
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5.10 Interne Wanden
 Door beperkte ruimte in de trailer, omdat de vloeren opgevouwen zitten, is het niet mogelijk om een normale 
ruimte met wanden vooraf te plaatsen in de trailer. Het principe van de uitschuifboxen kan hier uitkomst bieden. Er 
kunnen uitschuifbare wanden geplaatst worden, zodat na het uitklappen van de trailer deze wanden uitgeschoven 
kunnen worden tot een geschikte ruimte. Bij deze wanden zal wel rekening gehouden moeten worden met de 
steunpilaren. De sleuf in de wand kan afgedekt worden met plaatmateriaal, maar moet ook weer te verwijderen zijn 
voor onderhoud aan de pilaren.
 De eerste functie die voor zo’n ruimte te bedenken is die van een keuken. Er is geen aangewezen 
keukenruimte aanwezig in het concept. Maar door schuifbare keukenblokken te maken kan ruimte bespaard worden. 
De keukenblokken hebben standaard afmetingen van 600mm x 600mm. Het plaatsen van een keukenblok op deze 
manier heeft wel tot gevolg dat toegang via de achterkant een stuk lastiger wordt in ingeklapte staat.
 Normale wanden kunnen over een rails met de hand uitgeschoven worden. De keuken daarentegen is een 
stuk zwaarder en zal hydraulisch geschoven moeten worden. Daarbij zal een extra overweging gemaakt moeten 
worden. Voor het onderhoud van hydraulische systemen is tenminste 400mm ruimte nodig om in de tussenruimte 
te komen. Hiervoor zal de vloer verhoogd moeten worden. Een andere optie is na het uitschuiven een vloer over de 
openliggende hydraulische cilinders te leggen, zodat men bij onderhoud er gewoon van boven af bij kan. Om een 
professionele keuken hygiënisch te behouden moeten gladde oppervlaktes behouden worden, dus zullen de rails 
bedekt moeten worden, in beide gevallen, met een vloer. Daarom is het raadzaam om de tweede optie aan te nemen 
om zo ruimte te besparen. Bij gebruik van een hydraulisch systeem zal hoe dan ook een verhoging van de vloer plaats 
vinden van tenminste 100mm.

Uitschuifwanden
Aangegeven in het rood zijn de wanden met 
keukenblokken in de standaardpositie. De maximale 
afstand tussen de wanden die haalbaar is, is 
950mm. De wanden kunnen 350mm uitschuiven 
voordat ze in contact komen met de steunpilaren

Techniek
Onder de vloer komen, in geval van een keuken, 
hydraulische actuatoren te liggen. Hierbij moeten 
ook gas en waterleidingen aangebracht worden. 
Hierdoor zal de extra ruimte die nodig is onder de 
vloer meer dan 100mm bedragen. Dit betekent niet 
dat de gehele vloer verhoogt moet worden, een 
verhoging van de vloer, alleen in de keuken is ook 
haalbaar zodat de ruimte in de algemene ruimte 
behouden kan worden.

Deur
De 950mm is genoeg om een deur te plaatsen in 
de achterkant en toegang te verschaffen tot de 
trailer in ingeklapte vorm. Maar mochten grotere 
keukenblokken gebruikt worden, kan deze ruimte 
smaller worden, en wordt de toegang lastiger.
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5.11 Afwerking
 Alle technische delen bieden niet direct een uitnodigend uitzicht voor de gasten. Daarom is er nog een hoop 
extra afwerking nodig om deze technische delen weg te werken. Bovendien moeten er toevoegingen gedaan worden 
voor extra veiligheid en ondersteuning aan de constructie aangezien de gasten extra krachten op de constructie zullen 
verzorgen. Kappen Extra Ondersteuningen Wanden

Steun Pilaar Kappen
Nadat de Trailer is uitgeklapt zal op de eerste 
verdieping een deel van de constructie van deze 
pilaren zichtbaar zijn. Hier zal een kap overheen 
geplaatst worden, hiernaast is een doorsnede te 
zien van de kap en de te omvatten pilaar. Op de 
begane grond bevindt zich een zelfde kap, deze 
kan echter permanent op zijn plaats gehouden 
worden. Totdat er onderhoud nodig mocht zijn aan 
het hefsysteem.

Ondersteuningen
Deze extra ondersteuningen worden geplaatst 
door ze op de constructie vast te schroeven. Ze 
bieden extra stevigheid aan de constructie tijdens 
het gebruik in uitgeklapte vorm. Ze kunnen 
gemonteerd worden op vooraf bepaalde plaatsen 
op de vloeren, en aan de frames aan de plafonds.

Alternatieve Ondersteuning
Deze extra ondersteuningen worden geplaatst op 
dezelfde wijze als de normale ondersteuningen. 
Ze hebben echter een tweede rol, een montage 
punt voor de modulaire wanden. Dit heeft echter 
wel tot gevolg dat vooraf bepaald wordt aan de 
ondersteuningen wat het ontwerp wordt. Mocht 
een andere vorm gewenst worden, zullen deze 
ondersteuningen vervangen of aangepast moeten 
worden.
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Plafond Kappen
Na het uitklappen van de trailer moeten de 
technische componenten weggewerkt worden 
voordat de gasten ontvangen kunnen worden. Dit 
zijn losse platen die op de ondersteuningsframes 
gemonteerd kunnen worden, en op het frame 
dat onder de vloer loopt. Extra opties hierin zijn 
verlichting en boxen voor de geluidsinstallatie. Deze 
kappen worden op de begane grond en de eerste 
verdieping op het plafond geplaatst.

Opvulling Kop
Een techniek die vrijwel altijd wordt toegepast is 
het plaatsen van een kap onder de zwanenhals 
om de lege ruimte te verbergen. Dit is een 
voorgevormde kap, die de vorm van de trailer 
volgt. Hiermee wordt het uiterlijk van de trailer 
goed gemaskeerd.

Vloer Wanden
Het frame zorgt voor lelijke gaten langs de rand die 
afgedicht moeten worden. Op het frame kunnen 
550mm hoge platen gemonteerd worden die dit 
afdekken.
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Entree Trap
Om in de trailer te komen moet een hoogte van 
550mm overbrugd worden. Een helling of een trap 
is hiervoor de beste keuze. De hoogte is te groot 
voor twee treden, bovendien dient er een oppervlak 
van tenminste 500mm voor de ingang aanwezig te 
zijn zodat de gasten de trailer op een aangename 
kunnen betreden. De trailer worden over het 
algemeen met de kop naar voren geplaatst, 
waardoor er twee trappen nodig zullen zijn. De 
trappen kunnen ook op andere plaatsen geplaatst 
worden, mocht er niet voor de standaard oriëntatie 
gekozen worden. Er wordt ook een trap geplaatst 
als er een deur in de achterkant komt.

Plaatsing Wanden
De wanden van de trailer worden op eenzelfde 
manier geplaatst als de kap over de technische 
ruimte. De wanden zijn afhankelijk van het ontwerp 
van de trailer, en geven (samen met eventuele 
modificaties	van	de	vloeren)	vorm	aan	het	geheel.	
De wanden zullen vanuit de binnenkant geplaatst 
moeten worden. Om de platen op hun plaats te 
houden gedurende montage kunnen randen in 
de ondersteuningen gemaakt worden waarin de 
wanden geschoven kunnen worden, voordat ze 
vastgeschroefd worden.

Kap Technische Ruimte
Als de trailer is uitgeklapt kan er een kast om 
de technische ruimte heen gemonteerd worden. 
Een mogelijkheid is om in deze technische ruimte 
een stalenframe te construeren, buiten de ruimte 
die nodig is voor de uitklapbare wanden, waarop 
deze kast bevestigd kan worden. Anders kan dit 
gebeuren door op de vloer en aan het plafond 
bevestigingspunten te maken waar deze kast aan 
bevestigd kan worden.
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Trailer Koppelen
De mogelijkheid om Trailers te koppelen is ook 
aanwezig. Trailers kunnen op de centimeter 
nauwkeurig geplaatst worden. Gebaseerd hierop 
kan een koppelsysteem ontworpen worden. Door 
een plaat over de mogelijke opening te leggen die 
in slots kan vallen die erg ruim zijn. Doordat de 
plaat kan schuiven, zal hij altijd passen. Ze kunnen, 
als de plaat goed ligt, vastgeschroefd worden.  De 
wanden zullen los ontworpen moeten worden voor 
een gekoppelde trailer, zodat ze over beide trailers 
lopen.

Opvulling Kop
Een techniek die vrijwel altijd wordt toegepast is 
het plaatsen van een kap onder de zwanenhals 
om de lege ruimte te verbergen. Dit is een 
voorgevormde kap, die de vorm van de trailer 
volgt. Hiermee wordt het uiterlijk van de trailer 
goed gemaskeerd.

Vloer Wanden
Het frame zorgt voor lelijke gaten langs de rand die 
afgedicht moeten worden. Op het frame kunnen 
550mm hoge platen gemonteerd worden die dit 
afdekken.
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H6 - Vormgeving

 De modulaire Trailer wordt uitgebouwd vanaf een standaard basistrailer. Afhankelijk van het doel van de 
uiteindelijke trailer worden er kleine aanpassingen aan deze trailer gedaan. Zoals een uitschuifsysteem op de eerste 
verdieping, een koppelsysteem voor de trailers of een keuken. Afgezien hiervan is de hele trailer modulair op te zetten 
vanaf de Basis Trailer.
 Op de basis trailer kan dan vervolgens een steeds weer unieke trailer opgebouwd worden, zelfs bij 
verschillende races. Door steeds andere wanden te gebruiken en andere frames kan gevarieerd worden. Dit verlengt 
het leven van de basistrailer, omdat de eigenaar na een aantal jaar geen volledige nieuwe trailer hoeft te kopen.

6.1 Mogelijkheden
 De mogelijkheden voor de vormgeving zijn eindeloos. Niet alleen met het uiterlijk, maar ook de grootte van 
de vloeren en het koppelen van meerdere trailers bieden onbeperkte mogelijkheden tot het bouwen van enkele trailers 
en complete complexen. Er zijn drie standaard concepten uitgewerkt, zonder extra uitgebreide vloeren of gekoppelde 
trailers. Het zijn drie totaal verschillende ontwerpen die de brede inzetbaarheid en diversiteit goed demonstreren die 
de trailer biedt. Vanaf de basis trailer is in overleg met de klant alles mogelijk.

6.2 Proces
 Om tot een geschikte vormgeving te komen voor de drie vorm uitwerkingen van de concepten zijn 
verschillende processen gebruikt. Allereerst is inspiratie gezocht bij andere innovatieve trailers. Hiervoor werd gekeken 
naar trailers zoals het Ferrari Firehouse en het McLaren Brand Centre. De unieke opbouw van het concept biedt andere 
mogelijkheden, en heeft andere beperkingen dan de conventionele trailers. Daarom moest een andere oplossing 
gezocht worden.
 Door een render van de standaard trailer als onderlegger te gebruiken konden er qua vormgeving onbeperkt 
concepten geproduceerd worden. Hierbij werd niet direct op haalbaarheid van de vormgeving gelet. Nadat er een 
aantal pagina’s met tekeningen verzameld waren kon er geselecteerd worden naar haalbaarheid. Er werd per concept 
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bepaald of het te produceren was. Hierna werd binnen Talen gestemd welke trailers uitgewerkt zouden worden als 
concepten.
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6.3 Concept 1
 Dit is een concept dat de vorm van de standaard trailer perfect volgt, een logische opbouw van wanden, 
terwijl toch een duidelijk onderscheid gemaakt wordt van standaard Hospitality Trailers. 
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 De vormgeving van deze trailer biedt de gasten veel ruimte. Door de open opzet van de trailer wordt een 
groot gevoel van ruimte gecreëerd. De grote doorzichtige wanden bieden een gevoel van eenheid met de activiteiten 
op de paddock, een gevoel van interactie met de omgeving. De interne balkons bieden ook de mogelijkheid van 
communicatie tussen de verschillende verdiepingen.
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6.4 Concept 2
 Concept twee is duidelijk een trailer die 
vooral in de zomermaanden neergezet kan worden. 
De mogelijkheid om de open bovenste verdieping af 
te dekken met zeilen wanden biedt de mogelijkheid 
tot toepassing in slechter weer. Dit bewijst echter 
weer het nut van een modulaire bouw van de trailer. 
Waarbij in verschillende seizoenen verschillende 
zoorten opbouw gebruikt kunnen worden.
 Op de onderste verdieping wordt een 
knusse ruimte gevormd. De eerste verdieping 
wordt gekenmerkd door het grote balkon, waardoor 
interactie met de omgeving mogelijk is. Het snelle 
uiterlijk past goed bij het image van Racing.
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6.5 Concept 3
 Deze trailer is gebasseerd op de Team Boxes waar de VIP worden ontvangen naast de racetrack. Het balkon 
op de begane grond en de open glazen wand daar achter zijn bijna identiek aan de situatie langs de racetrack. De 
grote VIP box biedt de ruimte tot grotere getalen aan gasten of een VIP-box.
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H7 - Evaluatie

 Het plan van eisen is niet voor niks opgesteld. Er moet onderzocht worden of het uiteindelijke concept aan de 
opgestelde eisen voldoet. Op basis hiervan moeten aanpassingen en aanbevelingen gedaan worden ter verbetering 
van het toekomstige product. Eerst zal het product onderzocht worden aan de hand van het programma van eisen, 
daarna zullen aanbevelingen gedaan worden.

7.1 Programma van Eisen
 Het programma van eisen is al eerder in dit verslag besproken, dus er zal hier niet verder op de keuzes 
ingegaan worden. Hier zal het slechts beperkt worden tot de bespreking van deze punten in de context van het 
eindconcept.

De trailer moet goed waterdicht zijn.
Dit is lastig te bepalen voor de uitgeklapte trailer. Aangezien hier veel verschillende ontwerpen voor kunnen 
zijn. Bovendien is het afhankelijk van de hoeveelheid geld beschikbaar is voor dit deel van de trailer. Als 
ervanuitgegaan wordt dat de waterdichtheid gelijk ligt als bij de standaard Hospitality trailer, laat dit te wensen 
over. Het kan een regenbui weerstan maar als het langer aanhoudt kan het gaan lekken. Dit is iets dat per 
concept in overleg met klant verder bepaald kan worden, en voorkomen door rubberen strips aan te brengen 
tussen de panelen.
In ingeklapte vorm lopen er enkele naden over de trailer. Deze naden kunnen prima afgedekt worden met 
rubberen randen. Bovendien kan de plaat die op de trailer geschroefd wordt een extra afsluitende functie 
vervullen.

De Sponsorlogo’s moeten goed zichtbaar zijn.
Wederom is het verschillend voor de ingeklapte en uitgeklapte trailer. In ingeklapte vorm is de volledige trailer 
beschikbaar voor logo’s. De zijkant wordt echter na het uitklappen omgevormd tot dak, waardoor deze niet 
langer zichtbaar zijn. De te monteren wanden bieden genoeg oppervlak voor sponsorlogo’s, en eventueel 
onderbroken logo’s kunnen doorgetrokken worden op deze wanden. Bovendien kan de klant betrokken worden 
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bij het ontwerp van de wanden en het plaatsen van de logo’s hierbij. Over het algemeen kan er genoeg 
oppervlak gevormd worden waar de logo’s op geplaatst kunnen worden. Bovendien bieden vlaggen op de trailer 
ook altijd een extra uitgangspunt voor sponsors.

De Trailer moet gemakkelijk schoongemaakt worden.
In ingeklapte vorm is het lastig om de binnenkant van de trailer schoon te maken. Dit moet dus in uitgeklapte 
vorm gebeuren. Aangezien de modulaire wanden uit kunststof plaatmateriaal gemaakt worden kunnen ze 
eenvoudig schoongespoten worden in grote getalen. Het schoonmaken van de binnenkant is echter afhankelijk 
van de uiteindelijk gebruikte materialen. Omdat de trailer in ingeklapte vorm waterdicht is, kan deze gemakkelijk 
schoongemaakt worden op de conventionele manier.

De communicatie tussen gasten moet bevorderd worden.
Dit is natuurlijk afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp. De twee uitgewerkte concepten met de balkons 
bieden deze mogelijkheid zeker. Een buitenterras biedt ook de mogelijkheid tot gemakkelijkere communicatie. 
Door de gasten gunstig te stemmen wordt communicatie ook bevorderd. Dit wordt echter deels door de trailer 
gefaciliteerd door geen bekrampte ruimte te bieden, maar een ruime faciliteit.

Het dakterras moet voldoende mensen kunnen houden.
Het oppervlak van de eerste verdieping is zeker groot genoeg voor 40 personen. De constructie moet 
afhankelijk van deze belasting nog wel versterkt worden. De mogelijkheden zijn aanwezig, een onderbouwde 
aanbeveling is er nog niet.

De Trailer moet op zijn aangewezen plaats passen.
Na een gesprek met TT personeel bleek dat er geen limiet is aan het formaat van de Trailer. Dus deze trailer zal 
altijd op zijn plek passen. Door de modulaire natuur van de trailer is het mogelijk om bij kleinere faciliteiten een 
enkele trailer neer te zetten, en op grotere faciliteiten een dubbele trailer.

Het uitklappen van de Trailer moet eenvoudig zijn.
Er zullen richtlijnen opgesteld worden, of zelfs beperkingen in het systeem zelf waardoor de trailer in de juiste 
volgorde wordt uitgeklapt. Het uitklappen gaat in drie hydraulische handelingen, het heffen van het dak, het 
uitklappen van het dak en het uitklappen van de eerste verdieping. Hierna moet met mankracht de onderste 
vloer uitgeklapt worden. Hier zitten geen complexe handelingen bij. Hierna volgt de montage van de wanden, 
dit is wat complexer, maar steeds afhankelijk van het gebruikte ontwerp.

De Trailer moet gemakkelijk te vervoeren zijn.
De ingeklapte trailer valt precies binnen de limieten die in Nederland aanwezig zijn voor trailers.

Het mag er niet te technisch uitzien.
Door de bedekkende veiligheidskappen, die na het uitklappen geplaatst worden, zijn de technische delen niet 
langer zichtbaar.

De Trailer moet er indrukwekkend uitzien.
Dit verschilt natuurlijk per uitwerking van het uiterlijk van de trailer. Maar de ruimte die aanwezig is, de solide 
vormen en de totale vormvrijheid ten opzichte van conventionele trailers zorgen voor een indrukwekkende 
uitstraling van de Trailer.

De Trailer is doorverkoopbaar.
Doordat de buitenkant compleet veranderd kan worden, en dus modulair opgebouwd is, kan de eigenaar de 
trailer gemakkelijk doorverkopen aan andere teams. Zelfs als er rigineel een dubbele trailer gebruikt werd is het 
mogelijk om de trailers los door te verkopen.

De Trailer moet een dakterras hebben.
De Trailer heeft een dakterras met de optie deze geheel te overkappen of open te laten.

De Trailer heeft een ontspanningsruimte/horecagelegenheid.
Dit is afhankelijk van de eisen van de klant. Door de volledige vrijheid hierin is het mogelijk. De 
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ontspanningsruimte kan gewoon gevormd worden in de aanwezige ruimtes, of door wanden te plaatsen. 
Hetzelfde geld voor de horeca gelegenheid, waarbij wel een uitschuifbaare keuken geplaatst zal moeten 
worden.

Het gebruik moet veilig zijn.
Dit wordt gebasseerd op de veiligheidsrichtlijn 98/37/EG (1. Fundamentele Veiligheids- en Gezondheidseisen). 
Hieronder worden verschillende richtlijnen aangegeven, en de manier waarop de trailer hieraan voldoet. Deze 
machinerichtlijn is terug te vinden in de bijlage.

1.1.2 - a - Aangezien niet de gehele technische utiwerking aanwezig is, kan er moeilijk antwoord gegeven 
worden op deze vraag. Aangezien men in principe bij alle hydrauliek, en de onderdelen hiervan kan komen 
in ingeklapte stand is er een veilige situatie waar alle onderdelen in rust zijn. Voor het uitklappen dienen 
veiligheidsmaatregelen genomen worden door de persoon die de hydrauliek bedient. Deze moet zekerheid 
hebben dat er zich geen personen in de nabijheid van de trailer bevinden als deze wordt uitgeklapt. Hetzelfde 
geldt voor het inklappen, waarbij vantevoren duidelijk gemaakt moet worden dat de trailer ook daadwerkelijk 
leeg is.

1.1.4 - In ingeklapte vorm moet verlichting aanwezig zijn voor personen die de trailer betreden. Deze trailer kan 
ook dienst doen als primaire verlichting in de uitgeklapte trailer en gemonteerd worden onder de vloer van de 
eerste verdieping.

1.2.1 - De interface zal een standaard interface zijn die Talen al eerder heeft gebruikt. Wat belangrijk is dat het 
bedieningspaneel dat de gebruiker in zijn hand heeft een kapbel heeft die lang genoeg is zodat de gebruiker van 
de ene kant van de trailer naar de andere kan lopen om te controleren of alles goed gaat en er geen obstructies 
in de weg zitten.

1.2.2 - De standaardinterface voldoet aan de benodigde eisen. Voor de plaatsing zal gekozen worden achter 
de trailer, buiten de gevarenzone terwijl er toch genoeg toezicht op het proces gehouden kan worden. Door de 
lengte van de kabel kan de gebruiker beide gevarenzones aan weerszijden van de Trailer in de gaten houden. 
Voor de veiligheid zou een akoestisch geluidssignaal gebruikt kunnen worden. Op de standaardinterface bevindt 
zich een stopknop.

1.2.3 - De standaardinterface voldoet aan deze eisen.

1.2.4 - De standaard interface voldoet hier aan door gebruik van de stopknop aanweizg op het 
bedieningspaneel. Voor de veiligheid zou een stopknop in de trailer geplaatst kunnen worden.

1.3.1 - Zoals alle Trailer moeten de standaard poten geplaatst worden onder de trailer. Mocht de trailer hierna te 
instabiel zijn voor de handelingen, is het mogelijk om, na het verwijderen van de zijplaat, de onderste vloer uit 
te schuiven en vast te zetten om meer stabiliteit te bieden.

1.3.2 - De uitklappende en dragende vloer van de eerste verdieping zit vast met scharnieren. En wordt 
ondersteund door de hydraulische cilinders en ondersteunende pilaren die geplaatst worden. Voor de veiligheid 
kunnen stalen kabels bij de scharnieren geplaatst worden zodat bij het falen van een van de scharnieren 
iedereen de tijd heeft om de Trailer te verlaten.

1.3.8 - B - De afschermingskappen dienen niet alleen voor de afscherming van het technische uiterlijk van deze 
systemen, maar ook ter bescherming van de personen.

1.5.14 - Door het plaatsen van een stopknop in de trailer kan dit voorkomen worden. Bovendien kan er na het 
inklappen van de trailer vrij door de trailer bewogen worden naar de deur in de achterkant.

1.7.2 - Na de technische uitwerking van de trailer dienen deze richtlijnen toegepast te worden.

1.7.3	-	Dit	dient	na	het	afronden	van	de	trailer	gedaan	te	worden.	Op	technisch	vlak	zijn	de	specifieke	
specificaties	nog	niet	uitgewerkt,	en	afhankelijk	daarvan	zullen	deze	merktekens	toegepast	moeten	worden.
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1.7.4 - Na de technische uitwerking, en afronding van het eerste product, zal een handleiding samengesteld 
moeten worden voor de Trailer. De volgorde voor het uitklappen van de trailer moeten hierin besproken worden 
evenals de veiligheidsmaatregelen en de constructie van de trailer na het uitklappen.

5.2 Aanbevelingen
 Er zijn een aantal punten die nog beter uitgezocht moeten worden, omdat ze grotendeels afhangen van de 
technische uitwerking van de Trailer. Een aantal veiligheidsaspecten moeten toegepast worden om het gebruik zo veilig 
mogelijk te maken. Verder moet de precieze montagewijze van de wanden bepaald worden zodat deze veilig door de 
gebruikers geplaatst kunnen worden. Het plaatsen van de wanden moet in een veilige omgeving voor het personeel 
gebeuren. Er moeten geen gevaren ontstaan waar het personeel naar beneden kan vallen.
 Bij de montage van de Trailer is het erg handig voor de gebruikers om dit te kunnen doen met één tool. Het 
monteren van de veiligheidskappen, de wanden etc. Dit vergroot het gemak voor de gebruikers en zorgt voor minder 
verwarring tijdens het monteren. Daarom is het handig om alle onderdelen die na het uitklappen gemonteerd moeten 
worden met een zelfde soort bout vast te kunnen zetten.
 De inzetbaarheid van de Trailer wordt niet beperkt tot enkel races. Deze Trailers hebben veel andere 
toepassingen. Als mobiel party centrum, galerie of zelfs noodwoningen (met enige aanpassingen). Net als de 
vormgeving, zijn de mogelijke toepassingen eindeloos. Mits de vormgeving op deze toepassingen wordt aangepast. 
Hiermee kunnen andere markten aangeboord worden met een enkel product.

5.3 Conclusie
 Het werken aan dit project was een geweldige ervaring. Een totaal andere werksfeer dan ik gewend was, 
logisch natuurlijk ook. Je ziet een klein deel van wat er in de wereld aan richtingen mogelijk zijn als Industrieel 
Ontwerper, waaronder dus gespecialiseerde Carrosseriebedrijven.
 Ook al is het product nog niet af, ik ben zeer tevreden met het resultaat. De klanten kunnen hun eigen 
stempel drukken op hun Hospitality Trailer, zonder dat het basis ontwerp te veel verandert.
 Ik ben blij dat ik mij bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie Hospitality 
Trailers van Talen. En er in zekere zin met dit verslag een verandering of inspiratie teweeg kan brengen waardoor ze 
zich ook meer in de echte vormgeving kunnen verbreden.
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Bijlages

BIJLAGE I - Machine Richtlijn
RICHTLIJN 98/37/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 22 JUNI 1998 INzAkE DE ONDERLINGE 
AANPASSING VAN DE wETGEVINGEN VAN DE LIDSTATEN bETREffENDE MACHINES

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

GELET OP HET ...

1. fUNDAMENTELE VEILIGHEIDS- EN GEzONDHEIDSEISEN

1.1. ALGEMEEN

1.1.1. DEfINITIES

IN DEzE RICHTLIJN wORDT VERSTAAN ONDER:
1. “GEVAARLIJkE zONE”: ELkE zONE IN EN/Of RONDOM EEN MACHINE wAAR DE AANwEzIGHEID VAN EEN bLOOTGESTELDE PERSOON EEN GEVAAR 
VOOR DIENS VEILIGHEID Of GEzONDHEID OPLEVERT;
2. “bLOOTGESTELDE PERSOON”: ELkE PERSOON DIE zICH GEHEEL Of GEDEELTELIJk IN EEN GEVAARLIJkE zONE bEVINDT;
3. “bEDIENER”: DE PERSOON (PERSONEN) DIE TOT TAAk HEEfT (HEbbEN) EEN MACHINE TE INSTALLEREN, TE LATEN wERkEN, Af TE STELLEN, 
TE ONDERHOUDEN, TE REINIGEN, TE HERSTELLEN Of TE VERVOEREN.

1.1.2. IN HET ONTwERP VAN DE MACHINE VERwERkTE VEILIGHEIDSbEGINSELEN

A) DE MACHINE DIENT zODANIG TE zIJN GEbOUwD DAT zE kAN fUNCTIONEREN EN kAN wORDEN AfGESTELD EN ONDERHOUDEN zONDER 
DAT MEN AAN GEVAAR bLOOTSTAAT wANNEER DEzE HANDELINGEN wORDEN VOLTROkkEN ONDER DE DOOR DE fAbRIkANT VASTGESTELDE 
OMSTANDIGHEDEN.
DE GENOMEN MAATREGELEN MOETEN EROP GERICHT zIJN ELk ONGEVALSRISICO GEDURENDE DE TE VERwACHTEN LEVENSDUUR VAN DE MACHINE, 
OOk bIJ HET MONTEREN EN DEMONTEREN, VOLLEDIG UIT TE SLUITEN, OOk wANNEER DEzE RISICO’S HET GEVOLG zIJN VAN TE VOORzIENE 
AbNORMALE OMSTANDIGHEDEN.
b) bIJ HET kIEzEN VAN DE MEEST PASSENDE OPLOSSINGEN MOET DE fAbRIkANT DE VOLGENDE bEGINSELEN TOEPASSEN, IN DE GEGEVEN 
VOLGORDE:
- DE RISICO’S UITSLUITEN Of zOVEEL MOGELIJk bEPERkEN (bIJ HET ONTwERP EN DE bOUw IN DE MACHINE VERwERkTE bEVEILIGING);
- DE NOODzAkELIJkE bEVEILIGINGSMAATREGELEN TREffEN VOOR RISICO’S DIE NIET kUNNEN wORDEN UITGESLOTEN;
- DE GEbRUIkERS INfORMEREN OVER DE RISICO’S DIE NOG AANwEzIG zIJN ALS GEVOLG VAN EEN NIET VOLLEDIGE DOELMATIGHEID VAN 
DE GETROffEN bEVEILIGINGSMAATREGELEN, AANGEVEN Of EEN bIJzONDERE OPLEIDING VEREIST IS EN SIGNALEREN DAT PERSOONLIJkE 
bESCHERMINGSMIDDELEN MOETEN wORDEN GEbRUIkT.
C) bIJ HET ONTwERPEN EN DE bOUw VAN DE MACHINE ALSMEDE bIJ DE OPSTELLING VAN DE GEbRUIkSAANwIJzING MOET DE fAbRIkANT NIET 
ALLEEN UITGAAN VAN EEN NORMAAL GEbRUIk VAN DE MACHINE, MAAR TEVENS VAN HET REDELIJkERwIJzE TE VERwACHTEN GEbRUIk.
DE MACHINE DIENT zODANIG TE zIJN ONTwORPEN DAT AbNORMAAL GEbRUIk, INDIEN GEVAARLIJk, wORDT VOORkOMEN. IN VOORkOMEND 
GEVAL DIENT DE GEbRUIkSAANwIJzING DE AANDACHT VAN DE GEbRUIkER TE VESTIGEN OP TE ONTRADEN GEbRUIk VAN DE MACHINE DAT UIT DE 
ERVARING zOU kUNNEN bLIJkEN.
D) ONDER DE GEbRUIkSOMSTANDIGHEDEN wAARVOOR DE MACHINE IS bESTEMD, MOETEN HINDER, VERMOEIDHEID EN PSyCHISCHE bELASTING 
(STRESS) VAN DE bEDIENER TOT EEN HAALbAAR MINIMUM bEPERkT bLIJVEN, REkENING HOUDEND MET DE bEGINSELEN VAN DE ERGONOMIE.
E) bIJ HET ONTwERPEN EN DE bOUw DIENT DE fAbRIkANT REkENING TE HOUDEN MET DE bELEMMERINGEN DIE DE bEDIENER ONDERVINDT DOOR 
EEN NOODzAkELIJk Of TE VOORzIEN GEbRUIk VAN PERSOONLIJkE bESCHERMINGSUITRUSTING (bIJVOORbEELD SCHOENEN, HANDSCHOENEN ENz.).
f) DE MACHINE MOET wORDEN GELEVERD MET ALLE SPECIALE UITRUSTINGEN EN ACCESSOIRES DIE ESSENTIEEL zIJN VOOR HET VOORkOMEN VAN 
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GEVAAR bIJ AfSTELLING, ONDERHOUD EN GEbRUIk.

1.1.3. MATERIALEN EN PRODUCTEN

DE VOOR DE bOUw VAN DE MACHINE GEbRUIkTE MATERIALEN Of DE bIJ HET GEbRUIk ERVAN AANGEwENDE EN ONTSTANE PRODUCTEN MOGEN 
GEEN GEVAAR OPLEVEREN VOOR DE VEILIGHEID Of DE GEzONDHEID VAN DE bLOOTGESTELDE PERSONEN.
MET NAME bIJ HET GEbRUIk VAN VLOEISTOffEN, DAMPEN EN GASSEN MOET DE MACHINE zO zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT DEzE kAN 
wORDEN GEbRUIkT zONDER GEVAAR ALS GEVOLG VAN VULLEN, GEbRUIkEN, OPVANGEN EN AfVOEREN.

1.1.4. VERLICHTING

DE fAbRIkANT DRAAGT zORG VOOR EEN GEïNCORPOREERDE, AAN DE wERkzAAMHEDEN AANGEPASTE VERLICHTING INDIEN, ONDANkS 
RUIMTEVERLICHTING MET EEN NORMALE wAARDE, AfwEzIGHEID VAN DIE GEïNCORPOREERDE VERLICHTING EEN RISICO kAN INHOUDEN.
DE fAbRIkANT MOET EROP TOEzIEN DAT ER GEEN HINDERLIJkE SCHADUwzONES, HINDERLIJkE VERbLINDING Of GEVAARLIJkE STRObOSCOPISCHE 
EffECTEN wORDEN VEROORzAAkT DOOR DE VERLICHTING DIE DOOR DE fAbRIkANT IS GELEVERD.
INDIEN bEPAALDE ORGANEN AAN DE bINNENzIJDE VEELVULDIG MOETEN wORDEN GEïNSPECTEERD, MOETEN DEzE VAN EEN PASSENDE VERLICHTING 
zIJN VOORzIEN; DIT GELDT EVENEENS VOOR DE zONES wAAR AfSTELLING EN ONDERHOUD PLAATSVINDEN.

1.1.5. ONTwERP VAN DE MACHINE MET HET OOG OP HET HANTEREN ERVAN

DE MACHINE Of ELk VAN DE SAMENSTELLENDE DELEN MOET:
- VEILIG kUNNEN wORDEN GEHANTEERD;
- VERPAkT zIJN Of ONTwORPEN zIJN OM VEILIG TE kUNNEN wORDEN OPGESLAGEN zONDER DAT ER bESCHADIGINGEN ONTSTAAN (bIJVOORbEELD 
VOLDOENDE STAbILITEIT, SPECIALE STEUNEN ENz.).
wANNEER IN VERbAND MET MASSA, AfMETINGEN Of VORM VAN DE MACHINE Of VAN DE ONDERDELEN HET VERPLAATSEN MET DE HAND 
ONMOGELIJk IS, MOET DE MACHINE Of ELk VAN DE SAMENSTELLENDE DELEN:
- VOORzIEN zIJN VAN bEVESTIGINGSMIDDELEN wAARDOOR DEzE MET HIJS- Of HEfGEREEDSCHAP kAN wORDEN AANGEVAT, Of

- zODANIG zIJN ONTwORPEN DAT DE MACHINE MET DEzE bEVESTIGINGSMIDDELEN kAN wORDEN UITGERUST (bIJVOORbEELD SCHROEfGATEN), Of

- EEN zODANIGE VORM bEzITTEN DAT NORMAAL HIJS- Of HEfGEREEDSCHAP GEMAkkELIJk kAN wORDEN AANGEPAST.
wANNEER DE MACHINE Of ééN VAN DE SAMENSTELLENDE DELEN MET DE HAND wORDT VERVOERD, MOET DEzE:
- GEMAkkELIJk VERPLAATSbAAR zIJN, Of

- UITGERUST zIJN MET VOORzIENINGEN OM DE MACHINE Of HET ONDERDEEL OP TE PAkkEN (bIJVOORbEELD HANDGREPEN) wAARDOOR DEzE 
VOLSTREkT VEILIG kUNNEN wORDEN VERPLAATST.
ER DIENEN bIJzONDERE VOORzIENINGEN TE wORDEN GETROffEN VOOR HET HANTEREN VAN GEREEDSCHAPPEN EN/Of MACHINEDELEN, OOk VAN 
LICHTE CONSTRUCTIE, DIE GEVAARLIJk kUNNEN zIJN (DOOR DE VORM, HET MATERIAAL ENz.).

1.2. bEDIENING

1.2.1. VEILIGHEID EN bETROUwbAARHEID VAN DE bEDIENINGSSySTEMEN

DE bEDIENINGSSySTEMEN MOETEN DUSDANIG ONTwORPEN EN UITGEVOERD zIJN DAT zIJ zO VEILIG EN bETROUwbAAR zIJN DAT ER GEEN 
GEVAARLIJkE SITUATIE kAN ONTSTAAN. MEER bEPAALD MOETEN zIJ zO zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT:
- zIJ bESTAND zIJN TEGEN DE NORMALE bEDRIJfSEISEN EN TEGEN INVLOEDEN VAN bUITENAf;
- fOUTEN IN DE LOGICA bIJ DE bEDIENINGSHANDELINGEN NIET TOT GEVAARLIJkE SITUATIES kUNNEN LEIDEN.

1.2.2. bEDIENINGSORGANEN

DE bEDIENINGSORGANEN MOETEN:
- DUIDELIJk zICHTbAAR EN HERkENbAAR zIJN EN IN VOORkOMEND GEVAL VAN EEN PASSEND MERkTEkEN zIJN VOORzIEN;
- zODANIG zIJN GEPLAATST DAT EEN bEDIENINGSHANDELING VEILIG, zONDER AARzELING Of TIJDVERLIES EN zONDER MISVERSTAND GESCHIEDT;
- zODANIG zIJN ONTwORPEN DAT DE bEwEGING VAN HET bEDIENINGSORGAAN EEN LOGISCH VERbAND HEEfT MET HET bEwERkSTELLIGDE 
EffECT;
- bUITEN GEVAARLIJkE zONES GEPLAATST zIJN bEHALVE, VOORzOVER NOODzAkELIJk, bEPAALDE ORGANEN zOALS NOODSTOPORGANEN, ORGANEN 
VOOR HET LEREN bEDIENEN VAN RObOTS;
- zODANIG GEPLAATST zIJN DAT HUN bEDIENING GEEN ExTRA GEVAREN MET zICH bRENGT;
- zODANIG zIJN ONTwORPEN Of bEVEILIGD DAT HET GEwENSTE EffECT, INDIEN DAT GEVAAR kAN OPLEVEREN, NIET zONDER EEN bEwUSTE 
bEDIENINGSHANDELING kAN OPTREDEN;
- zODANIG zIJN VERVAARDIGD DAT zIJ DE TE VOORzIENE bELASTING kUNNEN VERDRAGEN; bIJzONDERE AANDACHT MOET wORDEN GESCHONkEN 
AAN DE NOODSTOPVOORzIENINGEN, DIE STERk bELAST kUNNEN wORDEN.
INDIEN EEN bEDIENINGSORGAAN zODANIG IS ONTwORPEN EN UITGEVOERD DAT HIERMEDE VERSCHILLENDE VERRICHTINGEN kUNNEN wORDEN 
UITGEVOERD, DAT wIL zEGGEN DAT DE VERRICHTING NIET ONDUbbELzINNIG IS (bIJVOORbEELD bIJ GEbRUIk VAN TOETSENbORDEN ENz.), DAN 
DIENT DE bEwERkSTELLIGDE wERkING DUIDELIJk TE wORDEN AANGEGEVEN EN zO NODIG TE wORDEN bEVESTIGD.
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bEDIENINGSORGANEN MOETEN zODANIG zIJN UITGEVOERD DAT DE PLAATSING, DE VERPLAATSING EN DE wEERSTAND DIE zIJ bIEDEN, 
VERENIGbAAR zIJN MET DE bEwERkSTELLIGDE wERkING, REkENING HOUDEND MET DE ERGONOMISCHE bEGINSELEN. MET bELEMMERINGEN 
ALS GEVOLG VAN EEN NOODzAkELIJk Of TE VOORzIEN GEbRUIk VAN PERSOONLIJkE bESCHERMINGSMIDDELEN (bIJVOORbEELD SCHOENEN, 
HANDSCHOENEN ENz.) MOET REkENING wORDEN GEHOUDEN.
DE MACHINE MOET zIJN VOORzIEN VAN SIGNALISERINGSINRICHTINGEN (wIJzERPLATEN, SIGNALEN ENz.) EN AANwIJzINGEN DIE NOODzAkELIJk 
zIJN VOOR EEN VEILIG GEbRUIk. VANAf DE bEDIENINGSPOST MOET DE bEDIENER ALLE AANwIJzINGEN VAN DIE INRICHTINGEN kUNNEN 
wAARNEMEN.
DE bEDIENER MOET zICH ER VANAf DE HOOfDbEDIENINGSPOST VAN kUNNEN VERGEwISSEN DAT ER zICH GEEN bLOOTGESTELDE PERSONEN IN DE 
GEVAARLIJkE zONES bEVINDEN.
INDIEN DIT ONMOGELIJk IS, MOET HET bEDIENINGSSySTEEM zODANIG zIJN ONTwORPEN EN UITGEVOERD DAT HET INSCHAkELEN VAN DE 
MACHINE STEEDS wORDT VOORAfGEGAAN DOOR EEN AkOESTISCH EN/Of VISUEEL wAARSCHUwINGSSIGNAAL. DE bLOOTGESTELDE PERSOON MOET 
DE TIJD EN DE MIDDELEN HEbbEN OM HET INSCHAkELEN VAN DE MACHINE SNEL TE VERHINDEREN.

1.2.3. IN wERkING STELLEN

HET IN wERkING STELLEN VAN EEN MACHINE MAG ALLEEN kUNNEN GESCHIEDEN DOOR EEN OPzETTELIJk VERRICHTE HANDELING MET EEN 
HIERVOOR bESTEMD bEDIENINGSORGAAN.
DIT GELDT OOk:
- VOOR HET OPNIEUw IN wERkING STELLEN NA EEN STILSTAND, ONGEACHT DE OORzAAk DAARVAN,
- VOOR HET bEwERkSTELLIGEN VAN EEN bELANGRIJkE wIJzIGING IN DE wERkING (bIJVOORbEELD SNELHEID, DRUk ENz.),
bEHALVE INDIEN DIT OPNIEUw IN wERkING STELLEN Of DEzE wIJzIGING VAN DE wERkING GEEN ENkEL RISICO INHOUDT VOOR DE 
bLOOTGESTELDE PERSONEN.
HET OPNIEUw IN wERkING STELLEN Of wIJzIGEN VAN DE wERkING IN HET kADER VAN HET NORMALE PROGRAMMA VAN EEN AUTOMATISCHE 
CyCLUS VALT NIET ONDER DEzE fUNDAMENTELE EIS.
INDIEN EEN MACHINE MEERDERE bEDIENINGSORGANEN VOOR HET IN wERkING STELLEN HEEfT EN DE bEDIENERS ELkAAR HIERDOOR IN GEVAAR 
kUNNEN bRENGEN, MOETEN AANVULLENDE VOORzIENINGEN (zOALS bIJVOORbEELD VALIDERINGSINRICHTINGEN Of kEUzESCHAkELAARS wAARDOOR 
TELkENS SLECHTS ééN INSCHAkELINRICHTING IN wERkING wORDT GESTELD) AANwEzIG zIJN OM DIT RISICO UIT TE SLUITEN.
HET wEER AUTOMATISCH DOEN fUNCTIONEREN VAN EEN GEAUTOMATISEERDE INSTALLATIE NA EEN STILSTAND DIENT OP EENVOUDIGE wIJzE TE 
kUNNEN GESCHIEDEN, NADAT DE VEILIGHEIDSVOORwAARDEN zIJN VERVULD.

1.2.4. STOPINRICHTINGEN

NORMALE STOPzETTING

ELkE MACHINE MOET zIJN VOORzIEN VAN EEN bEDIENINGSORGAAN wAARMEE zIJ OP VEILIGE wIJzE VOLLEDIG kAN wORDEN STOPGEzET.
ELkE wERkPLEk MOET zIJN VOORzIEN VAN EEN bEDIENINGSORGAAN wAARMEE, NAAR GELANG VAN HET RISICO, HETzIJ ALLE bEwEGENDE DELEN 
VAN DE MACHINE, HETzIJ EEN AANTAL DAARVAN kUNNEN wORDEN STILGELEGD, zODAT DE MACHINE IN VEILIGE TOESTAND IS. DE STOPOPDRACHT 
AAN DE MACHINE MOET VOORRANG HEbbEN bOVEN STARTOPDRACHTEN.
wANNEER DE MACHINE Of DE GEVAARLIJkE ONDERDELEN ERVAN TOT STILSTAND zIJN GEkOMEN, MOET DE ENERGIEVOORzIENING VAN DE 
bETROkkEN AANDRIJfMECHANISMEN wORDEN ONDERbROkEN.

NOODSTOP

ELkE MACHINE MOET VOORzIEN zIJN VAN ééN Of MEER NOODSTOPINRICHTINGEN wAARMEDE EEN ONMIDDELLIJk DREIGENDE Of ONTSTAANDE 
GEVAARLIJkE SITUATIE kAN wORDEN AfGEwEND. DIT GELDT NIET VOOR:
- MACHINES wAARbIJ HET GEVAAR NIET VERMINDERD kAN wORDEN DOOR DE NOODSTOPINRICHTING, HETzIJ OMDAT DEzE NIET DE NORMALE 
TIJD bINNEN wELkE DE MACHINE STOPT bEPERkT, HETzIJ OMDAT DEzE HET NIET MOGELIJk MAAkT DE IN VERbAND MET HET GEVAAR VEREISTE 
bIJzONDERE MAATREGELEN TE NEMEN;
- MET DE HAND GEDRAGEN Of HANDGELEIDE MACHINES.
DEzE INRICHTING MOET:
- DUIDELIJk HERkENbARE, GOED zICHTbARE EN SNEL bEREIkbARE bEDIENINGSORGANEN HEbbEN;
- STOPzETTING VAN EEN GEVAARLIJk PROCES bINNEN DE kORTST MOGELIJkE TIJD bEwERkSTELLIGEN zONDER ExTRA RISICO’S TE SCHEPPEN;
- EVENTUEEL bEPAALDE VEILIGHEIDSbEwEGINGEN IN GANG zETTEN Of MOGELIJk MAkEN DAT DEzE IN GANG wORDEN GEzET.
wANNEER HET IN wERkING STELLEN VAN DE NOODSTOPbEDIENING wORDT bEëINDIGD NADAT EEN STOPbEVEL IS GEGEVEN, MOET HET STOPbEVEL 
DOOR bLOkkERING VAN DE NOODSTOPbEDIENING GEHANDHAAfD bLIJVEN TOTDAT DE bLOkkERING wORDT OPGEHEVEN; bLOkkERING VAN DE 
INRICHTING zONDER DAT DEzE EEN STOPbEVEL GENEREERT, MAG NIET MOGELIJk zIJN; HET OPHEffEN VAN DE bLOkkERING VAN DE INRICHTING 
MAG ALLEEN DOOR EEN DAARTOE PASSENDE HANDELING kUNNEN GESCHIEDEN EN MAG DE MACHINE NIET IN wERkING STELLEN, MAAR ALLEEN EEN 
HERNIEUwDE INSCHAkELING MOGELIJk MAkEN.

COMPLExE INSTALLATIES
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bIJ MACHINES Of MACHINEDELEN DIE ONTwORPEN zIJN OM IN COMbINATIE TE fUNCTIONEREN, MOET DE fAbRIkANT DE MACHINE zODANIG 
ONTwERPEN EN bOUwEN DAT MET DE STOPINRICHTINGEN - MET INbEGRIP VAN DE NOODSTOPINRICHTING - NIET ALLEEN DE MACHINE kAN 
wORDEN STOPGEzET, MAAR TEVENS ALLE DAARVOOR Of DAARACHTER GESCHAkELDE INSTALLATIES INDIEN HET bLIJVEN fUNCTIONEREN DAARVAN 
GEVAAR kAN OPLEVEREN.

1.2.5. fUNCTIEkEUzESCHAkELAAR

DE GEkOzEN bEDIENINGSwIJzE MOET VOORRANG HEbbEN OP ALLE ANDERE bEDIENINGSSySTEMEN, MET UITzONDERING VAN DE 
NOODSTOPINRICHTING.
INDIEN DE MACHINE zODANIG IS ONTwORPEN Of GEbOUwD DAT DEzE VOLGENS VERSCHILLENDE bEDIENINGS- Of bEDRIJfSwIJzEN kAN wORDEN 
GEbRUIkT, wAARbIJ VAN UITEENLOPENDE VEILIGHEIDSNIVEAUS SPRAkE IS (bIJVOORbEELD OM AfSTELLING, ONDERHOUD, INSPECTIE ENz. 
MOGELIJk TE MAkEN), MOET DE MACHINE VOORzIEN zIJN VAN EEN IN ELkE STAND VERGRENDELbARE kEUzESCHAkELAAR. ELkE POSITIE VAN DE 
kEUzESCHAkELAAR MAG SLECHTS OVEREENkOMEN MET ééN ENkELE bEDRIJfS- Of bEDIENINGSwIJzE.
IN PLAATS VAN EEN kEUzESCHAkELAAR MAG OOk GEbRUIk wORDEN GEMAAkT VAN ANDERE kEUzEMIDDELEN wAARMEDE HET GEbRUIk 
VAN bEPAALDE fUNCTIES VAN DE MACHINE TOT bEPAALDE CATEGORIEëN bEDIENINGSPERSONEEL kAN wORDEN bEPERkT (bIJVOORbEELD 
TOEGANGSCODES TOT bEPAALDE fUNCTIES VAN DIGITALE bEDIENING ENz.).
INDIEN DE MACHINE VOOR bEPAALDE bEwERkINGEN MOET kUNNEN fUNCTIONEREN MET UITGESCHAkELDE bEVEILIGINGSVOORzIENINGEN, MOET DE 
fUNCTIEkEUzESCHAkELAAR TEGELIJkERTIJD:
- DE AUTOMATISCHE bEDIENINGSSTAND ONMOGELIJk MAkEN;
- DE bEwEGINGEN UITSLUITEND MOGELIJk MAkEN DOOR MIDDEL VAN bEDIENINGSORGANEN DIE ONAfGEbROkEN IN EEN bEPAALDE STAND MOETEN 
wORDEN GEHOUDEN;
- DE wERkING VAN GEVAARLIJkE bEwEGENDE DELEN ALLEEN MOGELIJk MAkEN bIJ ExTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN (bIJVOORbEELD LAGERE 
SNELHEID, MINDER kRACHT, STAP VOOR STAP Of EEN ANDERE PASSENDE VOORzIENING) EN DAARbIJ GEVAREN INGEVOLGE GEkOPPELDE 
SEqUENTIES VOORkOMEN;
- ELkE bEwEGING ONMOGELIJk MAkEN DIE GEVAAR zOU kUNNEN OPLEVEREN DOORDAT VRIJwILLIG Of ONVRIJwILLIG INVLOED wORDT 
UITGEOEfEND OP DE INTERNE SENSOREN VAN DE MACHINE.
VERDER MOET DE bEDIENER VANAf DE bEDIENINGSPOST HET fUNCTIONEREN VAN DE ONDERDELEN wAAROP HIJ INVLOED UITOEfENT, kUNNEN 
bEHEERSEN.

1.2.6. DEfECTEN IN DE ENERGIEVOORzIENING

EEN ONDERbREkING, HET HERSTEL NA EEN ONDERbREkING Of EEN SCHOMMELING IN POSITIEVE Of NEGATIEVE zIN IN DE ENERGIEVOORzIENING 
VAN DE MACHINE, MAG NIET TOT GEVAARLIJkE SITUATIES LEIDEN.
MET NAME MAG HET NIET MOGELIJk zIJN DAT:
- DE MACHINE PLOTSELING IN wERkING wORDT GESTELD;
- DE STOPzETTING VAN DE MACHINE wORDT VERHINDERD INDIEN DE OPDRACHT DAARTOE REEDS IS GEGEVEN;
- EEN bEwEGEND DEEL VAN DE MACHINE Of EEN DOOR DE MACHINE VASTGEHOUDEN wERkSTUk VALT Of wORDT UITGEwORPEN;
- DE AUTOMATISCHE STOPzETTING Of DE STOPzETTING MET DE HAND VAN ENIG bEwEGEND DEEL wORDT VERHINDERD;
- DE DOELMATIGHEID VAN DE bEVEILIGINGSINRICHTINGEN wORDT UITGESCHAkELD.

1.2.7. DEfECTEN IN HET bEDIENINGSCIRCUIT

EEN DEfECT DAT VAN INVLOED IS OP DE SAMENHANG VAN HET bEDIENINGSCIRCUIT Of HET fALEN VAN Of EEN STORING IN HET 
bEDIENINGSCIRCUIT MAG GEEN GEVAARLIJkE SITUATIES DOEN ONTSTAAN.
MET NAME MAG HET NIET MOGELIJk zIJN DAT:
- DE MACHINE PLOTSELING IN wERkING wORDT GESTELD;
- DE STOPzETTING VAN DE MACHINE wORDT VERHINDERD INDIEN DE OPDRACHT DAARTOE REEDS IS GEGEVEN;
- EEN bEwEGEND DEEL VAN DE MACHINE Of EEN DOOR DE MACHINE VASTGEHOUDEN wERkSTUk VALT Of wORDT UITGEwORPEN;
- DE AUTOMATISCHE STOPzETTING Of DE STOPzETTING MET DE HAND VAN ENIG bEwEGEND DEEL wORDT VERHINDERD;
- DE DOELMATIGHEID VAN DE bEVEILIGINGSINRICHTINGEN wORDT UITGESCHAkELD.

1.2.8. PROGRAMMATUUR

PROGRAMMATUUR VOOR DE DIALOOG TUSSEN DE bEDIENER EN HET bEDIENINGS- Of CONTROLESySTEEM VAN EEN MACHINE DIENT 
GEbRUIkERSVRIENDELIJk TE zIJN ONTwORPEN.

1.3. bEVEILIGING TEGEN MECHANISCHE RISICO’S

1.3.1. STAbILITEIT

DE MACHINE, DE ONDERDELEN DAARVAN EN DE bIJbEHORENDE INSTALLATIES MOETEN zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT zIJ ONDER 
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NORMALE bEDRIJfSOMSTANDIGHEDEN (EVENTUEEL REkENING HOUDEND MET DE kLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN) VOLDOENDE STAbILITEIT 
bEzITTEN OM zONDER GEVAAR VOOR kANTELING, OMVALLEN Of ONGEwENSTE VERPLAATSINGEN TE kUNNEN wORDEN GEbRUIkT.
INDIEN DE VORM VAN DE MACHINE zELf Of DE PLAATS wAARVOOR zIJ bESTEMD IS GEEN VOLDOENDE wAARbORGEN kUNNEN bIEDEN VOOR EEN 
TOEREIkENDE STAbILITEIT, DIENT IN PASSENDE bEVESTIGINGSMIDDELEN TE wORDEN VOORzIEN DIE IN DE GEbRUIkSAANwIJzING MOETEN zIJN 
AANGEGEVEN.

1.3.2. GEVAAR VOOR bREUkEN TIJDENS HET GEbRUIk

DE VERSCHILLENDE DELEN VAN DE MACHINE, ALSMEDE DE VERbINDINGEN DAARTUSSEN, MOETEN bESTAND zIJN TEGEN DE bELASTINGEN EN 
SPANNINGEN wAARAAN zIJ wORDEN bLOOTGESTELD TIJDENS HET GEbRUIk wAARVOOR DE fAbRIkANT DE MACHINE HEEfT bESTEMD.
DE GEbRUIkTE MATERIALEN MOETEN VOLDOENDE wEERSTAND HEbbEN EN AANGEPAST zIJN AAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE GEbRUIkSOMGEVING 
wAARVOOR DE fAbRIkANT DE MACHINE HEEfT bESTEMD, MET NAME TEN AANzIEN VAN MOEHEIDS-, VEROUDERINGS-, CORROSIE- EN 
SLIJTAGEVERSCHIJNSELEN.
DE fAbRIkANT DIENT IN DE GEbRUIkSAANwIJzING DE AARD EN DE fREqUENTIE TE VERMELDEN VAN DE INSPECTIES EN HET ONDERHOUD DIE OM 
VEILIGHEIDSREDENEN NOODzAkELIJk zIJN. zO NODIG GEEfT HIJ AAN wELkE ONDERDELEN AAN SLIJTAGE ONDERHEVIG zIJN, ALSMEDE DE VOOR 
EEN VERVANGING GELDENDE CRITERIA.
INDIEN ER, ONDANkS DE GETROffEN VOORzORGSMAATREGELEN, GEVAAR bESTAAT DAT bEwEGENDE DELEN UITEENSPRINGEN Of bREkEN 
(bIJVOORbEELD bIJ SLIJPSTENEN), MOETEN DEzE bEwEGENDE DELEN zODANIG zIJN GEMONTEERD EN GEPLAATST DAT bIJ EEN bREUk DE STUkkEN 
wORDEN TEGENGEHOUDEN.
STIJVE Of fLExIbELE LEIDINGEN VOOR VLOEISTOffEN, DAMPEN EN GASSEN, IN HET bIJzONDER HOGEDRUkLEIDINGEN, MOETEN bESTAND zIJN 
TEGEN DE INTERNE EN ExTERNE kRACHTEN wAARAAN zIJ NORMAAL wORDEN bLOOTGESTELD; zIJ MOETEN STEVIG zIJN bEVESTIGD EN/Of 
AfGESCHERMD TEGEN ExTERNE AANTASTING Of bELASTING VAN ALLERLEI AARD; ER MOETEN VOORzORGSMAATREGELEN wORDEN GENOMEN OM 
GEVAREN bIJ EVENTUELE bREUkEN TE VOORkOMEN (bRUUSkE bEwEGINGEN, HOGEDRUkSTRALEN ENz.).
bIJ AUTOMATISCHE TOEVOER VAN HET TE bEwERkEN MATERIAAL NAAR HET wERkTUIG DIENT AAN DE VOLGENDE VOORwAARDEN TE wORDEN 
VOLDAAN OM GEVAAR VOOR DE bLOOTGESTELDE PERSONEN (bIJVOORbEELD wERkTUIGbREUk) TE VERMIJDEN:
- bIJ HET CONTACT TUSSEN wERkTUIG EN TE bEwERkEN STUk MOET HET wERkTUIG IN zIJN NORMALE GEbRUIkSOMSTANDIGHEDEN VERkEREN;
- bIJ HET (AL DAN NIET bEwUST) IN wERkING STELLEN EN/Of STILzETTEN VAN HET wERkTUIG MOETEN DE AANVOERbEwEGING EN DE 
bEwEGING VAN HET wERkTUIG GECOöRDINEERD zIJN.

1.3.3. GEVAAR DOOR VALLENDE Of wEGSCHIETENDE VOORwERPEN

ER MOETEN VOORzORGSMAATREGELEN wORDEN GENOMEN OM HET VALLEN Of wEGSCHIETEN VAN VOORwERPEN (bEwERkTE STUkkEN, 
wERkTUIG, SPAANDERS, SPLINTERS, STUkkEN ENz.) DIE EEN GEVAAR kUNNEN OPLEVEREN, TE VOORkOMEN.
1.3.4. GEVAREN DOOR OPPERVLAkkEN, SCHERPE kANTEN, HOEkEN

bEREIkbARE MACHINEONDERDELEN MOGEN, VOORzOVER DAT IN VERbAND MET HUN fUNCTIE MOGELIJk IS, GEEN SCHERPE kANTEN EN HOEkEN Of 
RUwE OPPERVLAkkEN VERTONEN DIE VERwONDINGEN kUNNEN VEROORzAkEN.

1.3.5. GEVAREN IN VERbAND MET GECOMbINEERDE MACHINES

wANNEER EEN MACHINE IS bESTEMD OM EEN AANTAL VERSCHILLENDE bEwERkINGEN TE kUNNEN VERRICHTEN, wAARbIJ HET wERkSTUk bIJ 
IEDERE bEwERkING MET DE HAND wORDT TOEGEVOERD (GECOMbINEERDE MACHINE), MOET zIJ zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT 
IEDER DEEL AfzONDERLIJk kAN wORDEN GEbRUIkT zONDER DAT DE OVERIGE MACHINEDELEN VOOR DE bLOOTGESTELDE PERSOON EEN GEVAAR 
bETEkENEN Of HEM HINDEREN.
MET HET OOG HIEROP MOET IEDER DEEL, wANNEER HET NIET VOLLEDIG IS AfGESCHERMD, AfzONDERLIJk IN wERkING kUNNEN wORDEN 
GESTELD Of GESTOPT.

1.3.6. GEVAREN IN VERbAND MET DE VERSCHILLENDE DRAAISNELHEDEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

INDIEN DE MACHINE IS ONTwORPEN OM bEwERkINGEN UIT TE VOEREN IN VERSCHILLENDE GEbRUIkSOMSTANDIGHEDEN (bIJVOORbEELD INzAkE 
SNELHEID EN VOEDING), MOET zIJ zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT DEzE OMSTANDIGHEDEN VEILIG EN bETROUwbAAR kUNNEN 
wORDEN GEkOzEN EN INGESTELD.

1.3.7. VOORkOMEN VAN GEVAREN IN VERbAND MET DE bEwEGENDE DELEN

DE bEwEGENDE DELEN VAN DE MACHINE MOETEN zODANIG zIJN ONTwORPEN, VERVAARDIGD EN GEPLAATST DAT RISICO’S wORDEN VOORkOMEN 
Of, wANNEER RISICO’S bLIJVEN bESTAAN, zODANIG VAN AfSCHERMINGEN Of bEVEILIGINGSINRICHTINGEN zIJN VOORzIEN DAT ELk GEVAAR VOOR 
AANRAkING wAARDOOR zICH ONGELUkkEN zOUDEN kUNNEN VOORDOEN, wORDT VERMEDEN.
ALLE NODIGE MAATREGELEN TER VOORkOMING VAN EEN ONVERwACHT bLOkkEREN VAN bEwEGENDE wERkUITVOERENDE DELEN MOETEN 
wORDEN GETROffEN. INGEVAL ONDANkS DEzE VOORzORGSMAATREGELEN EEN bLOkkERING kAN OPTREDEN, MOET DE fAbRIkANT ERVOOR 
HEbbEN GEzORGD DAT zIJ DANkzIJ SPECIfIEkE AfSCHERMINGSMIDDELEN, MET bEHULP VAN SPECIALE wERkTUIGEN, AAN DE HAND VAN DE 
GEbRUIkSAANwIJzING EN EVENTUEEL AANwIJzINGEN OP DE MACHINE zELf, zONDER GEVAAR kAN wORDEN VERHOLPEN.
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1.3.8. kEUzE VAN DE bEVEILIGING TEGEN GEVAREN IN VERbAND MET bEwEGENDE DELEN

EEN AfSCHERMING Of bEVEILIGINGSINRICHTING DIE wORDT GEbRUIkT MET HET OOG OP DE GEVAREN VAN bEwEGENDE DELEN, MOET wORDEN 
GEkOzEN OP bASIS VAN HET bESTAANDE RISICO. OM DE kEUzE MOGELIJk TE MAkEN, MOETEN ONDERSTAANDE AANwIJzINGEN wORDEN 
OPGEVOLGD.
A. bEwEGENDE OVERbRENGINGSORGANEN

DE AfSCHERMINGEN TER bEVEILIGING VAN bLOOTGESTELDE PERSONEN TEGEN DE RISICO’S VEROORzAAkT DOOR bEwEGENDE 
OVERbRENGINGSORGANEN (zOALS bIJVOORbEELD RIEMSCHIJVEN, RIEMEN, TANDwIELEN, TANDHEUGELS, TRANSMISSIEASSEN ENz.) MOETEN:
- VASTE AfSCHERMINGEN zIJN, OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.2.1, Of

- wEGNEEMbARE SCHERMEN zIJN, OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.2.2, DEEL A.
DE LAATSTE MOGELIJkHEID MOET wORDEN AANGEwEND INDIEN VEELVULDIGE INGREPEN TE VOORzIEN zIJN.
b. bEwEGENDE DELEN DIE DIENEN VOOR HET wERk

DE AfSCHERMINGEN Of bEVEILIGINGSINRICHTINGEN DIE ONTwORPEN zIJN OM bLOOTGESTELDE PERSONEN TE bESCHERMEN TEGEN DE GEVAREN 
DIE kUNNEN wORDEN VEROORzAAkT DOOR DE bEwEGENDE DELEN DIE DIENEN VOOR HET wERk (zOALS bIJVOORbEELD SNIJGEREEDSCHAP, 
bEwEGENDE DELEN VAN PERSEN, CILINDERS, ONDERDELEN DIE wORDEN bEwERkT ENz.), MOETEN:
- VOORzOVER MOGELIJk VASTE SCHERMEN zIJN, OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.2.1,
- Of ANDERS, wEGNEEMbARE SCHERMEN zIJN OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.2.2, DEEL b, Of bEVEILIGINGSINRICHTINGEN 
zOALS GEVOELIGE ELEMENTEN (bIJVOORbEELD fOTO-ELEkTRISCHE bEVEILIGINGEN, SENSORMATTEN), POSITIEbESCHERMINGSINRICHTINGEN 
(bIJVOORbEELD TwEEHANDIGE bEDIENINGEN), bESCHERMINGSINRICHTINGEN OM HET LICHAAM VAN DE bEDIENER, Of DELEN DAARVAN, 
AUTOMATISCH UIT DE GEVAARLIJkE zONE TE HOUDEN OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.3.
wANNEER ECHTER bEPAALDE bEwEGENDE DELEN DIE DIENEN VOOR DE UITVOERING VAN HET wERk NIET VOLLEDIG Of GEDEELTELIJk 
ONbEREIkbAAR kUNNEN wORDEN GEMAAkT wANNEER zIJ IN wERkING zIJN, wEGENS VERRICHTINGEN DIE HET INGRIJPEN VAN DE bEDIENER IN DE 
OMGEVING VAN DEzE DELEN NOODzAkELIJk MAkEN, MOETEN DEzE DELEN, VOORzOVER DIT TECHNISCH MOGELIJk IS, wORDEN VOORzIEN VAN:
- VASTE SCHERMEN OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.2.1, wAARDOOR DE TOEGANG TOT DE NIET bIJ HET wERk GEbRUIkTE 
DELEN ONMOGELIJk wORDT, ALSMEDE VAN

- INSTELbARE SCHERMEN, OVEREENkOMSTIG DE EISEN VAN 1.4.1 EN 1.4.2.3, wAARDOOR DE TOEGANG wORDT bEPERkT TOT DIE GEDEELTEN 
VAN DE bEwEGENDE DELEN DIE STRIkT NOODzAkELIJk zIJN VOOR DE wERkzAAMHEDEN.

1.4. VEREISTE EIGENSCHAPPEN VAN DE SCHERMEN EN bEVEILIGINGSINRICHTINGEN

1.4.1. ALGEMENE EISEN

SCHERMEN EN bEVEILIGINGSINRICHTINGEN:
- MOETEN STEVIG zIJN UITGEVOERD;
- MOGEN GEEN bIJkOMENDE GEVAREN MET zICH bRENGEN;
- MOGEN NIET OP EEN EENVOUDIGE wIJzE OMzEILD Of bUITEN wERkING kUNNEN wORDEN GESTELD;
- MOETEN VOLDOENDE VER VAN DE GEVAARLIJkE zONE VERwIJDERD zIJN;
- MOETEN HET zICHT OP HET VERLOOP VAN HET wERk zO MIN MOGELIJk bELEMMEREN;
- MOETEN DE NOODzAkELIJkE HANDELINGEN VOOR HET AANbRENGEN EN/Of DE VERVANGING VAN DE GEREEDSCHAPPEN ALSMEDE VOOR DE 
ONDERHOUDSwERkzAAMHEDEN MOGELIJk MAkEN, wAARbIJ DE TOEGANG wORDT bEPERkT TOT DE SECTOR wAAR HET wERk MOET wORDEN 
VERRICHT EN, zO MOGELIJk, DEMONTAGE VAN HET SCHERM Of DE bEVEILIGINGSINRICHTING NIET NODIG IS.

1.4.2. bIJzONDERE EISEN VOOR SCHERMEN

1.4.2.1. VASTE SCHERMEN

VASTE SCHERMEN MOETEN STEVIG OP HUN PLAATS wORDEN GEHOUDEN.
DEzE SCHERMEN MOETEN zODANIG zIJN bEVESTIGD DAT zIJ ALLEEN MET bEHULP VAN GEREEDSCHAPPEN kUNNEN wORDEN GEOPEND.
VOORzOVER MOGELIJk MOETEN zIJ bIJ HET AfNEMEN VAN HUN bEVESTIGINGSMIDDELEN, NIET OP HUN PLAATS kUNNEN bLIJVEN.

1.4.2.2. wEGNEEMbARE SCHERMEN

A. wEGNEEMbARE SCHERMEN VAN TyPE A MOETEN:
- VOORzOVER MOGELIJk, MET DE MACHINE VERbONDEN bLIJVEN wANNEER zIJ GEOPEND wORDEN;
- VERbONDEN zIJN MET EEN VERGRENDELINGSINRICHTING DIE VERHINDERT DAT DE bEwEGENDE DELEN OP GANG kUNNEN wORDEN GEbRACHT 
zOLANG DEzE DELEN bEREIkbAAR zIJN EN DIE DE bEwEGING VAN DEzE DELEN DOET STOPPEN zODRA DE SCHERMEN NIET MEER GESLOTEN zIJN.
b. wEGNEEMbARE AfSCHERMINGEN VAN HET TyPE b MOETEN zODANIG zIJN ONTwORPEN EN IN HET bEDIENINGSSySTEEM zIJN OPGENOMEN 
DAT:
- DE bEwEGENDE DELEN NIET IN bEwEGING kUNNEN wORDEN GESTELD zOLANG zIJ bINNEN HET bEREIk VAN DE bEDIENER zIJN:
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- DE bLOOTGESTELDE PERSOON DE bEwEGENDE DELEN NIET kAN bEREIkEN;
- VOOR DE AfSTELLING EEN wELbEwUSTE HANDELING NOODzAkELIJk IS, bIJVOORbEELD HET GEbRUIk VAN GEREEDSCHAP, EEN SLEUTEL ENz.;
- HET ONTbREkEN VAN Of EEN DEfECT AAN EEN VAN DE ONDERDELEN HET IN GANG bRENGEN VERHINDERT Of DE bEwEGENDE DELEN TOT 
STILSTAND bRENGT;
- bIJ GEVAAR VOOR wEGSPRINGENDE DELEN, HIERTEGEN EEN bEVEILIGING VAN PASSENDE AARD IS VOORzIEN.

1.4.2.3. INSTELbARE AfSCHERMINGEN DIE DE TOEGANG bEPERkEN

INSTELbARE AfSCHERMINGEN DIE DE TOEGANG bEPERkEN TOT bEwEGENDE DELEN DIE VOOR DE wERkzAAMHEDEN STRIkT NOODzAkELIJk zIJN, 
MOETEN:
- AfHANkELIJk VAN DE AARD VAN DE TE VERRICHTEN wERkzAAMHEDEN, MET DE HAND Of AUTOMATISCH INSTELbAAR zIJN;
- GEMAkkELIJk kUNNEN wORDEN INGESTELD zONDER GEbRUIk VAN GEREEDSCHAP;
- HET GEVAAR VAN wEGSPRINGEND MATERIAAL zOVEEL MOGELIJk bEPERkEN.

1.4.3. bIJzONDERE EISEN VOOR bEVEILIGINGSINRICHTINGEN

bEVEILIGINGSINRICHTINGEN MOETEN zODANIG zIJN ONTwORPEN EN IN HET bEDIENINGSSySTEEM zIJN OPGENOMEN DAT:
- DE bEwEGENDE DELEN NIET IN bEwEGING kUNNEN wORDEN GESTELD zOLANG zIJ bINNEN HET bEREIk VAN DE bEDIENER zIJN;
- DE bLOOTGESTELDE PERSOON DE bEwEGENDE DELEN NIET kAN bEREIkEN;
- VOOR DE AfSTELLING EEN wELbEwUSTE HANDELING NOODzAkELIJk IS, bIJVOORbEELD HET GEbRUIk VAN GEREEDSCHAP, EEN SLEUTEL ENz.;
- HET ONTbREkEN VAN Of EEN DEfECT AAN EEN VAN DE ONDERDELEN HET IN GANG bRENGEN VERHINDERT Of DE bEwEGENDE DELEN TOT 
STILSTAND bRENGT.

1.5. bEVEILIGING TEGEN ANDERE GEVAREN

1.5.1. GEVAREN ALS GEVOLG VAN ELEkTRICITEIT

wANNEER DE MACHINE ELEkTRISCH wORDT AANGEDREVEN MOET zIJ zODANIG zIJN ONTwORPEN, GEbOUwD EN UITGERUST DAT ALLE GEVAREN IN 
VERbAND MET ELEkTRICITEIT wORDEN Of kUNNEN wORDEN VOORkOMEN.
DE VIGERENDE SPECIfIEkE VOORSCHRIfTEN bETREffENDE ELEkTRISCH MATERIEEL DAT bESTEMD IS OM bINNEN bEPAALDE SPANNINGSGRENzEN TE 
wORDEN GEbRUIkT, MOETEN wORDEN TOEGEPAST OP DE ONDER DE VOORSCHRIfTEN VALLENDE MACHINES.

1.5.2. GEVAREN ALS GEVOLG VAN STATISCHE ELEkTRICITEIT

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT HET OPTREDEN VAN ELEkTROSTATISCHE LADINGEN DIE GEVAAR kUNNEN 
OPLEVEREN, wORDT VERHINDERD Of bEPERkT, EN/Of VOORzIEN zIJN VAN MIDDELEN wAARMEE DEzE LADINGEN kUNNEN wORDEN AfGEVOERD.

1.5.3. GEVAREN DOOR ANDERE DAN ELEkTRISCHE ENERGIE

INDIEN DE MACHINE MET ANDERE DAN ELEkTRISCHE ENERGIE wERkT (bIJVOORbEELD MET HyDRAULISCHE, PNEUMATISCHE Of THERMISCHE 
ENERGIE), MOET DE MACHINE zODANIG zIJN ONTwORPEN, GEbOUwD EN UITGERUST DAT ALLE RISICO’S VOORTVLOEIEND UIT HET GEbRUIk VAN 
DEzE SOORTEN ENERGIE wORDEN VOORkOMEN.

1.5.4. GEVAREN DOOR MONTAGEfOUTEN

fOUTEN bIJ HET MONTEREN Of HERPLAATSEN VAN bEPAALDE ONDERDELEN wAARDOOR GEVAREN zOUDEN kUNNEN ONTSTAAN, MOETEN 
UITGESLOTEN zIJN DOOR HET ONTwERP VAN DEzE ONDERDELEN Of ANDERS DOOR AANwIJzINGEN DIE OP DE ONDERDELEN zELf EN/Of OP DE 
OMbOUw zIJN AANGEbRACHT. DEzELfDE AANwIJzINGEN MOETEN zIJN AANGEbRACHT OP DE bEwEGENDE DELEN EN/Of DE OMbOUw DAARVAN, 
INDIEN MEN DE RICHTING VAN DE bEwEGING MOET kENNEN OM GEVAAR TE VOORkOMEN. AANVULLENDE GEGEVENS DIENEN EVENTUEEL IN DE 
GEbRUIkSAANwIJzING TE wORDEN VERMELD.
INDIEN EEN ONJUISTE AANSLUITING GEVAAR kAN OPLEVEREN, MOETEN VERkEERDE VERbINDINGEN VAN VLOEISTOf-, DAMP- EN GASLEIDINGEN, 
ALSMEDE VAN ELEkTRISCHE AANSLUITINGEN, UITGESLOTEN zIJN DOOR HET ONTwERP ERVAN, Of, INDIEN DIT NIET MOGELIJk IS, DOOR 
AANwIJzINGEN OP DE LEIDINGEN EN/Of AANSLUITkLEMMEN.

1.5.5. GEVAREN DOOR ExTREME TEMPERATUREN

ER MOETEN VOORzIENINGEN wORDEN GETROffEN OM ELk GEVAAR VOOR VERwONDINGEN, DOOR AANRAkING Of OP AfSTAND, VAN ONDERDELEN 
Of MATERIALEN MET EEN HOGE Of zEER LAGE TEMPERATUUR TE VOORkOMEN.
DE MOGELIJkHEDEN VAN HET wEGSPRINGEN VAN wARME Of zEER kOUDE STOffEN MOETEN wORDEN bESTUDEERD. INDIEN DEzE MOGELIJkHEDEN 
AANwEzIG zIJN, MOETEN DE NODIGE MIDDELEN wORDEN AANGEwEND OM DEzE UIT TE SLUITEN Of, INDIEN DIT TECHNISCH ONMOGELIJk IS, HET 
GEVAAR ERVAN TE ELIMINEREN.

1.5.6. bRANDGEVAAR
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DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT ELk GEVAAR VAN bRAND Of OVERVERHITTING, VEROORzAAkT DOOR DE 
MACHINE zELf Of DOOR GASSEN, VLOEISTOffEN, STOf, DAMPEN EN ANDERE DOOR DE MACHINE GEPRODUCEERDE Of GEbRUIkTE STOffEN, 
wORDT VERMEDEN.

1.5.7. ONTPLOffINGSGEVAAR

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT DE MACHINE zELf Of DE GASSEN, VLOEISTOffEN, STOfDEELTJES, DAMPEN EN 
ANDERE DOOR DE MACHINE GEPRODUCEERDE Of GEbRUIkTE STOffEN GEEN GEVAAR VOOR ONTPLOffING OPLEVEREN.
HIERTOE NEEMT DE fAbRIkANT MAATREGELEN OM:
- EEN GEVAARLIJkE CONCENTRATIE VAN DE PRODUCTEN TE VOORkOMEN;
- ONTbRANDING VAN DE OMGEVING MET ONTPLOffINGSGEVAAR TE VERHINDEREN;
- DE ONTPLOffING, INDIEN DEzE zICH TOCH VOORDOET, zO kLEIN MOGELIJk TE MAkEN zODAT zIJ GEEN GEVAARLIJkE GEVOLGEN VOOR DE 
OMGEVING HEEfT.
DEzELfDE VOORzORGSMAATREGELEN DIENEN TE wORDEN GENOMEN INDIEN DE fAbRIkANT VERwACHT DAT DE MACHINE IN EEN OMGEVING MET 
ONTPLOffINGSGEVAAR wORDT GEbRUIkT.
HET ELEkTRISCH MATERIEEL DAT DEEL UITMAAkT VAN DEzE MACHINES, MOET wAT bETREfT HET ONTPLOffINGSGEVAAR IN OVEREENSTEMMING 
zIJN MET DE VIGERENDE bIJzONDERE RICHTLIJNEN.

1.5.8. GEVAREN DOOR GELUIDSOVERLAST

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT GEVAREN ALS GEVOLG VAN DE EMISSIE VAN LUCHTGELUID TOT EEN MINIMUM 
wORDEN TERUGGEbRACHT, REkENING HOUDEND MET DE VOORUITGANG VAN DE TECHNIEk EN DE bESCHIkbAARHEID VAN GELUIDDEMPENDE 
MIDDELEN, IN HET bIJzONDER bIJ DE bRON.

1.5.9. GEVAREN DOOR TRILLINGEN

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT GEVAREN VOORTVLOEIEND UIT DOOR DE MACHINE VEROORzAAkTE TRILLINGEN 
TOT EEN MINIMUM wORDEN TERUGGEbRACHT, REkENING HOUDEND MET DE VOORUITGANG VAN DE TECHNIEk EN DE bESCHIkbAARHEID VAN 
TRILLINGDEMPENDE MIDDELEN, IN HET bIJzONDER AAN DE bRON.

1.5.10. STRALINGSGEVAREN

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT UITSTRALING DOOR DE MACHINE bEPERkT bLIJfT TOT HETGEEN NOODzAkELIJk 
IS VOOR DE wERkING VAN DE MACHINE EN DAT HET EffECT DAARVAN OP DE bLOOTGESTELDE PERSONEN wORDT GEëLIMINEERD Of TOT EEN 
ONGEVAARLIJk NIVEAU wORDT bEPERkT.

1.5.11. GEVAREN DOOR UITwENDIGE STRALING

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT UITwENDIGE STRALING DE wERkING ERVAN NIET kAN VERSTOREN.

1.5.12. GEVAREN IN VERbAND MET LASERAPPARATUUR

IN GEVAL VAN HET GEbRUIk VAN LASERAPPARATUUR MOET MET DE VOLGENDE VOORSCHRIfTEN REkENING wORDEN GEHOUDEN:
- DE LASERAPPARATUUR OP DE MACHINES MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GEbOUwD DAT IEDERE ONOPzETTELIJkE STRALING wORDT 
VERMEDEN;
- DE LASERAPPARATUUR OP DE MACHINES MOET zODANIG zIJN bEVEILIGD DAT NOCH DE NUTTIGE STRALING, NOCH DE STRALING DOOR REfLECTIE 
Of DIffUSIE EN DE SECUNDAIRE STRALING SCHADE TOEbRENGEN AAN DE GEzONDHEID;
- DE OPTISCHE APPARATUUR VOOR DE wAARNEMING Of HET AfSTELLEN VAN DE LASERAPPATUUR OP DE MACHINES MOET VAN DIEN AARD zIJN DAT 
DE LASERSTRALEN GEEN ENkEL GEVAAR VOOR DE GEzONDHEID OPLEVEREN.

1.5.13. GEVAREN DOOR DE EMISSIE VAN STOfDEELTJES, GASSEN ENz.
DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN, GEbOUwD EN/Of UITGERUST DAT GEVAREN ALS GEVOLG VAN DE EMISSIE VAN GASSEN, 
VLOEISTOffEN, STOfDEELTJES, DAMPEN EN ANDERE AfVALSTOffEN DIE DE MACHINE PRODUCEERT, wORDEN VERMEDEN.
INDIEN DERGELIJkE GEVAREN AANwEzIG zIJN, MOET DE MACHINE zIJN UITGERUST MET VOORzIENINGEN OM DEzE PRODUCTEN OP TE VANGEN EN/
Of Af TE zUIGEN.
INDIEN DE MACHINE bIJ NORMALE wERkING NIET IS AfGESLOTEN, MOETEN bOVENbEDOELDE OPVANG- EN/Of AfzUIGVOORzIENINGEN zICH zO 
DICHT MOGELIJk bIJ DE PLAATS VAN DE EMISSIE bEVINDEN.

1.5.14. GEVAAR VAN IN EEN MACHINE OPGESLOTEN TE GERAkEN

MACHINES MOETEN zIJN ONTwORPEN, GEbOUwD Of UITGERUST MET VOORzIENINGEN DIE wAARbORGEN DAT EEN bLOOTGESTELDE PERSOON ER 
NIET IN OPGESLOTEN RAAkT Of DIE HEM, INDIEN DAT NIET kAN wORDEN VOORkOMEN, IN STAAT STELLEN HULP TE VRAGEN.
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1.5.15. GEVAAR VAN VALLEN

DE DELEN VAN DE MACHINE wAAROP, NAAR IS VOORzIEN, PERSONEN zICH MOETEN kUNNEN VERPLAATSEN Of bEVINDEN, MOETEN zODANIG zIJN 
ONTwORPEN EN UITGEVOERD DAT PERSONEN OP DEzE DELEN NIET kUNNEN UITGLIJDEN Of STRUIkELEN DAN wEL NIET ERUIT Of ERAf kUNNEN 
VALLEN.

1.6. ONDERHOUD

1.6.1. ONDERHOUD VAN DE MACHINE

DE AfSTEL-, SMEER- EN ONDERHOUDSPUNTEN MOETEN zICH bUITEN DE GEVAARLIJkE zONES bEVINDEN. AfSTELLING, ONDERHOUD, HERSTELLING 
EN REINIGING MOETEN bIJ STILSTAANDE MACHINE kUNNEN PLAATSVINDEN.
INDIEN AAN TEN MINSTE ééN VAN bOVENSTAANDE VOORwAARDEN OM TECHNISCHE REDENEN NIET kAN wORDEN VOLDAAN, DAN MOETEN DEzE 
VERRICHTINGEN zONDER GEVAAR kUNNEN wORDEN UITGEVOERD (zIE MET NAME 1.2.5).
VOOR GEAUTOMATISEERDE MACHINES EN, zO NODIG, VOOR ANDERE MACHINES VOORzIET DE fAbRIkANT IN EEN DIAGNOSEAANSLUITING VOOR 
fOUTENzOEkAPPARATUUR.
ONDERDELEN VAN GEAUTOMATISEERDE MACHINES DIE REGELMATIG MOETEN wORDEN VERVANGEN, MET NAME VANwEGE EEN 
fAbRICAGEwIJzIGING, Of wANNEER zE AAN SLIJTAGE ONDERHEVIG zIJN Of MOGELIJkERwIJS bESCHADIGD zIJN TEN GEVOLGE VAN EEN 
ONVOORzIENE GEbEURTENIS, DIENEN OP VEILIGE wIJzE GEMAkkELIJk GEDEMONTEERD EN OPNIEUw GEMONTEERD TE kUNNEN wORDEN. DEzE 
ONDERDELEN MOETEN zODANIG bEREIkbAAR zIJN DAT DE DESbETREffENDE TAkEN OP EEN DOOR DE bOUwER OMSCHREVEN wIJzE MET DE 
bENODIGDE TECHNISCHE MIDDELEN (GEREEDSCHAP, MEETINSTRUMENT ENz.) kUNNEN wORDEN UITGEVOERD.

1.6.2. MIDDELEN OM DE wERkPLEk Of PLAATSEN wAAR wERkzAAMHEDEN kUNNEN PLAATSVINDEN, TE bEREIkEN

DE fAbRIkANT MOET VOORzIEN IN MIDDELEN (LADDERS, TRAPPEN, LOOPbRUGGEN ENz.) OM OP VEILIGE wIJzE ALLE PLAATSEN VOOR PRODUCTIE, 
AfSTELLINGS- EN ONDERHOUDSwERkzAAMHEDEN TE kUNNEN bEREIkEN.

1.6.3. ONTkOPPELING VAN DE kRACHTbRONNEN

ELkE MACHINE MOET zIJN VOORzIEN VAN INRICHTINGEN wAARMEDE zIJ VAN ELk VAN HAAR kRACHTbRONNEN kAN wORDEN LOSGEkOPPELD. 
DEzE INRICHTINGEN MOETEN DUIDELIJk HERkENbAAR zIJN. zIJ MOETEN VERGRENDELD kUNNEN wORDEN INDIEN HET HERSTEL VAN DE 
AANSLUITING EEN GEVAAR VOOR bLOOTGESTELDE PERSONEN zOU kUNNEN OPLEVEREN. bIJ MACHINES DIE VIA EEN STEkERVERbINDING VAN 
ELEkTRISCHE ENERGIE wORDEN VOORzIEN, VOLSTAAT HET DE STEkER TE VERwIJDEREN.
DE INRICHTING MOET OOk VERGRENDELD kUNNEN wORDEN INDIEN DE bEDIENER NIET, VANAf ALLE PLAATSEN wAAR HIJ zICH MOET bEVINDEN, 
kAN CONTROLEREN Of DE ONTkOPPELING VOORTDUURT.
DE OVERbLIJVENDE Of OPGESLAGEN ENERGIE DIE NA ONTkOPPELING VAN DE MACHINE NOG AANwEzIG zOU kUNNEN zIJN, MOET zONDER GEVAAR 
VOOR bLOOTGESTELDE PERSONEN kUNNEN wORDEN AfGEVOERD.
IN AfwIJkING VAN bOVENSTAAND VOORSCHRIfT IS TOEGESTAAN DAT bEPAALDE CIRCUITS NIET VAN HUN kRACHTbRONNEN kUNNEN wORDEN 
LOSGEkOPPELD, TENEINDE bIJVOORbEELD bEPAALDE DELEN OP HUN PLAATS TE HOUDEN, bEPAALDE INfORMATIE TE bEHOUDEN, HET INwENDIGE 
TE VERLICHTEN ENz. IN DIT GEVAL MOETEN SPECIALE VOORzORGSMAATREGELEN wORDEN GENOMEN OM DE VEILIGHEID VAN DE bEDIENERS TE 
wAARbORGEN.

1.6.4. HANDELINGEN VAN DE bEDIENER

DE MACHINES MOETEN zODANIG zIJN ONTwORPEN, GEbOUwD EN UITGERUST DAT ER zO wEINIG MOGELIJk REDEN VOOR HANDELINGEN VAN DE 
bEDIENERS IS.
wANNEER HET ONVERMIJDELIJk IS DAT DE bEDIENER EEN HANDELING UITVOERT, DIENT DEzE OP EENVOUDIGE EN VEILIGE wIJzE TE kUNNEN 
PLAATSVINDEN.

1.6.5. HET SCHOONMAkEN VAN DE INwENDIGE DELEN

DE MACHINE MOET zODANIG zIJN ONTwORPEN EN GECONSTRUEERD DAT HET SCHOONMAkEN VAN DE INwENDIGDE DELEN VAN DE MACHINE 
DIE GEVAARLIJkE STOffEN Of PREPARATEN HEbbEN bEVAT, MOGELIJk IS zONDER DAT IN DE INwENDIGE DELEN bEHOEfT TE wORDEN 
DOORGEDRONGEN; OOk EEN EVENTUELE ONTSTOPPING MOET VAN bUITENAf kUNNEN wORDEN UITGEVOERD. INDIEN HET VOLSTREkT ONMOGELIJk 
IS HET DOORDRINGEN IN DE INwENDIGE DELEN TE VERMIJDEN, MOET DE fAbRIkANT bIJ DE CONSTRUCTIE VOORzIENINGEN TREffEN wAARDOOR 
HET SCHOONMAkEN MET zO MIN MOGELIJk GEVAAR kAN GESCHIEDEN.

1.7. AANDUIDINGEN

1.7.0. INfORMATIE
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DE INfORMATIE DIE NODIG IS VOOR HET bEDIENEN VAN EEN MACHINE, DIENT ONDUbbELzINNIG EN GEMAkkELIJk TE bEGRIJPEN TE zIJN.
zIJ MAG NIET zO UITGEbREID zIJN DAT TE HOGE EISEN AAN DE bEDIENER wORDEN GESTELD.
wANNEER DE VEILIGHEID EN DE GEzONDHEID VAN AAN RISICO bLOOTGESTELDE PERSONEN IN GEVAAR kAN kOMEN DOOR DE GEbREkkIGE 
wERkING VAN EEN zONDER TOEzICHT wERkENDE MACHINE, MOET DEzE MACHINE zIJN UITGERUST MET EEN INRICHTING DIE EEN PASSEND 
GELUIDS- Of LICHTSIGNAAL GEEfT.

1.7.1. ALARMINRICHTING

INDIEN DE MACHINE IS UITGERUST MET ALARMINRICHTINGEN (bIJVOORbEELD SIGNALERINGSMIDDELEN ENz.), MOETEN DE SIGNALEN 
ONDUbbELzINNIG zIJN EN GEMAkkELIJk kUNNEN wORDEN OPGEMERkT.
ER MOETEN MAATREGELEN wORDEN GETROffEN OM DE bEDIENER IN STAAT TE STELLEN OM TE CONTROLEREN Of DEzE ALARMINRICHTINGEN 
STEEDS GOED bLIJVEN wERkEN.
DE VOORSCHRIfTEN VAN DE SPECIfIEkE RICHTLIJNEN INzAkE kLEUREN EN VEILIGHEIDSSIGNALEN zIJN VAN TOEPASSING.

1.7.2. wAARSCHUwING VOOR ANDERE GEVAREN

INDIEN ONDANkS ALLE GETROffEN VOORzIENINGEN GEVAREN bLIJVEN bESTAAN Of INDIEN ER SPRAkE IS VAN NIET VOOR DE HAND LIGGENDE 
POTENTIëLE GEVAREN (bIJVOORbEELD ELEkTRICITEITSkAST, RADIOACTIEVE bRON, AfTAPPEN VAN EEN HyDRAULISCH CIRCUIT, RISICO IN EEN NIET 
zICHTbAAR DEEL ENz.), DIENT DE fAbRIkANT wAARSCHUwINGEN AAN TE bRENGEN.
HIERbIJ DIENT bIJ VOORkEUR GEbRUIk TE wORDEN GEMAAkT VAN VOOR IEDEREEN bEGRIJPELIJkE PICTOGRAMMEN EN/Of VAN TEkSTEN IN 
ééN VAN DE TALEN VAN HET LAND wAAR DE MACHINE wORDT GEbRUIkT, OP VERzOEk AANGEVULD MET DE TEkSTEN IN TALEN DIE DOOR DE 
bEDIENERS wORDEN bEGREPEN.

1.7.3. MERkTEkENS

OP ELkE MACHINE MOETEN TEN MINSTE, DUIDELIJk LEESbAAR EN ONUITwISbAAR, DE VOLGENDE GEGEVENS zIJN AANGEbRACHT:
- NAAM VAN DE fAbRIkANT EN zIJN ADRES;
- CE-MARkERING (zIE bIJLAGE III);
- SERIE- Of TyPEAANDUIDING;
- SERIENUMMER, VOORzOVER bESTAAND;
- bOUwJAAR.
INDIEN DE fAbRIkANT EEN MACHINE bOUwT DIE bESTEMD IS OM IN EEN “ExPLOSIEVE OMGEVING” TE wORDEN GEbRUIkT, DIENT DIT OP DE 
MACHINE TE wORDEN AANGEGEVEN.
AfHANkELIJk VAN DE AARD VAN DE MACHINE, MOETEN HIEROP TEVENS ALLE NOODzAkELIJkE AANwIJzINGEN wORDEN VERMELD VOOR EEN VEILIG 
GEbRUIk (bIJVOORbEELD MAxIMALE DRAAISNELHEID VAN bEPAALDE ROTERENDE DELEN, MAxIMALE DIAMETER VAN DE GEREEDSCHAPPEN DIE 
kUNNEN wORDEN AANGEbRACHT, GEwICHT ENz.).
wANNEER EEN ONDERDEEL VAN EEN MACHINE TIJDENS HET GEbRUIk ERVAN MET bEHULP VAN HIJS- Of HEfwERkTUIGEN MOET wORDEN 
VERPLAATST, MOET DE MASSA VAN DIT ONDERDEEL LEESbAAR, ONUITwISbAAR EN ONDUbbELzINNIG zIJN AANGEGEVEN.
OP VERwISSELbARE UITRUSTINGSSTUkkEN ALS bEDOELD IN ARTIkEL 1, LID 2, ONDER A), DERDE STREEPJE, MOETEN DEzELfDE GEGEVENS 
VERMELD STAAN.

1.7.4. GEbRUIkSAANwIJzING

A) bIJ ELkE MACHINE MOET EEN GEbRUIkSAANwIJzING zIJN GEVOEGD, wAARIN TEN MINSTE DE VOLGENDE GEGEVENS zIJN VERVAT:
- EEN HERHALING VAN DE GEGEVENS VAN DE MERkTEkENS, MET UITzONDERING VAN HET SERIENUMMER (zIE 1.7.3), EVENTUEEL AANGEVULD 
MET GEGEVENS DIE HET ONDERHOUD kUNNEN VERGEMAkkELIJkEN (bIJVOORbEELD ADRES VAN DE IMPORTEUR, VAN REPARATEURS ENz.);
- DE bEOOGDE GEbRUIkSOMSTANDIGHEDEN IN DE zIN VAN PUNT 1.1.2, ONDER C);
- DE wERkPLEk(kEN) DIE DOOR DE bEDIENERS kAN (kUNNEN) wORDEN INGENOMEN;
- INSTRUCTIES INzAkE:
- DE INbEDRIJfSTELLING,
- HET GEbRUIk,
- HET HANTEREN, MET VERMELDING VAN DE MASSA VAN DE MACHINE EN VAN DE VERSCHILLENDE DELEN, INDIEN zIJ REGELMATIG AfzONDERLIJk 
MOETEN wORDEN VERVOERD,
- HET INSTALLEREN,
- HET MONTEREN, HET DEMONTEREN,
- HET AfSTELLEN,
- HET ONDERHOUD EN DE REPARATIE,
zODAT DEzE wERkzAAMHEDEN zONDER GEVAAR kUNNEN wORDEN VERRICHT;
- zO NODIG, LESINSTRUCTIES;
- zO NODIG DE ESSENTIëLE kENMERkEN VAN DE wERkTUIGEN DIE OP DE MACHINE kUNNEN wORDEN GEMONTEERD.
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zO NODIG MOET IN DE GEbRUIkSAANwIJzING DE AANDACHT wORDEN GEVESTIGD OP ONTRADEN GEbRUIk VAN DE MACHINE.
b) DE GEbRUIkSAANwIJzING wORDT DOOR DE fAbRIkANT Of zIJN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE GEVOLMACHTIGDE OPGESTELD IN 
ééN VAN DE TALEN VAN DE GEMEENSCHAP. bIJ DE INbEDRIJfSTELLING MOET ELkE MACHINE VERGEzELD GAAN VAN EEN VERTALING VAN DE 
GEbRUIkSAANwIJzING IN DE TAAL/TALEN VAN HET LAND wAAR DE MACHINE wORDT GEbRUIkT PLUS DE OORSPRONkELIJkE GEbRUIkSAANwIJzING. 
DE VERTALING wORDT GEMAAkT DOOR DE fAbRIkANT Of zIJN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE GEVOLMACHTIGDE DAN wEL DOOR DEGENE 
DIE DE MACHINE IN HET bETREffENDE TAALGEbIED INVOERT. IN AfwIJkING HIERVAN IS HET TOEGESTAAN DAT DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES 
DIE bESTEMD zIJN VOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL DAT IN DIENST IS VAN DE fAbRIkANT Of zIJN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE 
GEVOLMACHTIGDE, SLECHTS IN ééN DOOR DAT PERSONEEL bEGREPEN TAAL VAN DE GEMEENSCHAP GESTELD zIJN.
C) DE GEbRUIkSAANwIJzING MOET DE TEkENINGEN EN SCHEMA’S bEVATTEN DIE NOODzAkELIJk zIJN VOOR DE INbEDRIJfSTELLING, HET 
ONDERHOUD, DE INSPECTIE, DE CONTROLE VAN DE GOEDE wERkING, EN EVENTUEEL DE REPARATIE VAN DE MACHINE ALSMEDE ALLE DIENSTIGE 
AANwIJzINGEN, MET NAME OP VEILIGHEIDSGEbIED.
D) GEEN ENkELE DOCUMENTATIE OVER DE MACHINE MAG wAT DE VEILIGHEIDSASPECTEN bETREfT, IN STRIJD zIJN MET DE GEbRUIkSAANwIJzING. 
DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE wAARIN DE MACHINE wORDT bESCHREVEN MOET DE ONDER f) bEDOELDE GEGEVENS INzAkE DE EMISSIE VAN 
LUCHTGELUID bEVATTEN EN, VOOR DE MET DE HAND VASTGEHOUDEN EN/Of GELEIDE DRAAGbARE MACHINES, DE IN PUNT 2.2 bEDOELDE 
GEGEVENS INzAkE TRILLINGEN.
E) DE GEbRUIkSAANwIJzING MOET, VOORzOVER NOODzAkELIJk, DE VOORSCHRIfTEN bEVATTEN VOOR EEN zODANIGE INSTALLATIE EN MONTAGE 
DAT HET GEPRODUCEERDE GELUID EN DE VOORTGEbRACHTE TRILLINGEN wORDEN bEPERkT (bIJVOORbEELD GEbRUIk VAN SCHOkDEMPERS, AARD 
EN GEwICHT VAN HET fUNDATIEbLOk ENz.).
f) IN DE GEbRUIkSAANwIJzING MOETEN DE VOLGENDE GEGEVENS wORDEN VERMELD INzAkE HET DOOR DE MACHINE GEëMITTEERDE 
LUCHTGELUID, HETzIJ DE REëLE wAARDE HETzIJ EEN wAARDE VASTGESTELD AAN DE HAND VAN METINGEN bIJ EEN IDENTIEkE MACHINE:
- HET NIVEAU VAN DE A-GEwOGEN EqUIVALENTE CONTINUE GELUIDSDRUk OP DE wERkPLEkkEN, VOORzOVER DIT MEER bEDRAAGT DAN 70 
Db(A); IS HET NIVEAU LAGER Of GELIJk AAN 70 Db(A), DAN MOET DIT wORDEN VERMELD;
- DE MAxIMALE wAARDE VAN DE C-GEwOGEN MOMENTANE GELUIDSDRUk OP DE wERkPLEkkEN, wANNEER DEzE MEER DAN 63 PA bEDRAAGT 
(130 dB ten opzichte van 20 µpa);
- HET NIVEAU VAN HET DOOR DE MACHINE UITGESTRAALDE GELUIDSVERMOGEN, INDIEN HET NIVEAU VAN DE A-GEwOGEN EqUIVALENTE 
CONTINUE GELUIDSDRUk OP DE wERkPLEkkEN MEER DAN 85 Db(A) bEDRAAGT.
wANNEER DE MACHINE zEER GROTE AfMETINGEN HEEfT, kAN DE AANDUIDING VAN HET GELUIDSVERMOGEN wORDEN VERVANGEN DOOR DE 
AANDUIDING VAN DE NIVEAUS VAN DE EqUIVALENTE CONTINUE GELUIDSDRUk OP GESPECIfICEERDE PLAATSEN RONDOM DE MACHINE.
INDIEN DE GEHARMONISEERDE NORMEN NIET wORDEN TOEGEPAST, MOETEN DE AkOESTISCHE GEGEVENS wORDEN GEMETEN MET DE MEEST 
PASSENDE MEETNORM DIE AAN DE MACHINE IS AANGEPAST.
DE fAbRIkANT VERMELDT DE bEDRIJfSOMSTANDIGHEDEN VAN DE MACHINE TIJDENS DE METINGEN EN DE METHODEN DIE VOOR DE METINGEN 
zIJN GEbRUIkT.
wANNEER DE wERkPLEk(kEN) NIET IS (zIJN) Of kAN (kUNNEN) wORDEN bEPAALD, MOET DE METING VAN HET GELUIDSDRUkNIVEAU wORDEN 
VERRICHT OP 1 M VAN HET MACHINEOPPERVLAk EN OP EEN HOOGTE VAN 1,60 M bOVEN DE GROND Of HET TOEGANGSPLATfORM. DE POSITIE 
EN DE wAARDE VAN DE MAxIMALE GELUIDSDRUk MOETEN wORDEN VERMELD.
G) INDIEN DE MACHINE VOLGENS DE GEGEVENS VAN DE fAbRIkANT IN EEN OMGEVING MET ONTPLOffINGSGEVAAR MAG wORDEN GEbRUIkT, MOET 
DE GEbRUIkSAANwIJzING HIERVOOR ALLE NODIGE AANwIJzINGEN bEVATTEN.
H) INDIEN DE MACHINES EVENEENS bESTEMD kUNNEN zIJN VOOR GEbRUIk DOOR NIET-PROfESSIONELE GEbRUIkERS, MOETEN DE TEkST EN DE 
PRESENTATIE VAN DE GEbRUIkSAANwIJzING NIET ALLEEN VOLDOEN AAN DE HIERbOVEN VERMELDE fUNDAMENTELE EISEN, MAAR OOk REkENING 
HOUDEN MET HET ALGEMENE ONTwIkkELINGSNIVEAU EN HET INzICHT DAT MEN REDELIJkERwIJzE VAN DEzE GEbRUIkERS MAG VERwACHTEN.

...
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BIJLAGE II - Vliegtrailer
 Een van de klanten van Talen wilde een Trailer die deels 
diende als camper en deels als garage en hangar. Deze klant 
wilde dat zijn auto en vliegtuig in de trailer paste, en bovendien 
genoeg ruimte had voor vier personen om gemakkelijk te leven. 
Hier heb ik de eerste tekeningen voor gemaakt.
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BIJLAGE III - Tech-3
 Tech-3 is een van de top teams uit de MotoGP. Voor mijn bezoek aan de TT  werd mij gevraagd om wat 
schetsen van de mogelijkheden voor een racetrailer voor Tech-3 te maken. Op de TT hebben we met de eigenaar 
van het team gesproken om te zien wat hun wensen waren. Daarna heb ik meer tekeningen gemaakt om de 
mogelijkheden voor hun wensen beter te illustreren.
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BIJLAGE IV - Stiggy
 Een motor racing team, Stiggy racing, wilde een concept hebben voor een enkele Hospitality Trailer met tent.
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BIJLAGE V - Talen Busje
 Talen had een nieuwe bedrijfsbus aangeschaft. Ze wilden hiervoor een nieuw uiterlijk hebben. Hier heb ik 
enkele ontwerpen voor gemaakt. Een van deze ontwerpen is uiteindelijk uitgevoerd, en wordt ook opgenomen door de 
andere bedrijven aangesloten bij Ducarbo.
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BIJLAGE VI - Plan van Aanpak
1. Actor Analyse

De opdrachtgever, Talen Carrosserie te Meppel, is lid van de carrosserie bouwers vereniging Ducarbo. Ducarbo is 
eind jaren tachtig opgericht door drie bevriende carrosserie bouwers. Talen Carrosserie bestaat zelf al meer dan 
tachtig jaar, en verzorgt net zo lang carrosserie bouw op maat.
Talen	Carrosserie	neemt	de	constructie	van	specifieke	en	unieke	producten	die	grote	bedrijven	niet	doen,	
omdat deze in serieproductie leveren. Talen Carrosserie levert dus steeds een uniek product af, waardoor heel 
veel vrijheid binnen het ontwerp ontstaat voor de klant. Van het ontwerpen van aangepaste opleggers tot echt 
speciale trailers zoals een uitvouwbare marktkraam of een MotoGP Hospitality Trailer.
Naast constructie beschikt Talen Carrosserie ook over een 24-uurs storingsdienst en een servicedienst die 
preventief onderhoud pleegt.
Talen Carrosserie is technisch erg sterk, en levert goede producten en service. 

2. Projectkader

De specials die Talen Carrosserie ontwikkelt vormen een boegbeeld van het bedrijf. Alle mogelijkheden binnen 
een special laten zien wat het bedrijf in zijn mars heeft op verschillende gebieden. Het weerspiegelt de 
mogelijkheden die aanwezig zijn ook voor eenvoudigere modellen. 
Talen Carrosserie is erg sterk in het technische en constructieve proces, maar wil graag de vormgeving van 
de producten, en in het bijzonder de specials, verbeteren. De technische oplossingen zijn aanwezig alleen een 
elegante vormoplossing mist nog. De producten van TC zien er nog erg hoekig en technisch uit, en ze willen dit 
graag veranderen door het geheel er indrukwekkend uit te laten zien.

3. Doelstelling

Talen Carrosserie wil graag een nieuwe frisse kijk op het ontwikkelen van de specials, iets dat het 
onderscheidende vermogen van het bedrijf zal versterken. Door een betere vormgeving van de trailers kan TC 
een betere marktpositie verwerven, en een nieuwe weg inslaan betreffende een eigen ‘signature’-vormgeving. 
Natuurlijk moet de vormgeving in lijn vallen met de wensen van de klant, maar dat betekent niet dat er 
vormgebruik niet kenmerkend voor TC hoeft te zijn. Ze willen de volgende stap zetten binnen hun ontwikkeling 
als bedrijf dat specials maakt. Hiervoor zal een concept voor een hospitality trailer met dakterras uitgewerkt 
worden. Het gaat hierbij om: 
- De Enkele Hospitality Trailer moet vormgegeven, dit gaat om de echte vorm-geving en mechanische 
specificaties	die	het	uiteindelijke	uitgeklapte	product	zijn	vorm	geven.		worden.	TC	wil	een	unieke	vormgeving	
voor de trailer, een eventueel focuspunt is de mogelijkheid om een dakterras te creëren.
- De dubbele Hospitality Trailers moeten net als de enkele trailer ontwikkeld worden op vormgeving. Een zekere 
focus dient gelegd worden op eventuele doorverkoopopties van de losse trailers. 
Hierbij wordt ontworpen met het oog op vormgeving en maakbaarheid. Andere punten zijn toekomstige 
ontwikkelingen binnen het bedrijf die van toepassing zijn op het bouwproces. Deze ontwikkelingen dienen in 
een stappenplan meegenomen te worden.
Dit kan gerealiseerd worden door marktonderzoek en conceptontwikkeling. Bij het marktonderzoek zal 
onderzocht worden welke oplossingen er al op de markt zijn, en wat er mogelijk is (ook binnen het bedrijf). Ook 
welke technieken handig kunnen zijn voor een carrosserie bedrijf, en dus in de toekomst aangeschaft kunnen 
worden. Dit zal als basis gebruikt worden om tot nieuwe oplossingen te komen. Doordat de eisen per klant 
wisselen, en ieder product uniek is, is het erg lastig om een echte doelgroep analyse te maken. TC zal daarom 
als	doelgroep	filter	fungeren,	en	de	eisen	en	wensen	van	de	klant	duidelijk	maken.
Het project heeft een looptijd van 3 maanden.
Gedurende dit project zullen ook kleine projecten gedaan worden. Deze opdrachten staan dicht op de grote 
opdracht zelf, en dienen als ondersteuning en ontwikkeling van de andere specials en hun ontwikkeling binnen 
de sector.

4. Afbakening
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Voor deze opdracht een concept gepresenteerd worden. De focus zal hierbij liggen op de haalbaarheid van 
de concepten en de vormgeving. Technische details moeten tot op zekere hoogte ook uitgewerkt zijn. D.w.z. 
dat	de	mechanische	delen	uitgewerkt	moeten	worden	om	de	haalbaarheid	te	bepalen,	maar	dat	het	specifieke	
materiaalgebruik niet uitgewerkt hoeft te worden. 

5. Begripsbepaling

TC    - Talen Carrosserie.
Hospitality Trailer - Uitklapbare Trailer met Restauratie, Keuken en VIP ruimtes.
Show Trailer  - Trailer met uitvouwklep en podium.
Race Trailer  - Trailer met werkplaats en opslag. Evt. ook vergader ruimte.
Klant   - Klant van TC, geïnteresseerd in een Special.
Concept  - Plan voor een trailer waarvan technische haalbaarheid is bepaald. 
Haalbaarheid - Te fabriceren met de middelen die bij TC aanwezig zijn, of gemakkelijk in te kopen zijn. 
Paddock  - Een gesloten locatie achter de Pits, waar de motorhomes, Hospitality Trailers van teams 
staan.
PvE   - Programma van eisen.

6. Onderzoeksvragen

1. Wat voor Hosptality trailers zijn er op dit moment op de markt?
1.1. Wat voor Enkele Hospitality Trailers zijn er op dit moment op de markt
1.2. Wat voor Dubbele Hospitality Trailers zijn er op dit moment op de markt
1.3. Wat voor Andere Hospitality Trailers zijn er op dit moment op de markt
2. Welke trend is aanwezig bij de Hospitality Trailers?
2.1. Welke trend is aanwezig bij de concurrenten?
2.2. Welke kant wil TC op met hun Hospitality Trailers?
3. Wat voor technieken worden gebruikt in Hospitality Trailers?
3.1. Wat voor technieken worden in de standaard Trailers Gebruikt?
3.2. Welke Technieken worden in de speciale Trailers gebruikt?
3.3. Welke technieken kunnen nuttig zijn voor een nieuwe Trailer?
4. Aan welke eisen moeten de Trailers voldoen?
4.1. Welke beperkingen hebben de Trailers?
4.1.1. Welke beperkingen zitten aan de afmetingen van de Trailer?
4.1.2. Wat is doorgaans de gemiddelde prijs van de Trailers?
4.2. Welke regelgeving bestaat er over de Trailers?
4.2.1. Welke regelgeving bestaat er betreffende veiligheid?
4.2.2. Welke regelgeving bestaat er op de Paddock?
4.3. Welke richtlijnen zijn er over het materiaalgebruik?
4.4.	 Welke	specifieke	eisen	heeft	TC?
5. Welke productie technieken heeft TC tot zijn beschikking?
5.1. Welke materialen heeft TC tot zijn beschikking?
5.2. Welke vormen van materiaalbewerking heeft TC tot zijn beschikking?
5.3. Welke kennis heeft TC tot zijn beschikking?
5.4. Welke taken besteedt TC uit aan andere bedrijven?
6. Wat voor opties heeft TC nog betreffende productietechnieken?
6.1. Welke processen kan TC uitbesteden?
6.2. Welke materialen kan TC inkopen?
6.3. Welke materialen kan TC nog gaan produceren?
7. Welke richtingen kan TC op met de nieuwe Hospitality trailers?
7.1. Welke concepten liggen binnen de richtlijnen van TC?
7.2. Waar liggen nog meer kansen voor Hospitality Trailers?
7.3. Welke vormgevingsoplossingen bestaan voor de gebruikte technieken in de Hospitality Trailers?
8. Welk concept voldoet het beste aan het PvE?
8.1. Valt de trailer binnen de richtlijnen?
8.2. Is de constructie mogelijk door TC?
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8.3. Valt het concept binnen de eisen van de klant?

7. Onderzoekstrategie

Vraag Strategie   Materiaal
1.1  Literatuur, Veldonderzoek Literatuur, TT Assen
1.2  Literatuur, Veldonderzoek Literatuur, TT Assen
1.3  Literatuur, Veldonderzoek Literatuur, TT Assen
2.1  Literatuur   Literatuur
2.2  Interview   Werknemers
3.1  Literatuur, Veldonderzoek Literatuur, TT Assen
3.2  Literatuur, Veldonderzoek Literatuur, TT Assen
3.3  Literatuur, Interview  Literatuur, Werknemers
4.1.1 Literatuur   Literatuur
4.1.2 Interview   Werknemers
4.2.1 Literatuur   Literatuur
4.2.2 Literatuur   Literatuur
4.3  Literatuur   Literatuur
4.4  Interview   Interview
5.1  Interview, Observatie  Werknemers, Werkplaats
5.2  Interview, Observatie  Werknemers, Werkplaats
5.3  Interview, Observatie  Werknemers, Werkplaats
5.4  Interview   Werknemers
6.1  Onderzoek   Onderzoek
6.2  Onderzoek   Onderzoek
6.3  Onderzoek   Onderzoek
7.1  Conceptgeneratie  Brainstorm
7.2  Conceptgeneratie  Brainstorm
7.3  Conceptgeneratie  Brainstorm
8.1  Evaluatie   PvE
8.2  Evaluatie   PvE
8.3  Evaluatie   PvE

8. Strategie

Door het bestuderen van bestaande richtlijnen, daarbinnen een innovatief concept ontwikkelen voor de dubbele 
hospitality trailer.
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BIJLAGE VI - Schetsdump
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