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Reachstacker (RS) 

Algemene informatie 
De  scoop van de training is het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden om op en veilige manier een 
Reachstacker te gebruiken om veilig, snel en efficiënt containers te behandelen. 
Om dit objectief te realiseren, geven wij training in:  

ü Technische kennis van de RS; 
ü Dagelijks onderhoud – pre use check up; 
ü Verticaal en horizontaal verplaatsen van containers op een veilige manier; 
ü Speciale techniek om containers 4 en 5 hoog te stacken; 
ü Stabiliteit en zwaartepunt 
ü Risico detectie  en veiligheid; 

Trainingsinhoud 

Theorie 
ü Wetgeving; 
ü Toepassingen van RS; 
ü Pre use check up; 
ü Het Controlepaneel; 
ü Dashboard symbolen (veiligheids- en  rij-symbolen); 
ü Opbouw van de reach stacker en accessoires ; 
ü Evenwicht van machine en lading en laaddiagram 

Praktijk: 
ü Werken met de RS; 
ü Controlepaneel; 
ü Remtest; 
ü Veiligheidsinstructies 
ü Combinatie rijden en gebruik van joystick; 

Werken met de RS  
ü Rijden met de RS; 
ü De ideale manier om een container te benaderen;  
ü Een container ophijsen; 
ü Spreader positie;  
ü Anticiperen met de ondergrond om de bewegingen van de RS te compenseren;  
ü Rijden op een banden besparende manier; 

Opnemen en verticaal transporteren van containers 
ü Positie van de container rekening houdend met de stabiliteit; 
ü Veilig rijden – Veilige rijhoogte; 
ü Stacken van containers 1 hoog; 
ü Roteren van containers in de spreader op een veilige manier; 

Stacken van containers 2 en 3 hoog 
ü Positie van de spreader rekening houdend met de corner pockets (twist locks); 
ü Correcte volgorde van de manouvers (veilige hoogte voor shiften of roteren); 

Stacken van  containers 4 en 5 hoog – extra handeling 
ü anticiperen op de gewijzigde stabiliteit van de RS; 
ü anticiperen op de ondergrond alvorens 5 hoog te stacken;  
ü Bediening van de joystick (afwisselende bedieningscommando’s); 
ü Anticiperen op het  “monkey in the box” effect (effect van oneven verdeelde lading); 
ü Positionering van de cabine (indien de RS is uitgerust met een verschuifbare cabine); 

Voorbereiding test: 
ü Herhaling van de veiligheidsinstructies: 
ü Herhaling van de bedieningen; 
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ü Combinatie van de bewegingen; 
ü Technische kennis van de RS en het controlepaneel;  
ü Rijden op een banden besparende manier; 

Test: 
ü pre-use check-up & remtest 
ü kunnen interpreteren van de lastendiagram in de praktijk 
ü 4 containers oppakken en horizontaal verplaatsen 
ü een stack maken van 2 containers – 2 hoog binnen 15 minuten 
ü het veilig en correct verplaatsen en neerzetten van 4 containers 
ü het nauwkeurig uitvoeren van de vereiste manoeuvres 


