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De originele, officiële versie van deze handleiding is de Nederlandse versie die door ROXELL BV werd opgemaakt. Latere 
wijzigingen in om het even welke handleiding, die door om het even welke derde worden aangebracht, zijn niet 
nagezien noch voor authentiek verklaard door Roxell. Dergelijke wijzigingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot: vertaling in een andere taal dan het Nederlands, toevoegingen aan of schrappingen van de originele inhoud. Roxell 
wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige en alle schade, verwondingen, garantieclaims en/of andere claims in 
verband met dergelijke wijzigingen, voor zover dergelijke wijzigingen resulteren in inhoud die afwijkt van de 
gezaghebbende, door Roxell gepubliceerde Nederlandse versie van de handleiding. Voor de actuele informatie over de 
montage en de werking van de Roxell-producten kunt u contact opnemen met de klantendienst en/of de technische- of 
serviceafdeling van Roxell. Indien u om het even welke twijfelachtige inhoud in een handleiding waarneemt, gelieve 
dan Roxell onmiddellijk schriftelijk hiervan in kennis te stellen: ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium.
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Disclaimer



Algemene informatie
BELANGRIJK: Deze handleiding moet door de gebruiker, het verantwoordelijk personeel en het
bedieningspersoneel gelezen en begrepen worden en op alle punten in acht worden genomen.

Neem de wettelijke voorschriften en de geldende regels in acht
Het betreft hier onder meer de Europese verordeningen en richtlijnen die zijn omgezet in nationale wetgeving, en/of de
wetten, veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften die van toepassing zijn in het land van de gebruiker.
Bij de montage, de bediening en het onderhoud van de installatie moeten de betreffende wettelijke voorschriften en de
geldende technische regels in acht worden genomen.

Reglementair gebruik
De installatie is uitsluitend ontworpen voor intensieve veehouderij en is ontwikkeld volgens de geldende regels van goed
vakmanschap. Extra belasting van het product is daarom verboden. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Uitsluitend de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
De fabrikant kan uit de systeemgegevens afleiden of het product overeenkomstig het beoogde gebruik werd gebruikt.

Te ontraden gebruik
Elk ander gebruik dan beschreven in Reglementair gebruik valt onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.

Aansprakelijkheid
De (verlengde) garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: verzuim van de klant om de geleverde goederen
te controleren en zichtbare defecten met betrekking tot de producten binnen 8 dagen na de levering te melden;
oneigenlijke behandeling, transport, aanpassing of herstelling; ongelukken, gebrekkig of oneigenlijk gebruik; gebrekkige
of oneigenlijke montage, installatie, aansluiting of onderhoud (rekening houdend met de meest recente montage-,
installatie-, aansluitings- en onderhoudshandleidingen van Roxell); oneigenlijke aanpassingen aan of manipulaties van
het besturingssysteem, de hardware of enige andere software van het product door de klant; overmacht; nalatigheid,
gebrek aan toezicht of onderhoud door de klant; normale slijtage; gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen
die zijn uitgesloten in de meest recente gebruiks- en onderhoudshandleidingen van Roxell; gebruik van reinigings- en
ontsmettingsmiddelen die in strijd zijn met de instructies van de leveranciers; of gebruik van de producten in een ATEX-
omgeving (potentieel explosieve omgeving).
De (verlengde) garantie is niet van toepassing in het geval van een gebrek veroorzaakt door materialen, toebehoren of
diensten geleverd door de klant; of door tussenkomst van een persoon of entiteit die niet bevoegd of gekwalificeerd is
voor het uitvoeren van een dergelijke interventie. Daarnaast is de (verlengde) garantie enkel van toepassing indien de
producten worden gebruikt in stallen en alle onderdelen of componenten van de producten door Roxell worden geleverd.
Roxell is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of gebrekkig gebruik, montage, installatie, aansluiting
of onderhoud van de producten. In dit kader erkent de klant uitdrukkelijk dat (i) alle gebruik, montage, installatie,
aansluiting of onderhoud dient te geschieden in overeenstemming met de meest recente montage-, installatie-,
aansluitings- en onderhoudshandleidingen van Roxell, en dat (ii) de elektrische installatie waarop de Producten moeten
worden aangesloten in overeenstemming is met de toepasselijke lokale wetgeving inzake elektrische installaties.
Daarnaast moeten de producten zowel mechanisch als elektrisch door de klant worden getest volgens de modernste
technieken en toepasselijke lokale wetgeving.

Kwalificaties personeel

Gebruiker
De persoon die voor zijn taak een functie of werking van een product gebruikt of die aan het product werkt. De gebruiker
moet de gebruiksaanwijzing kunnen lezen en volledig begrijpen. De gebruiker heeft kennis van de werking en opbouw van
de installatie.
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Vakman
Een deskundige die de installatie (mechanisch/elektrisch) kan monteren en onderhouden, en storingen kan oplossen.
Op basis van zijn/haar technische opleiding en ervaring, beschikt hij over voldoende kennis om werkzaamheden te
beoordelen, mogelijke gevaren te herkennen en gevaarlijke situaties te verhelpen.

Opslag
Plaats alle te monteren onderdelen in een ruimte of op een locatie waar de nog niet gemonteerde onderdelen beschermd
zijn tegen weersinvloeden.

Transport
Afhankelijk van de grootte van de onderdelen en de plaatselijke omstandigheden en wetgeving, moeten de onderdelen
van de machine met een vorkheftruck worden getransporteerd.
De vorkheftruck moet worden bediend door een gekwalificeerd persoon en in overeenstemming met de regels van goed
vakmanschap. Controleer bij het heffen van de last altijd of het zwaartepunt van de last stabiel is.

Demonteren
Demonteer de installatie en de onderdelen ervan in overeenstemming met de milieuwetgeving van het land of de
plaatselijke autoriteiten die op dat moment van toepassing zijn. Alle werkingsproducten en wisselstukken moeten volgens
de geldende milieuvoorschriften worden opgeslagen en afgevoerd.

Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie

De Europese regelgeving bepaalt dat apparatuur die is gemarkeerd met dit symbool op het product of
de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval.
Dit symbool duidt aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet bij het
gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. We raden aan het product naar een officieel
inzamelpunt te brengen, zodat een expert de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan
vernietigen. Controleer zelf welke lokale wetgeving van toepassing is op de gescheiden inzameling
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Volg de lokale voorschriften op en gooi het
product nooit weg bij het huishoudelijke afval.

Informatie over afvalverwerking - elektrisch/elektronisch materiaal voor bedrijven
1. In de Europese Unie

Als u het product voor commerciële doeleinden hebt gebruikt en u wil het weggooien, contacteer dan Roxell
voor informatie over het retourneren van het product. Het is mogelijk dat u een afvalverwerkingsbijdrage moet
betalen voor het retourneren en recyclen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale
inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wil weggooien, contacteer dan de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste
verwerkingsprocedure.

Het niveau van de geluidsemissie
Het geluidsniveau van de installatie in werking mag niet hoger zijn dan 70 dB(A).
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LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (vergrendelen – labelen – testen)
Before you begin: Iedereen heeft zijn eigen slot en label nodig, die niet door anderen verwijderd kunnen worden. Informeer alle
personen die door de procedure worden beïnvloed.

1 Blokkeren

- Lokaliseer alle energiebronnen (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch).
- Schakel ze uit.
- Stel de betrokken installatie of het proces buiten bedrijf en vergrendel zodat die niet meer kan worden gebruikt.

Dit is mogelijk aan de hand van een hangslot of een ander blokkeringsmechanisme (vergrendelen).

2 Markeren
Bevestig aan het hangslot of het blokkeringsmechanisme een teken, label of sticker om de aard en de verwachte duur
van de werken aan andere personen bekend te maken (labelen).

3 Controleren

- Controleer of de energiebron is uitgeschakeld.
- Verwijder eventueel resterende energie.
- Controleer of de installatie of het proces daadwerkelijk veilig is (testen).

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, stofmaskers...).

Verlichtingssterkte - voldoende verlichting
• Bij gebruik, onderhoud en installatie is een minimum verlichtingssterkte van 200 lux nodig.
• Zorg bij de installatie voor (draagbare) noodverlichting in geval van stroomuitval.

Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven
• Voor de bediening van controlekasten moet er minstens 70 cm vrije ruimte zijn.
• Controlekasten moeten altijd gesloten blijven. De sleutel van de controlekast moet in het bezit zijn van een bevoegd

persoon. Onderhoudsactiviteiten in de bedieningspanelen mogen alleen worden uitgevoerd door een elektricien (zie
boven).

• De gebruiker moet de nodige maatregelen nemen om ratten, muizen en ander ongedierte van de controlekasten te
weren.

• Als elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven beschadigd zijn, moet het systeem onmiddellijk
gestopt worden!

• Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven mogen nooit met water of een ander vloeistof
bespoten worden!

• Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven mogen nooit met enig materiaal afgedekt worden.
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Informatie over de restrisico's - gebruikte veiligheidssignalering
Er zijn drie gevarenniveaus, die u herkent aan de volgende signaalwoorden:
• GEVAAR
• WAARSCHUWING
• VOORZICHTIG
De aard en de bron van het dreigende gevaar en de mogelijke gevolgen bij het niet in acht nemen van waarschuwingen
worden hier vermeld!

Symbool Betekenis
GEVAAR wijst op een direct dreigend gevaar dat kan leiden tot een ernstig of zelfs dodelijk
ongeval indien de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING wijst op een mogelijk dreigend gevaar dat kan leiden tot een ernstig ongeval
of schade aan het product indien de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

VOORZICHTIG wijst op mogelijke, gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot licht lichamelijk
letsel of materiële schade indien de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

Dit symbool verwijst naar ondersteunende informatie.

Toegestaan

Niet toegestaan

Dit symbool zal gebruikt worden om uw aandacht te vestigen op punten die van groot belang
zijn voor uw veiligheid. Het betekent: opgelet - volg de instructies. Schakel de stroom uit en
herlees de veiligheidsvoorschriften. Kortom: wees waakzaam. Het niet naleven van deze
instructies kan ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.
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Storage Line Roxell

Metalen opslagsilo's voor opslag van veevoeder

- Lees aandachtig het Gebruikershandboek and het Gebruiks- en handboek.

- Bewaar het Gebruikers handboek and het Gebruiks- en handboek op een goed
bereikbare, veilige plaats.

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen, -helm,
-harnas, -lijn, anti-slip veiligheidsschoenen, stofmaskers, enz.).

- Zorg ervoor dat in geval van problemen onmiddellijk hulp beschikbaar is.

GEVAAR

BELANGRIJK

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig volgende voorschriften

vooraleer u het systeem GEBRUIKT.

GEVAAR

Wees voorzichtig!

Uw veiligheid staat op het spel!

Schakel eerst de hoofdschakelaar uit.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vermijd elektrische schok:
Plaats het materiaal op een veilige plaats.
Beveilig de omgeving rond de controlekast.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LADDERS

Voor u een silo betreedt:
U kan stikken onder het materiaal in de silo.
Betreed nooit een silo die materiaal bevat.

- Schakel eerst de hoofdschakelaar uit.
- Gebruik een veiligheidsharnas en -koorden.
- Draag een aangepast ademhalingsmasker.
- Zorg dat er onmiddellijk hulp beschikbaar is in
geval van een probleem.

GEVAAR

GEVAAR

Open het toegangsluik nooit als er voer in de silo is!

- Maximumgewicht = 200 kg
- Klim nooit op een beschadigde of slecht geïnstalleerde ladder.
- Houd de sporten vrij van modder en ander glad materiaal.
- Draag slipvaste veiligheidsschoenen.
- Klim nooit op een ladder indien uw fysieke toestand niet optimaal is:
bij vermoeidheid, onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs, of wanneer u zich
onwel voelt.

- Kijk naar de ladder bij het klimmen of afdalen. Zorg voor een goede grip.
- Gebruik de inhaakladder nooit in een andere toepassing.
Haak de ladder enkel op een originele verticale siloladder.

- Bij het klimmenopeendakladder, is het dragen vaneen veiligheidsharnas en -koord
verplicht.

- Betreed nooit de daksecties.

BELANGRIJK

GEVAAR:
Ernstig persoonlijk letsel en/of de dood kunnen het gevolg zijn van voer
opgeslagen in de silo.
Leeg de silo volledig alvorens het mangat te openen.



Corrosie:

- Alle onderdelen van de silo vergen weinig onderhoud.

- Bewaar geen stoffen die corrosief kunnen inwerken op de silo's.

- Controleer regelmatig de silo op corrosie en behandel de aangetaste delen.

- Bij roestvorming moet u een specialist raadplegen.

- Contacteer een specialist bij roestvorming.

Opslag voermateriaal:

- Sla enkel goed lopende componenten van voermaterialen op, met een specifiek
gewicht van <= 6,5 kN/m³ (<= 650 kg/m³).

- Contacteer de leverancier van de op te slaan voermaterialen voor informatie
omtrent cohesie en brugvorming.

ONDERHOUDSSCHEMA

Schakel eerst de hoofdschakelaar uit.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

GEVAAR

Netheid:

- Houd de silo (en omgeving) vrij van: modder, verzurend voer, krassen en contact met
andere metalen (bv. aluminium…).

Vulling en lediging:

- De silo mag enkel centraal gevuld of geledigd worden.

- Alle andere methodes moeten door Roxell schriftelijk goedgekeurd worden.

- Indien u de silo een hele tijd niet gebruikt, zorg dan dat hij leeg is en binnenin
gereinigd wordt.

WAARSCHUWING

Pneumatische vulling:

- Gebruik een goede poreuze jutezak onderaan de
ontluchtingsbuis.

- Een verstopte ontluchtingsbuis kan zeer ernstige schade aan
de silo berokkenen.

- Inblaasdruk: maximum 1,2 bar.
Bij hogere druk kan de silo zeer ernstig beschadigd worden.

WAARSCHUWING

OPGELET!

Sojaschroot, vleesmeel en vele andere materialen zijn niet
vrij-vloeiend (goed lopend).

Deze materialen kunt u niet in de silo opslaan!
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Storage Line Roxell

Metalen opslagsilo's voor opslag van veevoeder

- Lees aandachtig het Gebruikershandboek and het Gebruiks- en handboek.

- Bewaar het Gebruikers handboek and het Gebruiks- en handboek op een goed
bereikbare, veilige plaats.

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen, -helm,
-harnas, -lijn, anti-slip veiligheidsschoenen, stofmaskers, enz.).

- Zorg ervoor dat in geval van problemen onmiddellijk hulp beschikbaar is.

GEVAAR

BELANGRIJK

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig volgende voorschriften

vooraleer u het systeem GEBRUIKT.

GEVAAR

Wees voorzichtig!

Uw veiligheid staat op het spel!

Schakel eerst de hoofdschakelaar uit.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vermijd elektrische schok:
Plaats het materiaal op een veilige plaats.
Beveilig de omgeving rond de controlekast.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LADDERS

- Maximumgewicht = 200 kg

- Klim nooit op een beschadigde of slecht geïnstalleerde ladder.

- Houd de sporten vrij van modder en ander glad materiaal.

- Draag slipvaste veiligheidsschoenen.

- Klim nooit op een ladder indien uw fysieke toestand niet optimaal is:
bij vermoeidheid, onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs, of wanneer u zich
onwel voelt.

- Kijk naar de ladder bij het klimmen of afdalen. Zorg voor een goede grip.

- Gebruik de inhaakladder nooit in een andere toepassing.
Haak de ladder enkel op een originele verticale siloladder.

- Bij het klimmenopeendakladder, is het dragen vaneen veiligheidsharnas en -koord
verplicht.

- Betreed nooit de daksecties.

Dagsilo betreden:

U kan stikken onder het materiaal in de dagsilo.
Betreed nooit een dagsilo die materiaal bevat.

Voor u een dagsilo betreedt:

- Schakel eerst de hoofdschakelaar uit.

- Gebruik een veiligheidsharnas en -koorden.

- Draag een aangepast ademhalingsmasker.

- Zorg dat er onmiddellijk hulp beschikbaar is in geval
van een probleem.

GEVAAR

GEVAAR

Open het toegangsluik nooit als er voer in de
dagsilo is!

BELANGRIJK



Corrosie:

- Alle onderdelen van de dagsilo vergen weinig onderhoud.

- Bewaar geen stoffen die corrosief kunnen inwerken op de dagsilo's.

- Controleer regelmatig de dagsilo op corrosie en behandel de aangetaste delen.

- Bij roestvorming moet u een specialist raadplegen.

- Contacteer een specialist bij roestvorming.

Opslag voermateriaal:

- Sla enkel goed lopende componenten van voermaterialen op, met een specifiek
gewicht van <= 6,5 kN/m³ (<= 650 kg/m³).

- Contacteer de leverancier van de op te slaan voermaterialen voor informatie
omtrent cohesie en brugvorming.

ONDERHOUDSSCHEMA

Schakel eerst de hoofdschakelaar uit.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

GEVAAR

Netheid:

- Houd de dagsilo (en omgeving) vrij van: modder, verzurend voer, krassen en contact
met andere metalen (bv. aluminium…).

Vulling en lediging:

- De dagsilo mag enkel centraal gevuld of geledigd worden.

- Alle andere methodes moeten door Roxell schriftelijk goedgekeurd worden.

- Indien u de dagsilo een hele tijd niet gebruikt, zorg dan dat hij leeg is en binnenin
gereinigd wordt.

WAARSCHUWING

Pneumatische vulling:

- Gebruik een goede poreuze jutezak onderaan de
ontluchtingsbuis.

- Een verstopte ontluchtingsbuis kan zeer ernstige schade aan
de dagsilo berokkenen.

- Inblaasdruk: maximum 1,2 bar.
Bij hogere druk kan de dagsilo zeer ernstig beschadigd
worden.

WAARSCHUWING

OPGELET!

Sojaschroot, vleesmeel en vele andere materialen zijn niet
vrij-vloeiend (goed lopend).

Deze materialen kunt u niet in de silo opslaan!
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PRESTATIEVERKLARING 
05900428 

Unieke identificatiecode 
van het producttype 059 / 060 / 061 / 062 / 063 

Beoogde 
gebruiksdoeleinden Constructieve onderdelen voor gebruik in alle soorten van constructiewerk 

Fabrikant Roxell BV - Industrielaan 13 – 9990-Maldegem - België 

AVCP-systeem 2+ 

Geharmoniseerde norm EN 1090-1:2009+A1:2011 

Uitvoeringsklasse EXC1, EXC2 

Aangemelde instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) 

Certificaatnummer 0620-CPR-93574/02 

Essentiële kenmerken: Prestaties: Conform norm: 

Toleranties op afmetingen 
en vorm: Conform EN 1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.2, 5.3 

Lasbaarheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.3, 5.4 

Breuktaaiheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.4, 5.5 

Weerstand tegen 
stootbelasting: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.8, 5.10 

Draagvermogen: 2,5 t – 32,4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Vervorming in 
bruikbaarheidsgrens- 

toestand: 
NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.5 

Vermoeiingssterkte: 
NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Brandwerendheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Reactie op brand: Klasse A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.6, 5.8 

Vrijkomen van cadmium: 
en zijn verbindingen: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.7, 5.9 

Radioactieve straling: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.7, 5.9 

Duurzaamheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.9, 5.11 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/211 
(bouwproductenverordening), onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant. 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Plaats, Datum:          Gino Van Landuyt 
Maldegem, 01/01/2023             Managing Director 

SPECIM
EN



 

 

EG verklaring van overeenstemming 

We verklaren geheel onder eigen verantwoording dat  
 
_________________________________________________________________________________ 
(productnaam)                                                        (nummer CE-label) 
 
Is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/211 (bouwproductenverordening) en bijlage ZA van  
 EN 1090-1:2009+A1:2011 en met de Roxell-voorschriften. 
 

Uitvoeringsklasse EXC1, EXC2 

Aangemelde instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) 

Certificaatnummer 0620-CPR-93574/02 

  

Essentiële kenmerken: Prestaties: Conform norm: 

Toleranties op afmetingen en 
vorm: 

Conform EN 
1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.2, 5.3 

Lasbaarheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 4.3, 5.4 

Breuktaaiheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.4, 5.5 

Weerstand tegen 
stootbelasting: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.8, 5.10 

Draagvermogen: 2,5 t – 32,4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Vervorming in 
bruikbaarheidsgrens- 

toestand: 
NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.5 

Vermoeiingssterkte: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Brandwerendheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Reactie op brand: Klasse A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.6, 5.8 

Vrijkomen van cadmium: en zijn 
verbindingen: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.7, 5.9 

Radioactieve straling: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.7, 5.9 

Duurzaamheid: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 artikel 4.9, 5.11 

 
De EG-verklaring van overeenstemming betreft uitsluitend het product in de toestand waarin het op de markt is gebracht, 
met uitsluiting van de later door bijvoorbeeld de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten 
en/of verrichte bewerkingen. 
                                            
 
_________________________________________________________________________________ 
(plaats, datum)                                                               (naam, handtekening) 
 

 
 
 

SPECIM
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DECLARATION OF PERFORMANCE 
05901006 

Unique identification code of 
the product type  059 / 060 / 061 / 062 / 063 

Intended use Structural components for structural use in all types of construction works 

Manufacturer Roxell BV - Industrielaan 13 – 9990-Maldegem - België 

System of AVCP 2+ 

Designated standard EN 1090-1:2009+A1:2011 

Execution class Up to and including EXC2 

Approved Body CfA Centre for Assessment: 2551 

Certificate No. 22/2460 

  

Essential characteristics: Performance: In accordance with standard: 

Tolerance on dimensions and 
shape: 

Conform EN 
1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.2, 5.3 

Weldability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.3, 5.4 

Fracture toughness: NPD EN 1090-1:2009+A1: 2011 article 4.4, 5.5 

Impact load resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.8, 5.10 

Load capacity: 2.5 t – 32.4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Distortion serviceability limit 
state: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.5 

Fatigue strength: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Fire resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Reaction to fire: Class A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.6, 5.8 

Release of cadmium and its 
compounds: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Radioactive radiation: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Durability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.9, 5.11 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. 
 
This declaration of performance is issued, in compliance with the Construction Products Regulation 2011, under the sole 
responsibility of the manufacturer identified above.  
 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

 
Place, Date:                                                               Gino Van Landuyt 
Maldegem, 01/01/2023                                         Managing Director 

 
  

SPECIM
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UK Declaration of Conformity 

We declare completely on own justification that  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(product name)                                                          (number CE label) 
 
is in compliance with the Construction Products Regulation 2011 and the prescriptions of Roxell. 

 
 

Execution class Up to and including EXC2 

Approved Body CfA Centre for Assessment Approved Body: 2551 

Certificate No. 22/2460 

  

Essential characteristics: Performance: In accordance with standard: 

Tolerance on dimensions and 
shape: 

Conform EN 
1090-2 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.2, 5.3 

Weldability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.3, 5.4 

Fracture toughness: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.4, 5.5 

Impact load resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.8, 5.10 

Load capacity: 2.5 t – 32.4 t EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.2, 5.6.2 

Distortion serviceability limit 
state: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.5 

Fatigue strength: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.5.1, 4.5.3, 5.6.2 

Fire resistance: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 4.5.1, 4.5.4, 5.7 

Reaction to fire: Class A1 EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.6, 5.8 

Release of cadmium and its 
compounds: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Radioactive radiation: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.7, 5.9 

Durability: NPD EN 1090-1:2009+A1:2011 article 4.9, 5.11 

 
The EC declaration of conformity relates exclusively to the product in the state in which it was placed on the market and 
excludes components which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the 
installer and/or the final user.               
 
                                            
 
_________________________________________________________________________________ 
(place, date)                                                             (name, signature) 
 

 
 
 

SPECIM
EN





ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) 
Tel. +32 50 72 91 72 - info@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL USA Inc. - 720 Industrial Park Road, Anderson MO 64831 (USA) 
Tel. +1 417 845 6065 - info.usa@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL Malaysia - No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, Selangor (Malaysia) 
Tel. +60 3 3123 1767 - info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com 

ROXELL Россия - ООО «Рокселл» ОГРН 1157746055026 
123060, Россия, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, офис 909.1 
Телефон: +7 495 983 30 15 - Адрес электронной почты: info.russia@roxell.com - www.roxell.com 
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