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2 Productbeschrijving en typenoverzicht
2.1 Algemene aanwijzingen
Vermogens en 
koppels

De in de catalogus opgevoerde vermogens en koppels gelden voor de bouwvorm M1
en vergelijkbare bouwvormen, waarbij de ingaande trap niet volledig onder de olie loopt.
Verder wordt uitgegaan van standaarduitvoering en standaardsmering van de motorre-
ductoren en normale omgevingsinvloeden.

Geluid De geluidsniveaus van alle SEW-reductoren liggen onder het niveau van de toelaatbare
geluidssterkten, zoals die voor reductoren in de VDI-richtlijn 2159 en voor motoren in de
EN 60034 zijn vastgelegd.

Lakken SEW-reductoren worden standaard standaard behandeld met machinelak "blauwgrijs"/
RAL 7031 volgens DIN 1843. Op verzoek zijn afwijkende lakken mogelijk.

Oppervlaktebe-
scherming en 
corrosiewering

Alle SEW-reductoren kunnen op wens ook in een speciale corrosiewerende uitvoering
worden geleverd voor toepassingen in zeer vochtige en agressieve omgevingen.

Massa’s U dient er rekening mee te houden dat de in deze catalogus vermelde massa’s van re-
ductoren exclusief smeermiddel zijn. De massa’s variëren, afhankelijk van de uitvoering
van de reductor en de grootte van de reductor. De hoeveelheid smeermiddel is afhan-
kelijk van de bouwvorm, zodat geen algemeen geldende opgave kan worden gedaan.
Richtwaarden voor de hoeveelheid smeermiddel als afhankelijke van de bouwvorm treft
u aan in het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het construeren en het gebruik/Smeermidde-
len". De juiste opgave van het gewicht treft u aan in de opdrachtbevestiging.

Gecombineerde 
reductoren

Uitzonderlijk lage toerentallen zijn te bereiken met gecombineerde reductoren. Hierbij
wordt aan de ingaande zijde een rechte reductor aangebouwd als tweede reductor.
Het motorvermogen dient hierbij overeenkomstig het maximaal toelaatbare koppel van
de reductor begrensd te worden.

Uitvoering met 
gereduceerde 
speling

Rechte-, vlakke- en kegelwielreductoren zijn vanaf de reductorgrootte 37 in de uitvoe-
ring met gereduceerde speling leverbaar. De hoekverdraaiingsspeling van deze reduc-
toren is duidelijk kleiner als die van de standaard uitvoeringen, zodat positioneertaak-
stellingen met een grotere nauwkeurigheid gerealiseerd kunnen worden. De hoekver-
draaiingsspeling wordt in de technische gegevens aangegeven in hoekminuten [’]. De
maatbladen van de standaarduitvoering blijven onverminderd geldend.

NOCO®-Fluid 
tegen passings-
roest

Alle opsteekmotoren worden standaard geleverd met NOCO®-Fluid, de pasta tegen
passingsroest. U dient deze pasta te gebruiken volgens de aanwijzingen in de techni-
sche handleiding van de reductor. Service- en demontagewerkzaamheden worden hier-
door vereenvoudigd.
NOCO®-Fluid is veilig voor levensmiddelen overeenkomstig USDA-H1. U herkent de
voor levensmiddelen-veilige NOCO®-Fluid aan het USDA-H1-merk op de verpakking.
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RM-reductoren Een speciale uitvoering van de rechte reductoren zijn de RM-reductoren met verlengde
lagerpot aan de uitgaande as. Deze zijn speciaal ontworpen voor roerwerk-aandrijvin-
gen en kunnen hoge radiale en axiale belastingen en buigende momenten opnemen.
De overige gegevens zijn gelijk aan de standaard rechte reductoren. Speciale aanwij-
zingen voor de selectie van de RM-reductoren vindt u in het hoofdstuk "Het selecteren
van een reductor/RM-reductor".

Internationale 
markten

Als lid van de AGMA (American Gear Manufacturers Association) levert SEW-EU-
RODRIVE alle reductoren in overeenstemming met de AGMA-specificaties.

Aandrijfzijdige 
componenten

Voor SEW-reductoren zijn de volgende aandrijfzijdige componenten leverbaar:
• Aandrijfzijdig deksel met ingaand aseinde, naar keuze met

• centreerrand
• terugloopblokkering
• motorfundatieplaat

• Adapter
• voor de aanbouw van IEC- of NEMA-motoren naar keuze met terugloopblokke-

ring
• voor de aanbouw van servomotoren met een vierkante flens
• met beveiligingsslipkoppeling naar keuze met toerental- of slipbewaking
• met hydraulische aanloopkoppeling ook met platenrem of terugloopblokkering

Motorbasis Een motorbasis is een aandrijfgroep bestaande uit een kegelwielreductor, hydraulische
aanloopkoppeling en een elektromotor. Deze zijn kant en klaar op een torsiestijf monta-
geframe bevestigd.
Naar keuze met:
• reactiearm
• mechanisch thermisch beveiligingsvoorziening
• contactloze thermische beveiligingsvoorziening
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2.2 Mogelijke uitvoeringen van de SEW-reductoren
Rechte 
reductoren

Rechte reductoren kunnen in de volgende uitvoeringen worden geleverd:

52180AXX

R..
Rechte reductor in voetuitvoering

RF..
Rechte reductor in flensuitvoering

R..F 
Rechte reductor in voet- en flensuitvoering

RM..
Rechte reductor in flensuitvoering met verlengde 
lagerpot

RX..
Een rechte reductor in voetuitvoering

RXF..
Eéntraps rechte reductor in flensuitvoering
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Vlakke 
reductoren

Vlakke reductoren kunnen in de volgende uitvoeringen geleverd worden:

52182AXX

F..
Vlakke reductor in voetuitvoering

FA..B 
Vlakke reductor in voetuitvoering met holle as

FV..B 
Vlakke reductor in voetuitvoering met holle as en 
splinesvertanding volgens DIN 5480

FH..B 
Vlakke reductor in voetuitvoering met holle as en 
krimpschijf

FF..
Vlakke reductor in flensuitvoering B5

FAF
Vlakke reductor in flensuitvoering B5 met holle as

FVF
Vlakke reductor in flensuitvoering B5 met holle as 
en splinesvertanding volgens DIN 5480
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52184AXX

FHF..
Vlakke reductor in flensuitvoering B5 met holle 
as en krimpschijf

FA..
Vlakke reductor met holle as

FV..
Vlakke reductor met holle as en splinesvertan-
ding volgens DIN 5480

FH..
Vlakke reductor met holle as en krimpschijf

FT..
Vlakke reductor met holle as en TorqLOC®-
klemverbinding

FAZ..
Vlakke reductor in flensuitvoering B14 met holle 
as

FVZ..
Vlakke reductor in flensuitvoering B14 met holle 
as en splinesvertanding volgens DIN 5480

FHZ..
Vlakke reductor in flensuitvoering B14 met holle 
as en krimpschijf
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Kegelwiel-
reductoren

De kegelwielreductoren kunnen in de volgende uitvoeringen worden geleverd:

52186AXX

K..
Kegelwielreductoren in voetuitvoering

KA..B
Kegelwielreductor in voetuitvoering met holle as

KV..B
Kegelwielreductor in voetuitvoering met holle as 
en splinesvertanding volgens DIN 5480

KH..B 
Kegelwielreductor in voetuitvoering met holle as 
en krimpschijf

KF..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B5

KAF..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B5 met holle 
as

KVF..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B5 met holle 
as en splinesvertanding volgens DIN 5480
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52187AXX

KHF..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B5 met holle 
as en krimpschijf

KA..
Kegelwielreductor met holle as

KV..
Kegelwielreductor met holle as en splinesvertan-
ding volgens DIN 5480

KH..
Kegelwielreductor met holle as en krimpschijf

KT..
Kegelwielreductor met holle as en TorqLOC®-
klemverbinding

KAZ..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B14 met holle 
as

KVZ..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B14 met holle 
as en splinesvertanding volgens DIN 5480

KHZ..
Kegelwielreductor in flensuitvoering B14 met holle 
as en krimpschijf
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Wormwiel-
reductoren

Wormwielreductoren kunnen in de volgende uitvoeringen worden geleverd:

52188AXX

S..
Wormwielreductor in voetuitvoering

SF..
Wormwielreductor in flensuitvoering B5

SAF..
Wormwielreductor in flensuitvoering B5 met holle 
as

SHF..
Wormwielreductor in flensuitvoering B5 met holle 
as en krimpschijf
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52189AXX

SA..
Wormwielreductor met holle as

SH..
Wormwielreductor met holle as en krimpschijf

ST..
Wormwielreductor met holle as en TorqLOC®-
klemverbinding

SAZ..
Wormwielreductor in flensuitvoering B14 met holle 
as

SHZ..
Wormwielreductor in flensuitvoering B14 met holle 
as en krimpschijf
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Aandrijfzijdige 
componenten

52191AXX
Afbeelding 1: overzicht aandrijfzijdige componenten

AD Aandrijfzijdig deksel AR/W Adapter met slipkoppeling en toeren-
talbewaking

AD/ZR Aandrijfzijdig deksel met centreerrand AR/WS1)

1) Alleen in combinatie met variator VARIBLOC®

Adapter met slipkoppeling en slipbe-
waking

AD/RS Aandrijfzijdig deksel met terugloopblok-
kering

/W Toerentalbewakingsrelais

AD/P Aandrijfzijdig deksel met motorfundatie-
plaat

/WS Slipbewakingsrelais

AM adapter voor de aanbouw van IEC/
NEMA-motoren

AT Adapter met hydraulische aanloop-
koppeling

AQ Adapter voor de aanbouw van servo-
motoren

AT/RS Adapter met hydraulische aanloop-
koppeling en terugloopblokkering

AR Adapter met slipkoppeling AT/BM(G) Adapter met hydraulische aanloop-
koppeling en platenrem
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2.3 Typeaanduiding van reductoren en opties
Rechte reductoren
RX.. eentraps voetuitvoering

RXF.. eentraps flensuitvoering

R.. voetuitvoering

R..F voet/flensuitvoering

RF.. flensuitvoering

RM.. flensuitvoering met verlengde lagerpot

Vlakke reductoren
F.. voetuitvoering

FA..B voetuitvoering en holle as

FH..B voetuitvoering en holle as met krimpschijf

FV..B voetuitvoering en holle as met splinesvertanding volgens DIN 5480

FF.. flensuitvoering B5

FAF.. flensuitvoering B5 met holle as

FHF.. flensuitvoering B5 met holle as en krimpschijf

FVF.. flensuitvoering B5 met holle as en splinesvertanding volgens DIN 5480

FA.. holle as

FH.. opsteekuitvoering met krimpschijf

FT.. holle as met TorqLOC®-klemverbinding

FV.. opsteekuitvoering met splinesvertanding volgens DIN 5480

FAZ.. flensuitvoering B14 met holle as

FHZ.. flensuitvoering B14 met holle as en krimpschijf

FVZ.. flensuitvoering B14 met holle as en splinesvertanding volgens DIN 5480

Kegelwielreductoren
K.. voetuitvoering

KA..B voetuitvoering en holle as

KH..B voetuitvoering en holle as met krimpschijf

KV..B voetuitvoering en holle as met splinesvertanding volgens DIN 5480

KF.. flensuitvoering B5

KAF.. flensuitvoering B5 met holle as

KHF.. flensuitvoering B5 met holle as en krimpschijf

KVF.. flensuitvoering B5 met holle as en splinesvertanding volgens DIN 5480

KA.. holle as

KH.. opsteekuitvoering met krimpschijf

KT.. holle as met TorqLOC®-klemverbinding

KV.. opsteekuitvoering met splinesvertanding volgens DIN 5480

KAZ.. flensuitvoering B14 met holle as
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KHZ.. flensuitvoering B14 met holle as en krimpschijf

KVZ.. flensuitvoering B14 met holle as en splinesvertanding volgens DIN 5480

Wormwielreductoren
S.. voetuitvoering

SF.. flensuitvoering B5

SAF.. flensuitvoering B5 met holle as

SHF.. flensuitvoering B5 met holle as en krimpschijf

SA.. Holle as

SH.. opsteekuitvoering met krimpschijf

ST.. holle as met TorqLOC®-klemverbinding

SAZ.. flensuitvoering B14 met holle as

SHZ.. flensuitvoering B14 met holle as en krimpschijf

Opties voor de reductoren serie R, F en K
/ R met gereduceerde speling

Optie voor K- en S-reductoren
/T met reactiearm

Opties voor de 
reductoren serie 
F
/G met rubber buffer
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2.4 Typeaanduiding aandrijfzijdige componenten
Adapters
AM.. Adapter voor de aanbouw van IEC/NEMA-motoren

../RS ..en terugloopblokkering

AQ.. Adapter voor de aanbouw van servomotoren
AQA met spiebaan
AQH met klemringnaaf

AR.. Adapter met slipkoppeling
../W ..en toerentalbewaking
../WS  ..en slipbewaking

AT .. Adapter met hydraulische aanloopkoppeling
../RS ..en terugloopblokkering
../BM(G) ..en platenrem

../HF ..met vastzetbare handremlichting

../HR ..met zelf terugspringende handremlichting

Aandrijfzijdig 
deksel
AD .. Aandrijfzijdig deksel

../P ..met motorfundatieplaat

../RS ..en terugloopblokkering

../ZR ..met centreerrand

2.5 Typeaanduidingen motorbasis
MK.. Motorbasis

../MTS Mechanisch-thermische bewakingsunit

../BTS Aanrakingsvrije thermische bewakingsunit

../T Reactiearm
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2.6 Voorbeeld voor de typeaanduiding van een reductor
De typeaanduiding van de reductor wordt steeds vanaf de reductorzijde opgebouwd.
Een gecombineerde kegelwielreductor met hydraulische aanloopkoppeling heeft bij-
voorbeeld de volgende typeaanduiding:

Overige voorbeelden:
• RF 97 AD 3 /P

– Type reductor: RF rechte reductor in flensuitvoering
– Reductorgrootte: 97
– Aandrijfzijdige reductorcomponent: AD3/P aandrijfzijdig deksel met motorfunda-

tieplaat grootte 3

• FH 47 /R /G AQH 100/3
– Type reductor: FH vlakke reductor met holle as en krimpschijf
– Reductorgrootte: 47
– Optie reductor: /R uitvoering met gereduceerde speling
– Optie reductor: /G rubber buffer
– Aandrijfzijdige reductorcomponent: AQH 100/3 adapter voor het aanbouwen van

servomotoren met klemringnaaf grootte 100/3

K 107 R 87 AT 421 /BMG

Optie aandrijfzijdig reductorcomponent

Grootte aandrijfzijdig reductorcomponent

Type aandrijfzijdig reductorcomponent

Grootte reductor
2. reductor

Type reductor

Grootte reductor
1. reductor

Type reductor

04669AXX
Afbeelding 2: voorbeeld voor de typeaanduiding
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2.7 Explosiebeveiliging volgens ATEX
Geldigheidsge-
bied

Met de EU-richtlijn 94/9/EG, ook ATEX genoemd wordt de explosiebeveiliging voor alle
soorten apparatuur voor de Europese markt nieuw geregeld. Deze richtlijn geldt zo-
doende ook voor reductoren. De EU-richtlijn 94/9/EG is vanaf 01.07.2003 zonder beper-
kingen geldig voor de toepassing van reductoren binnen de Europese Unie. Andere Eu-
ropese landen, bijvoorbeeld Zwitserland, hebben zich ondertussen aan deze regelge-
ving geconformeerd.

Omvang SEW-EURODRIVE levert explosiebeveiligde reductoren alleen nog overeenkomstig het
betreffende ATEX-voorschrift. Dit geldt ook voor opties en accessoires in explosiebevei-
ligde uitvoering.
Explosiebeveiligde reductoren zijn afhankelijk van uitvoering en dimensionering ge-
schikt voor:
• omgevingen met explosiegevaar door gas, Zone 1 of 2,
• omgevingen met explosiegevaar door stof, Zone 21 of 22.

SEW-EURODRIVE levert motorreductoren en motoren van de categorieën:
• II2G
• II2D
• II3GD
• II3D
voor toepassing in zones 1, 21, 2 en 22.

Solo-reductoren met aandrijfzijdige componenten zijn leverbaar overeenkomstig de vol-
gende categorieën:
Reductoren met adapters AM en AQA, en aandrijfzijdig deksel AD
• II2GD
voor toepassing in zones 1, 21, 2 en 22.

Reductoren met adapter AR
• II3GD
voor toepassing in zones 1, 21, 2 en 22.

De adapters AQH en AT, evenals aandrijvingen op motorbases zijn niet overeenkomstig
ATEX-voorschrift leverbaar.

Verdere 
documentatie

De systeembeschrijving "Explosiebeveiligde aandrijvingen volgens EU-richtlijn 94/9/
EG" en de gelijknamige brochure uit de serie "Aandrijftechniek in de praktijk"  informeren
u grondig over dit onderwerp.
Voor uitgebreide informatie over de explosiebeveiligde producten van SEW-EURO-
DRIVE dient u de catalogus "Explosiebeveiligde aandrijvingen" en de catalogus "Me-
chanische variatoren" te raadplegen.
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2.8 Corrosiewering en oppervlaktebescherming
Algemeen Voor het gebruik van reductoren onder bijzondere klimatologische of milieu-omstandig-

heden biedt SEW-EURODRIVE optioneel de oppervlaktebescherming OS aan.
Als uitbreiding hierop zijn nog extra beschermingsvoorzieningen voor de uitgaande as-
sen mogelijk.

Oppervlaktebe-
scherming OS

In plaats van de standaard oppervlaktebescherming zijn reductoren optioneel leverbaar
met de oppervlaktebescherming OS1, OS2 of OS3. In uitbreiding op OS1, OS2 en OS3
kan als extra nog de speciale voorziening Z worden uitgevoerd. De speciale voorziening
Z houdt in dat grote verdiepingen in de contouren vóór het aanbrengen van de lak met
kit worden gevuld.

Bijzondere 
beschermings-
voorzieningen

Voor het gebruik onder sterke milieubelasting of voor bijzonder belastende toepassin-
gen kunnen voor de uitgaande assen van motorreductoren als optie bijzondere bescher-
mingsvoorzieningen worden toegepast.

Oppervlakte-
bescherming

Laagopbouw Laagdikte 
[µm]

Geschikt voor

Standaard 1 × dompelgrondlak
1 × eencomponent-deklak ca. 50-70

• normale omgevingsinvloeden
• relatieve luchtvochtigheid onder 90%
• oppervlaktetemperatuur tot max. 120°C
• corrosiviteitscategorie C11)

1) volgens DIN EN ISO 12 944-2

OS1

1 × dompelgrondlak
1 × tweecomponent-
grondlaag
1 × tweecomponent-
aflak

ca. 120-150

• Geringe milieubelasting
• relatieve luchtvochtigheid max. 95%
• oppervlaktetemperatuur tot max. 120°C
• corrosiviteitscategorie C21)

OS2

1 × dompelgrondlak
2 × tweecomponent-
grondlaag
1 × tweecomponent-
aflak

ca. 170-210

• Matige milieubelasting
• relatieve luchtvochtigheid tot 100%
• oppervlaktetemperatuur tot max. 120°C
• corrosiviteitscategorie C31)

OS3

1 × dompelgrondlak
2 × tweecomponent-
grondlaag
2 × tweecomponent-
aflak

ca. 220-270

• Grote milieubelasting
• relatieve luchtvochtigheid tot 100%
• oppervlaktetemperatuur tot max. 120°C
• corrosiviteitscategorie C41)

Maatregel Beschermingsprincipe Geschikt voor

Kanisil-oppervlaktelaag Oppervlaktelaag bij het loopvlak 
van de askeerring

Sterke milieubelasting en in combina-
tie met Viton-askeerring

Uitgaande as van roestvast 
staal

Oppervlaktebescherming door 
hoogwaardig materiaal

Bijzonder belastende toepassingen 
met betrekking tot oppervlaktebe-
scherming
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NOCO®-Fluid SEW-EURODRIVE levert bij elke reductor met een holle as standaard het corrosiewe-
rende en glijmiddel NOCO®-Fluid. U dient NOCO®-Fluid bij het monteren van de reduc-
tor met holle as te gebruiken. U vermindert daarmee eventueel optredende passings-
roest en vergemakkelijkt latere demontage.
Verder is NOCO®-Fluid ook geschikt voor het beschermen van bewerkte metalen op-
pervlakken die niet tegen corrosie beschermd zijn. Dat zijn bijvoorbeeld delen van
aseinden of flenzen. U kunt NOCO®-Fluid ook in grotere verpakkingshoeveelheden bij
Vector Aandrijftechniek bestellen.
NOCO®-Fluid is veilig voor levensmiddelen overeenkomstig USDA-H1. U herkent de
voor levensmiddelen-veilige NOCO®-Fluid aan het USDA-H1-merk op de verpakking.
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2.9 Langdurige opslag
Uitvoering U kunt reductoren ook in de uitvoering "langdurige opslag" bestellen. Aan het smeermid-

del van de reductor wordt dan een VCI-corrosiewerend middel (volatile corrosion inhibi-
tors) toegevoegd. Zonder verdere vermelding wordt de reductor met de oppervlaktebe-
scherming OS1 uitgevoerd. Desgewenst kunt u in plaats van OS1 ook OS2 of OS3 be-
stellen.

Olievulling Let vanwege de olievulling op de volgende aanwijzingen:
• Minerale olie (CLP) en synthetische olie (CLP HC): de reductoren krijgen stan-

daard overeenkomstig de opgegeven bouwvorm (M1 ... M6) de bedrijfsklare olievul-
ling.

• Synthetische olie (CLP PG): de reductoren worden deels met verhoogd olieniveau
geleverd. U dient voor de inbedrijfstelling het olieniveau te corrigeren overeenkom-
stig de vereiste bouwvorm (M1 ... M6). De olievulhoeveelheden voor de reductoren
worden in hoofdstuk 8,1 "Smeermiddelen" vermeld.

Opslag-
omstandigheden

Raadpleeg bij langdurige opslag de in de volgende tabel vermelde opslagvoorwaarden:

Oppervlaktebescherming Geschikt voor

OS1 Geringe milieubelasting

OS2 Matige milieubelasting

OS3 Grote milieubelasting

De reductoren dienen tot de inbedrijfstelling afgesloten te blijven zodat het VCI-corro-
siewerende middel niet verdampt.
Controleer in elk geval het olieniveau voor u de reductor in bedrijf neemt!

Klimaatzone Verpakking1) Opslagplaats Opslagduur

Gematigd 
(Europa, USA, 
Canada, China en 
Rusland met uit-
zondering van de 
tropische gebie-
den)

In dozen verpakt met 
droogmiddel en vochtig-

heidsindicator in folie 
geseald.

Overdekt, beschermd tegen regen, trillingsvrij.

Maximaal drie jaar bij regel-
matige controle van verpak-
king en vochtigheidsindicator 
(rel. luchtvochtigheid < 50%).

Open

Overdekt en gesloten bij constante temperatuur 
en luchtvochtigheid (5°C < ϑ < 60°C, < 50% rela-

tieve luchtvochtigheid).
Geen plotselinge temperatuurschommelingen en 
gecontroleerde ventilatie met filters (vuil- en stof-
vrij). Geen agressieve dampen en geen trillingen.

Twee jaar en langer bij regel-
matige inspectie. Bij het 

inspecteren controleren op 
reinheid en mechanische 

schade. Controleer of de cor-
rosiewering intact is.

Tropisch (Azië, 
Afrika, Midden- en 
Zuid-Amerika, 
Australië, Nieuw-
Zeeland met uit-
zondering van de 
gematigde gebie-
den)

In dozen verpakt met 
droogmiddel en vochtig-

heidsindicator in folie 
geseald.

Tegen insectenvraat en 
schimmelvorming door che-

mische behandeling 
beschermd.

Overdekt, beschermd tegen regen en sneeuw, tril-
lingsvrij.

Maximaal drie jaar bij regel-
matige controle van verpak-
king en vochtigheidsindicator 
(rel. luchtvochtigheid < 50%).

Open

Overdekt en gesloten bij constante temperatuur 
en luchtvochtigheid (5°C < ϑ < 60°C, < 50% rela-

tieve luchtvochtigheid).
Geen plotselinge temperatuurschommelingen en 
gecontroleerde ventilatie met filters (vuil- en stof-
vrij). Geen agressieve dampen en geen trillingen. 

Bescherming tegen insectenvraat.

Twee jaar en langer bij regel-
matige inspectie. Bij het 

inspecteren controleren op 
reinheid en mechanische 

schade. Controleer of de cor-
rosiewering intact is.

1) De verpakking dient geleverd te worden door een deskundig bedrijf en moet van een kwaliteit zijn die uitdrukkelijk geschikt is voor de
betreffende omstandigheden.




