veilig werken met

DE EENASSIGE TREKKER
1. Waarschuwing en algemene richtlijnen

Bij nood

• Machine stilleggen door dodemanshendel te lossen. Sleutel verwijderen indien aanwezig.
• 112 en leidinggevende verwittigen.

ONGEVALLENPREVENTIE
»»Lees aandachtig de gebruikershandleiding door.
»»Vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring zijn vereist.
»»Wees alert op de restrisico’s aangeduid door middel van veiligheidsstickers op het werktuig en het
aanbouwwerktuig.
»»De machines zijn verboden voor personen jonger dan 18 jaar.

2. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
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3. RISICO EN PREVENTIE
RISICO

PREVENTIE

Kantelen van de trekker, gekneld
raken tussen trekker en obstakel,
struikelen: zware tot dodelijke
kwetsuren.

• Werk enkel met een trekker die uitgerust is met een dodemanshendel.
• Verken vooraf het werkterrein op diepe kuilen en obstakels.
• Verzeker de stabiliteit van de machine door de wielgrootte, het
tegengewicht en de afmetingen van het aanbouwwerktuig aan te passen
naargelang de basismachine, het werk en het terrein.
• Werk binnen veilige grenzen.

Onverwachte en/of ongecontroleerde
beweging van de trekker: zware schok
in rug en ledematen, val door verlies
van evenwicht.

• Werk enkel met een trekker die uitgerust is met een dodemanshendel.
• Ken alle bedieningshendels, schakelstanden en hun functies.
• Koppelen en schakelen gebeurt aandachtig en langzaam.

Ongunstige houding en te zware
belasting: rugklachten, klachten aan
arm-, schouder-, nek- en rugspieren.

• Kies een machine waarvan de stuurboom instelbaar is.
• Zorg voor een gepast evenwicht van de volledige machine. Gebruik
tegengewichten indien nodig.
• Heb aandacht voor de lichaamshouding (lopen met rechte rug).
• Pas de rijsnelheid aan de stapsnelheid aan.
• Wissel werkzaamheden regelmatig af.

Blootstelling aan trillingen: klachten
aan armen, handen en vingers;
gewrichtsklachten, tintelen en gevoelloos worden ten gevolge van slechte
bloedstroom.

• Kies een trekker met een laag trillingsniveau.
• Gebruik een trekker met antivibratievoorzieningen en trillingsdempende
handvatten.
• Zorg er voor dat sneldraaiende aanbouwwerktuigen goed uitgebalanceerd
zijn.
• Draag lederen handschoenen.

Contact met uitlaat: brandwonden.

• Voorzie de motoruitlaat van een afschermrooster.

Zich stoten aan of in aanraking
komen met scherpe en/of draaiende
delen: schaaf- en snijwonden.

• Zorg voor afscherming van alle draaiende en bewegende delen.
• Draag veiligheidskleding, in het bijzonder veiligheidsschoenen of -laarzen
en handschoenen.

Te hoog geluidsvermogenniveau:
gehoorschade.

• Gebruik machines en aanbouwwerktuigen met een laag
geluidsvermogenniveau (LWA<96dB).
• Stel het geluidsvermogenniveau vast om het type gehoorbescherming en
de maximale tijdsduur van blootstelling te kunnen bepalen.
• Draag gehoorbescherming.
• Stel een maximale tijdsduur van blootstelling in.

4. Bijzondere aandachtspunten bij gebruik

1. Werkvoorbereiding
• Voer een last minute risicoanalyse uit.
• Trek steeds je veiligheidskledij aan.
• Verken het werkgebied. Overtuig je ervan dat er geen onoverkomelijke hindernissen zijn. Let vooral op diepe kuilen,
afsluitingen of taluds.
• Breng indien nodig signalisatie aan en laat niet-bevoegden het werkgebied verlaten.
• Leer de bedieningshandelingen tot je ze vlot kent.

2. GebruikSklaar maken van de machine
• Raadpleeg vooraf grondig de gebruiks- en onderhoudsinstructies, ook met betrekking tot de keuze, de montage en
het gebruik van het aanbouwwerktuig.
• Controleer de algemene staat van de machine.
• Monteer de juiste wielen en breng ze op de juiste spoorbreedte, afhankelijk van het aanbouwwerktuig en het terrein.
• Monteer het aanbouwwerktuig zoals voorgeschreven door de fabrikant.
• Stel de stuurboom en de handvatten in om ergonomisch te werken.
• Monteer indien nodig een tegengewicht of een transportwiel.
• Controleer of de trekker en het aanbouwwerktuig voorzien zijn van de nodige afschermingen en beveiligingen.
• Controleer alle smeerpunten en smeer ze indien nodig bij.
• Doe de BLOK-controle bij stilstaande motor:
B = Brandstof: vul de brandstoftank met de juiste brandstof. Zet de benzinekraan open.
L = Luchtfilter: controleer de luchtfilter en reinig indien nodig.
O = Olie: controleer de olieniveaus (motor, luchtfilter (bij oliebadluchtfilter) en versnellingsbak en/of
hydrostatische aandrijving) en vul ze indien nodig bij.
K = Koeling: controleer de onderdelen die instaan voor de koeling zoals aanzuig, koelribben, ventilator ...
• Controleer de aanduidingen op en de vlotte schakeling van de bedieningshendels.
• Controleer de bandenspanning.

3. Starten van de machine
•
•
•
•
•

Zorg voor een veilige vrije ruimte voor en achter de machine.
Schakel de versnellingshendel en aftakashendel in neutrale stand.
Voer de startprocedure uit zoals beschreven in de handleiding.
Controleer de goede werking van de dodemanshendel. Indien deze defect is, gebruik je de machine niet.
Controleer de bediening en het aanbouwwerktuig op hun goede werking.

4. Werken met de machine
• Wijzig indien nodig de instellingen (stuurboom en handvatten, tegengewichten, transportwiel, werktuig) van
transportstanden naar werkstanden.
• Bepaal de meest wenselijke werkinrichting in functie van het terrein, de omgeving en de windrichting (= gevaar voor
de uitlaatgassen).
• Kies de juiste versnelling en het juiste aftakastoerental.
• Leg het aanbouwwerktuig steeds stil wanneer je de machine verplaatst naar een andere werkplek.
• Leg de motor steeds stil bij een onderbreking van het werk.
• Wees alert voor zichtbare en hoorbare gebreken.

5. Transport van de machine
• Houd rekening met het gewicht van de machine bij de keuze van het transportmiddel en het laad- en lossysteem.
• Gebruik aangepaste oprijplaten met de nodige antislip en verankering.
• Schakel de wielblokkering of handrem in en breng de nodige transportbeveiligingen aan.

6. Transport met de machine over de weg
• Aandacht: machinecombinatie met opgebouwde zitplaats voor de bestuurder valt onder toepassing van de
verkeersreglementering.
• Signaleer het voertuig duidelijk als een voertuig voor traag verkeer: oranje knipperlicht(en) en een speciale driehoek
voor traag verkeer.
• Een nummerplaat is niet noodzakelijk.

7. Onderhoud van de trekker en aanbouwwerktuigen
• Voer onderhoudswerkzaamheden alleen zelf uit als je over de nodige kennis, vaardigheid en gereedschappen beschikt.
Zoniet laat je deze door een gespecialiseerd vakman uitvoeren.
• Voer werkzaamheden enkel uit bij een stilgelegde motor en uitgeschakelde aandrijving. Neem de onderhoudsvoorschriften in acht en houd je aan het schema.
• Blokkeer en ondersteun de machine voldoende.
• Zorg voor voldoende ventilatie en afzuiging van de uitlaatgassen.
• Vervang verdwenen of beschadigde veiligheidsstickers.

8. Milieu
•
•
•
•
•

Laat de trekker niet onnodig stationair draaien.
Laat de motor geen onnodig hoge toeren draaien.
Voorkom het morsen van brandstof en olie.
Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. Ontstof en reinig de machine zo veel mogelijk met perslucht.
Reinig en onderhoud de machine op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen kunnen worden en geen
milieuschade kunnen veroorzaken.

5. PBM’s

indien van toepassing

!

Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en vervangt de handleiding niet.

!

Niet elke machine is identiek. Er zijn verschillen tussen merken en modellen. Bij een eerste gebruik is
het aanbevolen steeds de handleiding door te nemen.

!

De instructiekaart kan worden aangevuld met MSDS-fiches, bijkomende interne veiligheidsmaatregelen ... Deze maken integraal deel uit van deze instructies.

!

Zelfs bij toepassing van alle veiligheidsmaatregelen blijft er steeds een restrisico bestaan dat nooit
helemaal kan worden uitgesloten. Bij het gebruik van elke machine dien je dus steeds alert te zijn voor
onvoorziene omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.

Meer informatie OF bijhorende opleidingen

Meer informatie in jouw organisatie?

Inverde • projectcoördinator veiligheid
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be
www.inverde.be • www.ecopedia.be

Neem contact op met:
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