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1. VERBODEN
- Dragen van loshangende kledij.
- Tussen de trekker en de aan te koppelen machine of aanhangwagen te staan tijdens het
achteruitrijden van de trekker om aan te koppelen.
- Ringen, uurwerken, armbanden en sierraden te dragen.

2. RISICO’S

3. MAATREGELEN

- Snijwonden aan scherpe onderdelen.
- Klemming tussen tractor en machine /
aanhangwagen.
- Schadelijke uitlaatgassen in gesloten
ruimte.
- Contact met draaiende onderdelen.
- Lekkende hydraulische leidingen.
- Onvoldoende draagkracht op de wielen.
- Loskomen van de koppelingspen.
- Het uitslaan van de werktuigen
(stabilisatiestangen).
- Kwetsuren bij onvoldoende stabiliteit van
machine of persoon.
- Wegrijden van een ontkoppelde wagen.

- Contact met draaiende delen vermijden.
- Nooit op de machine plaatsnemen bij uitvoeren
van werkzaamheden.
- Voldoende frontgewichten voorzien aan de
trekker.
- Zorg voor een voldoende geventileerde ruimte.
- Aangepaste bedieningssnelheid.
- Goed passende koppelingspen ook goed borgen.
- Trekoog van aanhangwagen moet draaibaar zijn.
- Trekoog en trekhaak mogen niet beiden
draaibaar zijn.
- Steunwiel of -poot op de juiste hoogte brengen.
- Hoogte van de trekhaak mag niet boven de
hartlijn van de trekker uitkomen.
- Koppelingsas, olieslang en verlichting correct
aansluiten en zorgen dat ze niet komen vast te
zitten.
- Stabilisatiestangen vastzetten tijdens transport.
- Gebruik de buitenboordbediening om de hoogte
van de hefinrichting aan te passen tijdens het
aankoppelen van werktuigen.
- Bij gebruik van combinatiewerktuigen zeker
zorgen voor voldoende vooraslast.
- Steeds de aandrijving uitschakelen om
verstopping bij een draaiend werktuig op te
lossen.
- Laat alle stickers goed zichtbaar op trekker en
machine.
- Nooit een trekker onbeheerd achterlaten met de
contactsleutels erop.
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4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN

5. INSPECTIE EN ONDERHOUD
Voor het gebruik
- Controleer of de topstang niet te ver is uitgedraaid, er moet nog voldoende draai-eind in het
tussenstuk aanwezig zijn.
- Controleer of de machine goed aan de trekstangen is gekoppeld en borgpennen aanwezig zijn.
- Controleer of de wagen goed in de trekhaak of pythonhaak is aangekoppeld/geborgd.
- De machine in werkpositie hangt.
- Kijk na of de hydraulische/elektrische leidingen en aftaktussenas goed zijn aangekoppeld.
- Zorg voor voldoende vooraslast.
Tijdens het gebruik
- De verlichting - en identificatie-uitrusting proper blijft.
- Zorg dat aftakas en tussenas goed gekoppeld zijn. (borgpen)
- Zorg dat de trekhaak goed geborgd is.
- Let erop dat hydraulische slangen en elektrische leidingen niet klem kunnen zitten.
- Koppel eerst de trekstangen, borg ze en koppel daarna de topstang en borg ze.
- Maak indien nodig gebruik van de verdraaibare hefstangen om aankoppelen van de trekstangen
te vergemakkelijken.
- Doe indien nodig reeds een juiste instelling van de vlakstelling van het werktuig
- Koppel indien nodig de tussenas en de oliedrukslangen.
- Tijdens transport moeten de stabilisatiestangen vastgezet worden.
- Bij gebruik van de hefinrichtingshendel (buitenboord) extra aandacht geven aan de veiligheid.
Na het gebruik
- Nazien of de machine proper is.
- Machine correct opbergen of veilig wegzetten.
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6. INSTRUCTIES
Voor het gebruik
- De nodige veiligheidskledij aantrekken bij gebruik van de machine
- Kijk rond de machine (en de trekker) alvorens weg te rijden en alvorens de machine in werking te
stellen, zorg voor voldoende zicht.
- Zorg ervoor dat de stabilisatiestangen goed geregeld zijn zodanig dat de machine niet tegen de
wielen van de tractor kan slaan.
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen werken.
Tijdens het gebruik
- Afstand houden t.o.v. de machine.
- Bij herstelling, smeren en schoon maken ten velde steeds de machine op de grond plaatsen en de
aandrijving afkoppelen. Respecteer een aangepaste rijsnelheid.
- Let goed op voor oneffenheden in het terrein.
- Controleer regelmatig de goede werking van de machine.
- Niet in de buurt van de draaiende delen van de machine komen bij werking.
- Zorg dat verlichting en signalisatie zuiver blijven.
Na het gebruik
- Reinigen van de machine
- Bij terugplaatsen de machine stabiel plaatsen en de steunvoeten goed borgen

7. BIJ NOODGEVALLEN
Defect mechanische onderdelen

- Tractor / machine stilleggen en handrem
optrekken.
- Signalisatie plaatsen op de openbare weg

Lichamelijke letsels

- Bedrijfsleider contacteren
- Hulpdiensten bellen: 112
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