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1. VERBODEN
- Dragen van loshangende kledij.
- Tussen de trekker en de machine of aanhangwagen te staan tijdens het wegrijden van de trekker
om af 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.
- 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.
- Zorg voor een voldoende geventileerde ruimte.
- Aangepaste bedieningssnelheid.
- Alle draaiende onderdelen moeten eerst stilstaan
voor het afkoppelen.
- Koppel eerst alle leidingen (elektrisch en
hydraulisch) en tussenas af.
- Steunpoot, -wiel correct aanbrengen voor een
goede stabiliteit.
- Gedragen werktuigen van een steunpoot
voorzien en zorg dat werktuigen (vb. ploeg ) niet
kunnen kantelen.
- Maak gebruik van de parkeerrem indien
aanwezig of van remblokken voor de wielen.

4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN - VERPLICHT
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5. INSPECTIE EN ONDERHOUD
Voor het afkoppelen
- Zorg voor een vlakke ondergrond.
- Plaats de machine op de grond en maak alle leidingen (elektrisch, hydraulisch) en tussenas los,
maak daarna de topstang los.
- Zet de stabilisatiekettingen los.
- Maak de trekstangen los en zorg dat de borgpennen niet verloren gaan.
- Controleer of de wagen goed op de steunvoet of –wiel staat en trek de handrem aan of zorg voor
remblokken aan de wielen.
- Hydraulisch leidingen voorzien van een beschermkap tegen vervuiling.
Tijdens het afkoppelen
- Vergewis je van het gevaar tijdens het afkoppelen van werktuigen en dat alle
veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.
Na het gebruik
- Nazien of de machine proper is.
- Machine correct opbergen of veilig wegzetten.
- Gebreken melden.

6. INSTRUCTIES
Voor het afkoppelen
- De nodige veiligheidskledij aantrekken bij afkoppelen van de machine.
- Zorg ervoor dat de latten van de driepuntshefinrichting goed geregeld zijn zodanig dat de
machine niet tegen de wielen van de tractor kan slaan.
- Zorg voor een vlakke ondergrond en voor een goede stabiliteit. Gebruik steunpunten of andere
hulpmiddelen.
- Ontkoppel kabels, tussenas en hydraulische slangen.
- Contoleer of alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.
Tijdens het afkoppelen
- Afstand houden t.o.v. de machine.
- Smeer de machine voor het wegzetten. Koppel eerst de aandrijving af voor het smeren.
- Let goed op voor oneffenheden in het terrein en zorg voor voldoende stabiliteit.
- Zorg dat de machine proper is weggezet.
Na het gebruik
- Zorgen dat de machine niet kan kantelen of de wagen niet kan wegrollen.
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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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