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1. VERBODEN
-

Een tractor te besturen zonder rijopleiding.
Te werken met wijde of loshangende kledij die kan gegrepen worden door draaiende delen
Te werken zonder het dragen van de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen
Ringen, armbanden, uurwerk en sierraden te dragen.
Tussen de trekker en de machine te staan bij bediening van de hefinrichting.
Te werken aan de machine als de trekker nog draait.
Motor in te hoge onbelaste toeren te jagen.
Neem nooit passagiers mee tenzij er een goedgekeurde zitplaats aanwezig is.
Omstaanders in te buurt toe te laten.
Tussen voor- en achterwielen te staan.

2. RISICO’S

-

-

3. MAATREGELEN

Snijwonden aan scherpe onderdelen.
Klemming tussen frame tractor en machine.
Schadelijke uitlaatgassen en brandwonden.
Contact met draaiende onderdelen.
Kantelen van de trekker.
Lekkende hydraulische leidingen.
Onvoldoende draagkracht op de wielen.
Gehoorschade.
Overbelasting van ruggengraat door
schuddende en trillende werkplek.

- Zorg dat de wettelijk verplichte kit aanwezig is
(driehoek, brandblusser, EHBO).
- Contact met draaiende delen vermijden.
- Geen passagiers laten plaatsnemen bij
uitvoeren werkzaamheden.
- Voldoende frontgewicht voorzien.
- Achterruit van de tractor gesloten houden.
- Aangepaste bedieningssnelheid respecteren.
- Werk nooit in onvoldoende verluchte gesloten
ruimte.
- Draag afhankelijk van de werken oorkappen.
- Zorg voor een goede lichaamshouding.
- Aandacht hebben voor omstaanders en
helpers.
- Nooit bijtanken bij draaiende motor.
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4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN - VERPLICHT

5. BEDIENINGINSTRUCTIES
-

Rond de trekker kijken voor te vertrekken.
Zorg voor voldoende zicht.
Bij steigeren onmiddellijk ontkoppelen.
Laat ramen en deuren niet openstaan (stof, geluid).
Niet in de buurt van draaiende delen komen.
Bedieningsorganen bedienen van op de trekker.
Nooit op- of afstappen als deze in beweging is.
Respecteer een aangepaste rijsnelheid.

6. BIJ NOODGEVALLEN
Defect mechanische onderdelen

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

Lichamelijke letsels

- Bedrijfsleider verwittigen
- Hulpdiensten bellen: 112
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