Deze VOORBEELDVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART kan gebruikt worden
voor het opstellen van veiligheidsinstructies op basis van de risicoanalyse
en omstandigheden waarin de arbeidsmiddelen gebruikt worden

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

FIRMA

Onderhoud land- en
tuinbouwmachines

Identificatie van het arbeidsmiddel:
Intern nr.:

Merk:

Afdeling:

Type:

Plaats:

Serienr:

Andere:

Bouwjaar:

Specifieke veiligheidsinstructies voor het onderhoud van arbeidsmiddelen
Werkvoorbereiding
ü

Breng geen wijzigingen aan aan de machines, hierbij vervalt immers de CE en
de garantie van de machine

ü

Onderhoud de machine volgens de aanwijzingen in de handleiding

ü

Enkel vakbekwaam personeel mag onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

ü

Draag werkhandschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril en –schoenen.

ü

Draag geen slobberende kledij, sieraden of sjaals (draag nauwsluitende kledij),
deze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Lange haren
samenbinden.

ü

Draag GEEN handschoenen bij gevaar van intrekken of meedraaien
(bijvoorbeeld bij gebruik van een kolomboormachine)

ü

Gebruik steeds het juiste gereedschap

ü

Zorg voor een stabiele opstelling van de machine

ü

Zorg voor voldoende verlichting van de werkplaats

ü

Verboden te roken of open vuur te maken op de werkplek.

ü

Orde en netheid op de werkplek, onnodig materiaal verwijderen.

ü

Controleer of de veiligheidskaarten van de arbeidsmiddelen en de gebruikte
gevaarlijke producten aanwezig zijn

ü
Veilig werken
ü

Zorg dat de machine volledig uitgeschakeld is en stilstaat vooraleer te starten
met het verhelpen van een storing, het uitvoeren van onderhoud of het
afstellen

ü

Neem maatregelen om ongewild inschakelen door derden te voorkomen:
vergrendel de hoofdschakelaar met een slot. Houd rekening met
mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische druk.
Reinig de machine vooraleer u er aan gaan sleutelen. Verwijder eventuele
plantenresten of modder.
Reinig de elektrische installatie nooit met water om elektrocutie of
waterschade te voorkomen
Zet machines die bij de schoonmaak moeten blijven draaien, in de laagst
mogelijke stand.

ü
ü
ü
ü

Een stabiele werkhouding aannemen, vooral bij het werken op een trap of
stelling.

ü

Blijf bij het proefdraaien uit de buurt van draaiende onderdelen en zorg dat
een tweede persoon bij de bedieningsknoppen blijft als u gaat proefdraaien.
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Neem voldoende afstand. Grijp NIET in draaiende onderdelen.
ü

Abnormaliteiten signaleren aan een verantwoordelijke.

ü

Messen regelmatig smeren met aangepast smeermiddel volgens de gegevens
van de fabrikant.

ü Luchtfilters regelmatig reinigen.
Na de werken
ü
ü
ü

Controleer na de onderhoudswerkzaamheden of alle afschermingen
teruggeplaatst werden alvorens de machine terug in gebruik te nemen.
Controleer de werking van alle noodstopvoorzieningen.
Noteer alle onderhoudswerkzaamheden in een logboek

Bijzondere risico’s
ü

Snijgevaar ter hoogte van messen

ü

Gehoorbeschadiging door lawaai

ü

Aanraken warme delen van motor.

ü

Inademen uitlaatgassen (gesloten ruimtes)
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