Uit de groene praktijk

Blind door
bosmaaier!

Voor
Trainingen Op Maat:
www.degroenepraktijk.nl
telefoon (026) 482 17 79.

Tegen beter weten in

Plexiglasscherm

Werken met dichtgeknepen ogen geeft aan dat u weet dat uw ogen risico
lopen. Echter, oogleden houden geen hard stukje met een snelheid van
600 km/h tegen. Honderden collega’s
hebben al ondervonden dat
het vuil met deze snelheid door het oog
schiet en het
hoornvlies,
lens, netvlies
en oogzenuwen
onherstelbaar
beschadigd
raken. Werken
zonder oogbescherming is niet
acceptabel.

Het plexiglasscherm beschermt ogen en gezicht voldoende. Ook tegen
hondenpoep. Het scherm moet goed tegen de kin aansluiten zodat er geen
vuil onderdoor vliegt. Tip: neem papier
en een spuitflesje met
water en zeep mee om
het scherm tijdens
het werk regelmatig schoon
te maken.
Vervang het
scherm zodra
het zicht minder wordt. Kijk er
nooit onderdoor.

Veiligheidsbril noodzakelijk

Onvoldoende oog
bescherming

Een scherm van gaas beslaat
niet en is een goede bescherming tegen grote wegspattende delen. Met de
veiligheidsbril beschermt
u uw ogen tegen het
kleine vuil dat door het
gaas heen schiet. Een
veiligheidsbril dient wel
volledig aan te sluiten. Boven,
onder en opzij mogen er geen
spleten zijn waar het vuil langs
kan schieten.

Naar schatting zijn er al ruim 100 groenmen sen blind aan een oog door een bosmaaier.
De kans dat u in uw oog wordt geraakt door

wegspattende steentjes, glas, ijzer of

blik is zeer groot. Het effect van een piep

klein hard stukje is door de extreem

Juiste beschermkap
Elke uitvoering (draad, plastic mesjes, slagmes, shreddermes, zaagblad) heeft zijn eigen beschermkap. In het
instructieboekje staat welke kap de fabrikant bij iedere
uitvoering voorschrijft. Er dient altijd overlap te zijn
van de beschermkap ten opzichte van het maaivlak. De
beschermkap vangt nu de eerste klap op waardoor de
snelheid van het weggeslagen materiaal afneemt.

Verkeerde beschermkap
De beschermkap van het slagmes is niet geschikt voor de
draadkop. Het maaivlak wordt niet afgeschermd waardoor wegspattende stenen u met volle snelheid kunnen
raken. Bovendien kan draad langer worden wat een
hogere omtreksnelheid van 700-900 km/h geeft. De bosmaaier voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en de
productaansprakelijkheid van de fabrikant vervalt. Het
plexiglas scherm en de veiligheidsbril zijn niet berekend op
de veel hogere snelheid van wegspattend vuil. De verplichte
veiligheidsafstand van 15 meter tot de omgeving is nu onvoldoende.

hoge snelheid van ruim 600 km/h enorm. 100 procent oogbescherming is
absoluut nood zakelijk!
Tekst en foto’s:

Mesje verplicht
Het mesje in de beschermkap snijdt te lang draad vanzelf op maat. De fabrikant
beperkt hiermee de maximale omtreksnelheid en verklaart met een CE-markering dat de bosmaaier voldoet aan de veiligheidseisen in de EN 11806, EN 50082.
Het mesje wordt hierin beschreven en is dus wettelijk verplicht. Werken zonder
veiligheidsmesje kan van de Arbeidsinspectie een boete van 250 euro opleveren.
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Een ‘grote’ steen zal door de
hoge snelheid een oog tot
moes kunnen slaan.
Kleine deeltjes zand,
steen, ijzer, glas of blik
schieten als een speldenprik door het oog heen.
Zo zijn al tientallen collega’s door een kleine, haast
pijnloze beschadiging volledig
blind geraakt! Werken zonder oogbescherming is niet acceptabel.

Tuin en Park Techniek • april 2006

Fiedeldij Dop & Tuinte

Onveilige bosmaaier
Door het ontbreken van het veiligheidsmesje kan het draad langer worden.
De veiligheidsmaatregelen zijn niet berekend op een langere draad met veel hogere
omtreksnelheid. De koppeling van de bosmaaier wordt overbelast en gaat kapot.
De beschermkap wordt aan de linkerkant kapotgeslagen, waardoor de bescherming
afneemt.
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