CHECKLIST VEILIGHEID MACHINES
 nieuwe machines geleverd met een CE-attest en een handleiding
 inventarislijst van alle machines aanwezig
 indienststellingsverslag voor elke machine
 veiligheidsinstructiekaart voor elke machine
 onderhouds- enof keuringsʖche voor elke machine

 inventaris + jaarlijkse controle voor alle arbeidsmiddelen
voor werkzaamheden op hoogte
 symbolen en pictogrammen op de machines zijn steeds
aanwezig en zichtbaar
 noodstoppen of veiligheden regelmatig getest, niet verwijderd of overbrugd
 periodiek te keuren machines/installaties laten keuren door
een externe controledienst. O

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent
Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)
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VEILIG OMGAAN
N MET JJE TRACTOR
Jaarlijks zijn er in de land- en tuinbouwsector
wsector
or zo’n 20 dodelijke arbeidsongevallen
a
en 300 ongevallen met letsels, op een
ongevallen. Van de
en totaal van 7000 ongeval
arbeidsongevallen in de landbouwsector
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or is een groot deel van
v de ongevallen te
wijten aan machines en tractoren.
ren.
In België vormt de tractorr een van de
belangrijkste oorzaken
n van arbeidsongevallen. Van deze ongevallen is één
op twintig dodelijk
ijk
k en acht op twintig
hebben tijdelijk
k een
ee volledige
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Verplettering tijdens het aanko
aankoppelen
Verplettering tijdens het aan
aankoppelen
doet zich meestal voor wanneer iemand
de bestuurder helpt. Die persoon staat
zo goed als uit het gezichtsveld van de
bestuurder en heeft weinig plaats om
uit te wijken. Vooral wanneer de tractor
plots achteruitrijdt, bestaat het gevaar
dat hij iemand verplettert. Ook wanneer
de bestuurder zelf voor de aankoppeling zorgt, kan een ongeval gebeuren,
wanneer bijvoorbeeld de parkeerrem/
handrem van de tractor niet aanstond.
Verplettering tijdens een manoeuvre
Iemand die vlak naast een bewegende
tractor staat, kan verpletterd worden
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omdat
dat de bestuurder vaak geen goed
zicht heeft op wie of wat zich dicht bij
zich
zzijn tractor bevindt. Vooral kinderen
lopen hier gevaar.
Verplettering door val uit de cabine
Omdat veel tractoren geen stoel hebben
voor passagiers, zitten ze op het spatbord in de cabine of op het opstapje.
Sommigen zitten achterop de tractor
of de getrokken machine. Wanneer de
machine onverwacht schokt, kan de
passagier zijn evenwicht verliezen. Als
hij valt, kan hij onder het wiel van de
tractor of de aanhangwagen terechtkomen. Het kan ook fout gaan wanneer
iemand op een tractor klimt terwijl die in
beweging is.
Uitrusting van de tractor
Brandblusser. In de tractor moet een
brandblusser aanwezig zijn met het
‘Benor V’-merkteken. Let ook op de vervaldatum van het toestel. De brandblus-
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plannen van de elektrische installaties ter beschikking te zijn.
Elektrische installaties op laagspanning in industriële gebouwen of werkplaatsen dienen vijfjaarlijks gekeurd te worden.
Hoogspanningsinstallaties zijn gebonden aan een jaarlijkse
keuring. Voor huishoudelijke installaties is dit om de 25 jaar.

ser moet op een houder bevestigd zijn,
zich op een zichtbare plaats bevinden en
gemakkelijk bereikbaar zijn. Bovendien
moet de capaciteit van de brandblusser
afgestemd zijn op de maximaal toegelaten massa (MTM) van de tractor.
Verbanddoos. Een verbanddoos wordt
aangeraden, maar als er werknemers
met de tractor rijden is ze verplicht.
Verder zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nuttig in je tractor: een koptelefoon of oordoppen als je moet werken
bij een hoog geluidsniveau (>85 dB),
veiligheidsschoenen met antislipzolen
tegen glijpartijen en een zonnebril (met
UV-bescherming) tegen verblinding.
Tractormassa en brandblussercapaciteit
MTM tractor
Minder dan 2500 kg

poederblusser
BC of ABC
1 kg

2500 tot 7000 kg

2 kg

Meer dan 7000 kg

3 kg
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