ONDERNEMEN MET CUMELA - TOOLBOX
VOOR MEER INFO OVER VEILIG WERKEN,
KIJK OP WWW.AGROARBO.NL.

Tekst: Corina van Zoest-Meester, adviseur arbo

TIPS EN VUISTREGELS
VOOR DE TOOLBOXMEETING

Juist gebruik
van zwaailichten

Zwaailichten gebruik je om te waarschuwen. Als ze onnodig worden gebruikt,
gaat de signaleringswaarde ervan verloren. Het gebruik van zwaailichten is
beschreven in de Regeling optische en geluidsignalen 2009. De politie geeft
je een boete van € 95,- als je het zwaailicht onjuist gebruikt.

ALLE TOOLBOXEN ZIJN OOK DIGITAAL TE GEBRUIKEN VIA DE VEILIG VAKWERK-DIENST.
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.VEILIGVAKWERK.NL
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TOOLBOX - ONDERNEMEN MET CUMELA

HET GELE ZWAAILICHT

HET GROENE ZWAAILICHT

DOEL: AANDACHT VESTIGEN OP HET VOERTUIG

DOEL: AANWIJZEN VAN HET COMMANDOVOERTUIG

Aan:

Door: politie, brandweer en ambulance

• Als het voertuig onder de speciale voertuigen valt én het voertuig
mogelijk niet tijdig wordt opgemerkt door andere weggebruikers.
Als het voertuig een breedteontheffing heeft.

•
• Als je het werkvlak oprijdt of verlaat bij werkzaamheden langs de

Een rood zwaailicht is een niet-erkende kleur en wordt in Nederland
niet gebruikt.

snelweg (CROW 96a).

Uit:

• Als je met het voertuig veilig staat.
• Als je goed kunt worden opgemerkt.
• Als je over de weg rijdt en het voertuig smaller is dan 2,60 meter
Let op: als je langs de snelweg in de berm of het werkvak werkt, mag
het zwaailicht niet aan, ook al is het donker (CROW 96a).

Door: speciale voertuigen

HET GEBRUIK VAN ZWAAILICHTEN
IS BESCHREVEN IN DE REGELING OPTISCHE
EN GELUIDSIGNALEN 2009.
DIE KUN JE VINDEN VIA:
WETTEN.OVERHEID.NL/BWBR0025357/2020-01-18.

• Voertuigen die werken op of aan de weg, bijvoorbeeld stoomwalsen,
hoogwerkers, voertuigen voor het maaien van bermen, gladheidbestrijding of sneeuwruimen. Vuilniswagens vallen hier niet onder.

ADVERTENTIE

• Land- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

•

Eisen aan het zwaailicht:







Voorkom fouten
bij bestelling en
controleert u
éérst de maten
van uw haken
met de tekening
hiernaast!



•

ATTENTIE!



•

Klepel

KVERNELAND 010146/020146 (153031)
Breedte 90 / Dikte 12 mm.
2 gaten Ø17 / hoh 50 / L=280
:e
LELY (435002)
Cilindrisch (oude Roterra)
draad M20x1,5 / L=335 mm.

:e

LELY (435001)
Conisch Normaal zonder druppel
draad M20x1,5 / L=330 mm.

:e

LELY (435013)
Conisch Normaal met druppel
draad M20x1,5 / L=330 mm.

:e

® Klepel

Klepel
OPLAS-

LELY (435004)
Conisch Lang zonder druppel
draad M20x1,5 / L=370 mm.

:e

LELY (435012)
Conisch Lang met druppel
draad M20x1,5 / L=370 mm.

:e

LELY (435007)
Mesmodel (Links/Rechts!)
draad M20x1,5
/ L=375 mm.
(398000)

:e

LELY (435123)
Mesmodel met zijbevestiging
Links/Rechts / L=340 mm.

:e

AMAC


•

die (met aanhangwagen of lading) breder zijn dan 2,60 meter.
Motorvoertuigen die worden gebruikt voor reparatie of berging
van voertuigen.
Voertuigen voor het vervoer van ondeelbare lading waarvoor ontheffing is verleend. Als er geen ontheffing is verleend, mag een zwaailamp
niet worden gebruikt.
Voertuigen van transportbegeleiders, begeleiding van militaire
colonnes en soms de belastingdienst of douane.
Hulpverleningsvoertuigen die op een gevaarlijke plek stil staan
om hun werk te kunnen doen.

(801525)



• Certificering volgens het reglement ECE 65. Dit kan ook een

nameten.

LELY
Normale druppeltand met zijbevestiging.
Lengte 230mm.
Gatextra
18 mm. voordeel
ATTENTIE:
Nu
Orig. nr. 1.1699.0127.0. (435128) L/R : e

led-flitser zijn.

FAE (900177)

• Het signaal moet te zien zijn op twintig

LELY (435010) L/R
Normale druppeltand met
zijbevestiging / L=340 mm. L/R

sinds

meter afstand van het voertuig
(360 graden). Dit wordt gemeten op
1,50 meter boven het wegdek.

1990

:e

LELY (435125) L/R
Extra-lange druppeltand met
zijbevestiging “Aardappeltand”
Lengte=380 mm.! L/R



AVR
(900268) HERDER: e
BOUT / MOER voor montage
van tanden met zijbevestiging




Lengte 70 mm.
e
A =Bout
50 M20x2,5
Bzelfborgende
= 12
Cmoer
= 80 E = ::263
Speciale
e
F =LEMKEN
Ø12 / Zircon
Ø16 7 (436002)

HET BLAUWE ZWAAILICHT

3377022/33 Breedte 115 / Dikte 15 mm.
2 gaten Ø17 / hoh 72 / L=320
:e

Door: politie, ambulance en brandweer.
Het blauwe zwaailicht kan aan gaan bij het aanrijden naar een incident.
Het voertuig wordt dan een voorrangsvoertuig en moet vrije doorgang
krijgen van andere weggebruikers.

S20
LEMKEN Zircon (436080) L/R


DOEL: AANGEVEN VAN EEN DRINGENDE TAAK.

/ Br. 60 / Dikte 10
Bekijk ons volledige assortiment op onzeMestand
website.
1 gat Ø17 mm. / L=315
mm.
BASELIER
(900237)
Ontvang 5% extra korting op het netto goederenbedrag,
Brutoprijzen tenzij anders vermeld

bij uw eerste bestellingS8via onze website.

prodina.nl



LEMKEN Zircon 9 (436001)
3377012/3 (L/R) Breed 115 / Dikte 18 mm. /
2 gaten Ø21 / hoh 73 mm. / L=320
:e

:e
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