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VEILIG WERKEN MET DE TWEEWIELIGE
TREKKER

Ondeskundig gebruik van tweewielige trekkers kan lichamelijk belasting en letsel tot gevolg
hebben. Het feit dat veel werkzaamheden worden uitgevoerd op taluds, slootkanten, steile
hellingen of moerassige ondergrond maakt het extra risicovol. Andere aspecten die de
gezondheid kunnen schaden zijn geluid, trillingen en uitlaatgassen.

Knelpunten
Ondeskundig gebruik van machines en /of onvoldoende kennis van
bijzondere terreinen, taluds en ondraagkrachtige bodems kan leiden tot
ongevallen.
De veiligheidsvoorziening van machines wordt overbrugd.

De brancheafspraken
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Zorg voor een goede werkvoorbereiding en kennis van de bodems,
terreinen en taluds waar gewerkt gaat worden.
Keuze van de te gebruiken machine is belangrijk. Gebruik een eenassige
trekker die niet zwaarder is dan noodzakelijk.
Zorg voor deskundige medewerkers die de machine en de
toepasbaarheid ervan kennen.
Overbrug nooit een beveiliging. Dit is levensgevaarlijk en niet
toegestaan.

Checklist
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Beoordeel vooraf de aard van het werk en de omgeving waar het uitgevoerd moet worden.
Stem de techniek daarop af.
Gebruik een trekker die niet zwaarder is dan noodzakelijk.
Overbrug nooit een beveiliging. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan.
Zorg voor voldoende ruimte om met de machine te manoeuvreren.
Bij het maaien op taluds:
- Gebruik banden met een geschikt proﬁel en voldoende breedte.
- Of: gebruik speciale metalen wielen voor een beter grip.
- Kies voor een kleinere wieldiameter. Dat zorgt voor een gunstiger zwaartepunt op het
talud, waardoor de machine gemakkelijker te besturen is.
- Houd rekening met verkeer in de omgeving. Raadpleeg ook Veilig werken langs de weg.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
ORGANISATIE EN VOORBEREIDING
Ga na of het werk op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Zeker als het langdurig
werk betreft. Als dat niet mogelijk is: rouleer veel of voer pauzemomenten in.
Beoordeel vooraf de aard van het werk en de omgeving waar het uitgevoerd wordt en
stem de techniek daarop af.
Bij werken op taluds of hellingen: bepaal vooraf welke techniek het beste ingezet kan
worden.
Werk met minimaal twee personen.
Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.
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GEREEDSCHAP, MACHINES EN APPARATEN
Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.
Zorg dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruikshandleiding van
de machine.
Werk met veilige apparatuur die goed is onderhouden en gekeurd.
Stel bij aanschaf hoge eisen stellen aan ergonomie en trillingsdemping. De
veiligheidsvoorziening moet goed te bedienen zijn en mag geen extra belemmering
opleveren. Bespreek de norm waaraan een nieuwe machine moet voldoen. De dagelijkse
gebruiksduur is onder andere afhankelijk van het trillingsniveau.

OPLEIDING EN INSTRUCTIE
Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerker is afgestemd op de gevaren van de
machine en op de omgeving van de werkplek.
Geef voorlichting over de juiste werkhouding.
Geef voorlichting over veilig werken langs de weg.
Check of de medewerker de instructie heeft begrepen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze
beschikbaar zijn.
Gebruik altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
gehoorbescherming (> 80 dB(A)).
oog- of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal.
indien nodig signaalkleding.
draag bijvoorkeur hoge veiligheidsschoenen die waterafstotend zijn en afgestemd
op de gevaren van de werkzaamheden.
Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten of verouderd zijn:
bespreek dit met de leidinggevende. Vervang defecte persoonlijke
beschermingsmiddelen meteen.
Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig.

MEER INFORMATIE
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Raadpleeg uw leverancier.
Zie ook ook Veilig werken langs de weg

