
 
 
 
 
 
  

 
 

      

INSTRUCTIE  

Werken met de kleine shovel 
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Instructie (volgende blz.) gegeven op: ……... - ……... - ……..….. 
 
Te: ……………………..……………………………………. 
 
Door: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aanwezig: 
 

Naam Paraaf 
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Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken) 

 

 De gevaren van het werken met de shovel.  

 Hoe je die gevaren kan beheersen. 

 T-rijbewijs bij het rijden op de openbare weg. 

 Veiligheidsvoorzieningen (zoals veiligheidscabine, - frame of –beugel) en de veiligheidsgordel. 

 De gebruikershandleiding van de machine. 

 Welke verwisselbare uitrustingsstukken (bak, palletvork, e.d.) gebruikt mogen worden. 

 Welke lasten getild kunnen worden en onder welke voorwaarden. Dit staat in de tabel met de 

maximale bedrijfslast. Deze moet je duidelijk kunnen lezen vanaf de bestuurderszitplaats.  

 Bij het hijsen: 

 Niet rijden met een bigbag hangend aan de lussen.  

 Zet deze voor transport altijd op een pallet. 

 Gebruik onbeschadigde goedgekeurde stroppen, kettingen en haken, die geschikt zijn voor de 

te hijsen last. 

 Bij het knikken met geheven last kan de machine gemakkelijk omvallen. 

 Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen om van te leren. 

 De invloed van een slappe bodem op de stabiliteit van de shovel. 

 Het gebruik van schotten of rijplaten. 

 Geen dieselmotor in een ruimte. De uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. 

Bovendien zijn er steeds meer elektrische shovels beschikbaar. 

 Hoe voorkom je dat er personen in de werkzone aanwezig zijn.  

 Welke regels er gelden als er personen in de werkzone aanwezig zijn. 

 Nooit personen met de machine omhoog tillen. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan. 

 Geen tweede persoon mee laten rijden. 

 Gebruik voldoende (dodehoek)spiegels op de machine voor goed zicht naar achteren.  

 Akoestische of optische signalering bij achteruit rijden. 

 Zekeren van de shovel bij transport: Raadpleeg Zekeren van zwaar materieel 

 Bij het rijden over de openbare weg:  

 Scherm scherpe delen af (punten van de bak, palletvorken, enz.)  

 Houd de vork of bak in de lage stand, maar niet te laag. Anders wordt het wegdek of een 

verkeersdrempel geraakt bij het 'stuiteren' van de machine.  

 Zorg dat de verlichting werkt en goed zichtbaar is. 

 Reinig spiegels tijdig. 

 T-rijbewijs bij je hebben. 

 Bij het verlaten van de machine:  

 Plaats de bak in de laagste positie, iets voorover. 

 Zet de motor af. 

 Trek de bedrijfsrem aan.  

https://agroarbo.nl/catalogus/zekeren-van-machines-en-materieel/
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 Haal de sleutel uit het contactslot.  

 Spring niet van de machine, gebruik de treden. 

 Afspraken over het niet gebruiken van alcohol en drugs. 

 Melden als er medicijnen gebruikt worden die de reactiesnelheid kunnen beïnvloeden. 

 Checklist voor de dagelijkse praktijk, zoals in de arbocatalogus is omschreven. 

 Wat te doen als gevaren afwijken van normaal of afgesproken is. 

 Informeer je leidinggevende over de defecten van de machine. 

 

Wat verder besproken is: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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