
 
 
 
 
 
  

 
 

 

     

INSTRUCTIE  

Werken met de takkenversnipperaar (handinvoer) 
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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 takkenversnipperaar, zoals. 

 draaiende delen die het hout naar binnen trekken, waarbij intrekgevaar voor personen bestaat; 

 wegslaande takken bij de invoertrechter; 

 wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten; 

 gevaar voor de omgeving. 

 Altijd met twee mensen bij deze machine werken. 

 Controle van de werking van de veiligheidshendel voor elk gebruik.  

 Controle van andere delen van de machine, zoals aftaktussenas. 

 Keuringsdatum van de machine. 

 Verbod om met de machine te werken als de beveiligingen niet in orde zijn. Machineveiligheid 

 Hoe je voorkomt dat takken tegen het lichaam slaan. 

 Terugslag van hout. Vooral knoestig hout kan gevaarlijk zijn. Ook lange takken kunnen met grote 

snelheid wegzwiepen. Bij machines met een rechtsom draaiend vliegwiel met snijsysteem zullen 

de takken de neiging hebben om naar rechts te slaan. 

 

 Ga daarom niet midden achter, maar links van de invoertrechter staan.  

 Overleg met de zager voor takken die niet te groot, te zwaar of moeilijk in te voeren zijn, voor: 

 niet te veel weerstand bij het slepen 

 veilig in te kunnen voeren 

 takken die gemakkelijk opgepakt kunnen worden door de invoerrollen 

 het voorkomen van storingen en gevaarlijke situaties. 

 Alleen snoeihout invoeren 

 Stenen, metalen of andere of andere dingen mogen nooit in de takkenversnipperaar terecht 

komen, omdat het bijzonder gevaarlijk is en de machine zwaar kan beschadigen. 

 Takken nooit terug trekken. 

https://agroarbo.nl/catalogus/aftakas/
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 Geen handen of voeten in de invoertrechter of geleidebak. Resten van takken of bladeren worden 

bij een volgend gebruik vanzelf naar de messen getrokken en verwerkt. 

 Hout met doornen of knoestig hout verhoogt het intrekgevaar. 

 Storingen alleen opheffen als de machine is uitgeschakeld en uitgedraaid is. Dit kan even duren. 

Haal de sleutel uit het contact, zodat de machine niet onverwacht opgestart kan worden. 

 Ruimte rondom de machine vrij houden om struikelgevaar te voorkomen; takken die in de buurt 

van de machine liggen direct opruimen. 

 Voorbeelden van ongevallen en bijna-ongevallen bespreken om van te leren. 

 Afspraken over het niet gebruiken van alcohol en drugs. 

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

 Gevaar voor de omgeving of omstanders: 

 Houd rekening met verkeer en derden in de omgeving.  

 Maak eventueel afspraken met de wegbeheerder over het markeren of afzetten van de weg 

en/of wat andere passende maatregelen zijn. Zie ook Veilig werken langs de weg. 

 Als personen binnen een gevaarlijke afstand kunnen komen, extra maatregelen afspreken. 

 De machine nooit onbeheerd laten draaien. 

 Contactsleutel uit de machine halen als er geen direct toezicht is. 

 Schoonmaken van de machine. 

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

 De gebruikershandleiding van de machine ook bij deze instructie betrekken. 

 Toezicht op medewerkers die nog ervaring op moeten doen en/of jeugdigen.  

 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals; 

 gehoorbescherming 

 oog- en/of gelaatsbescherming 

 glad afgewerkte en nauwsluitende kleding, bij voorkeur een snipperoverall. Deze is ook 

verkrijgbaar met zaagbeveiliging in de broekspijpen (voor als ook gezaagd wordt) en ook in 

combinatie met signaaluitvoering (als langs de weg gewerkt wordt) 

 nauwsluitende handschoenen 

 veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen en helm 

 schone, niet vale en hele signaalkleding bij werken in de openbare ruimte. 

 Terugkerende storingen of defecten van de machine doorgeven aan je leidinggevende. 

 Checklist dagelijkse praktijk, zoals in de arbocatalogus omschreven. 

 Check of men de instructie begrepen heeft. 

 
Wat verder besproken is: 

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

 

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