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Het los trekken van zware trekkers of machines brengt risico’s met zich mee. In de praktijk blijkt dat er 

een ketting of kabel extreem grote krachten komen te staan. Als een ketting of kabel los schiet en 

daarbij de cabine raakt kan de chauffeur ernstige verwondingen oplopen. 

 

Gevaren moeten zo veel mogelijk bij de bron worden aangepakt, dus voorkom dat je vast komt te 

zitten. Dat is in een natte periode niet eenvoudig. Als je dan toch vast zit, is het inhuren van een 

deskundig bergingsbedrijf de meest veilige manier. Maar in de praktijk zal dit niet altijd een werkbare 

oplossing zijn.  

 

Aandachtspunten om het werk toch zo veilig mogelijk te doen: 

 Gebruik bij het los trekken een trekstang, omdat die bij breuk geen ongeleid projectiel wordt. 

 Als dat niet mogelijk is; gebruik de juiste ketting of (nylon)kabel, d.w.z.: ga na wat de maximale 

belasting is en zorg voor voldoende veiligheidsmarge. Hoe onzuiverder de belasting te berekenen 

is, des te grotere veiligheidsmarge aangehouden moet worden voor de te gebruiken ketting of 

kabel. 

 Bevestig de trekstang, ketting of kabel aan koppelpunten (trekhaak of trekoog) die berekend zijn 

op de krachten van het los trekken. 

 Borg de trekstang, ketting of kabel zodanig aan de koppelpunten dat deze niet los kan raken. 

 Zorg dat de ketting of kabel voldoet aan de eisen en zorg dat de maximale belasting toereikend is. 

 Zorg dat bij het uittrekken van het voertuig de omstanders op een veilige afstand staan, zodat men 

niet kan worden geraakt door een eventueel losschietende ketting, kabel of andere delen. 

 Trek de ketting of kabel eerst uiterst langzaam strak. 

 Trek vervolgens langzaam en voorzichtig, dus niet te snel en nooit met plotselinge rukken of 

schokken. 

 Bevestig de trekstang, ketting of kabel aan bevestigingspunten die hierop berekend zijn en daar 

geschikt voor zijn. 

 Trek met één voertuig aan een ketting of kabel. Dus NIET met meerdere trekkers of machines 

achter elkaar! 

 Raadpleeg indien nodig de gebruikshandleiding van de trekker of machine. 

 Geef de medewerkers een aantoonbare instructie over een veilige werkwijze, bijvoorbeeld in een 

werkinstructie of toolbox. 
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