ALGEMENE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees altijd aandachtig de inlichtingen uit
de handleiding door, in het bijzonder de
de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsborden op de machine!

De bediener of bedieners op de werkplatform
moet/moeten een beschermhelm dragen en
moeten de veiligheidsgordel aan de daarvoor
bestemde punten vastmaken
De helm moet tevens door de bediener aan
de grond worden gedragen. De specifieke
werkkleding dragen voor het uit te voeren werk;
voor deze inlichtingen raadpleeg de werkgever
of de verantwoordelijke voor de veiligheid.

De machine tijdens heffing niet laten schommelen

Alvorens op het vervoermiddel te stijgen het
oprij- en het laadvlak goed schoonmaken.

HOOGWERKERS

Alvorens het vervoermiddel te bewegende
machine goed vastmaken met geschikte
bevestigingsmiddelen (spanbanden, enz.)

Altijd de Verkeersvoorschriften in acht nemen,
in het bijzonder de borden voor de hoogtebeperkingen

Niet bevoegd personeel mag de machine niet
gebruiken.

De inlichtingen en de betekenis van de borden
Op de machine in acht nemen.

Om de machine in gesloten ruimtes te gebruiken, de nodige voorzorgsmaatregelen
in acht nemen om hoge concentraties
uitlaatgassen te voorkomen.

De machine niet gebruiken zonder
beveiligingen en beschermcarters.

Indien de machine langs openbare wegen
wordt gebruikt de nodige signalen aanbrengen om de werkzone te begrenzen om
in een veilige toestand te kunnen werken en
om de van kracht zijnde normen in acht te
nemen.

Het is verboden de machine te gebruiken als
de windsnelheid boven de 12,5 m/s (graad 6
in de Beaufortschaal) ligt.
Om de windsnelheid vast te stellen de volgende
tabel doornemen.

Plaats op het werkplatform geen reclameborden
e.d. daar deze de kracht van de wind verhogen
en dus ernstige gevaren voor de veiligheid
kunnen veroorzaken.

Werk niet in de buurt van elektriciteitskabels.
Om in de buurt van elektriciteitslijnen te
Werken dienen speciale instructies aan de
verantwoordelijke persoon of aan de bevoegde
autoriteiten aangevraagd te worden.
Vraag om duidelijke aanwijzingen over hoe
gehandeld moet worden, met inachtneming van
de vigerende normen; deze aanwijzingen moeten elke keer weer doorgenomen en zorgvuldig
opgevolgd worden.

Het is verboden de machine te gebruiken in
geval van onweer.

Plaats de machine op een stevige grond met
beperkte helling en ver van slootkanten, randen,
putten e.d. De bodem moet stevig genoeg zijn
om de maximale door de stabilisatoren uitgeoefende kracht, aangegeven op de gegevensplaten, te dragen.

Sta moet toe dat onbevoegde personen in de
werkruimte verblijven of deze benaderen.
De bediener moet onmiddellijk de machine
stilzetten en de personen weg laten gaan.

Bedien de machine niet vanuit de grond als
er een persoon op het werkplatform aanwezig
is, dit mag alleen in een noodtoestand gedaan
worden.

Stijg niet op het werkplatform als de onderdelen uitgeschoven zijn en stap er niet vanaf
als de machine niet in de ruststand is.

In het geval van een machinestoring stijg niet
van het werkplatform af met eigen, niet geschikte, middelen. Gebruik de specifieke inrichtingen voor de nooddaling.

Het is verboden de machine als hijswerktuig
te gebruiken.

Alle manoeuvres die nodig zijn om de juiste
positie te bereiken moeten uitgevoerd worden
door de bediener op het werkplatform.

Stijg niet op de dwarsbalken van het werkplatform en gebruik geen trappen om hoger
gelegen punten te bereiken, bewaar altijd de
correcte werkhouding met de voeten op het
werkplatform.

Gebruik de machine niet met lasten die het
max. toelaatbare gewicht (personen + lading)
overschrijden, zie de technische gegevens.

Zorg dat het in de hoogte staande platform
niet overbelast wordt met materialen of personen. Hierdoor zou de stabiliteit van de
machine worden benadeeld.

Tijdens het werk plaats het werkplatform niet
tegen andere, vaste of mobiele, structuren.

Verwijder de loodzegels niet van de kleppen.

Voer nooit las-, boor of polijst handelingen uit
die de structuur van de machine kunnen
verslappen.

Het is verboden met de machine voorwerpen
voort te duwen.

De expositie van de open machine is alleen
toegestaan als alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om ongewenste
bewegingen te voorkomen.
Houd rekening met de volgende punten:
- de weersveranderingen (deze kunnen de
toestand van de grond veranderen);
- de wind;
- eventuele hydraulische lekkages, enz.

