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Traktor- och maskinsäkerhet

Vid arbete med traktorer och maskiner inträffar många olyckor. De vanligaste
skadorna sker vid reparationer och vid till- och frånkoppling av redskap. Här
får du tips som ökar din säkerhet med maskiner och traktorer.
Kraftöverföringsaxlar
Kraftöverföringsskydden måste vara hela, annars
får maskinen inte användas. Borttagna eller trasiga
kraftöverföringsskydd kan orsaka mycket svåra
skador. Flera dödsfall har inträffat då personer har
fastnat och dragits med av den roterande axeln.
Var noga med att underhålla skydden enligt
instruktionerna och byt ut dem om de går sönder.

Hitchkrok och dragöglor
Kontrollera traktordraget regelbundet. Bultar
vibrerar loss och hitchkrokar, öglor och sprintar
slits. Glappet mellan hitchkroken och överfallet
får vara max 10 mm. Kör du tunga transporter är
ett kuldrag ett bättre alternativ.

Bra verktyg
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Checklista för ökad maskinsäkerhet
ü Kolla traktordraget, handbromsen och
kraftöverföringsskyddet regelbundet.
ü Använd bältet i traktorn. Då skonar du ryggen och
blir säkrare i trafiken.

Slitna verktyg gör att man slinter, gör sig illa och ü Lita aldrig på en hydraulslang. Skadade eller fnasiga
blir irriterad – då kan olyckan vara nära. Skaffa
slangar skall bytas ut.
bästa kvalitet på de fasta nycklar du använder ofta,
det är en bra investering. Storlekar som används ü Spärra alltid upplyfta redskap. Använd alltid
sällan slits inte heller så mycket, där kan man ha
säkerhetsspärrar i uppfällt läge.
enklare kvalitet.

Pallbockar
En pallbock skall vara märkt med högsta tillåtna
belastning i kg. Den måste också vara CE-märkt.
Märk upp dina bockar så att du inte tar fel.
Försäkra dig om att pallbockarna står plant och
inte kommer att sjunka när de belastas.

Traktordäck

ü Stäng alltid av maskinen innan du servar, justerar
eller rensar bort ett stopp.
ü Skydden är till för att skydda. Efter reparationer –
sätt tillbaka skydden.
ü Serva maskinerna så förebyggs krångel innan du
kommer ut i fält.

Mycket allvarliga olyckor har inträffat när däck har
ü Kontrollera att maskinen är CE-märkt.
exploderat under pumpning. Använd alltid
manometer och en lång luftpåfyllningsslang.
Pumpa alltid med ett skyddsavstånd och stå aldrig ü Gör alltid en riskbedömning när en ny maskin tas i
bruk.
vid hjulets sida när du pumpar. En
monteringsvagn för dubbelmontagen är en bra
ü Skaffa säkra rutiner för riskabla arbetsmoment.
investering som gör jobbet lättare och säkrare.
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