veilig werken met

de MOTORzaag
1. Waarschuwing en algemene richtlijnen

Bij nood

• Machine stilleggen en vergrendelen.
• 112 en leidinggevende verwittigen.

ONGEVALLENPREVENTIE
»» Activeer motorrem.
»» Leg motorzaag stil.
»» Roep de hulp in van een bedrijfseerstehulp.

2. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN MACHINE
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3. RISICO EN PREVENTIE

!

Niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.

Extra aandacht en voorzorgen, preventiemaatregelen treffen
GEVAREN
Overmatige blootstelling
aan lawaai

Valgevaar van grotere houtdelen

Contact met draaiende ketting

Te grote krachtinspanning

Blootstelling van de handen aan
koude en trillingen

PREVENTIE

!

• gehoorbescherming

!

• hulpmiddelen en technieken baseren op visuele inspectie vooraf
• de werkomgeving markeren voor derden
• onderlinge afstand: minimaal 1,5 maal de lengte van de boom;
helper zeker op 2m afstand
• een veiligheidshelm dragen

!

• aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen
• machine met veiligheidsketting
• bij verplaatsen de kettingrem inschakelen
• de zaag met beide handen stevig vasthouden en altijd letten op de
zaagbladneus
• motorblok dicht bij het lichaam houden
• het ‘steken’ alleen toepassen indien je met deze techniek volledig
vertrouwd bent
• geen onnodig zware machine gebruiken
• machine met zwaartepunt dicht bij de draagbeugel
• werkhoudingen en werkzaamheden regelmatig afwisselen
• aandacht voor de juiste werkhouding
• geen te strakke of zware kleding
• machine met beperkt trillingsniveau gebruiken
• antivibratierubbers tijdig vervangen
• aan het werk aangepaste en juist geslepen ketting gebruiken
• handschoenen dragen
• de machine in ontspannen houding hanteren

Hinder van zaagsel

• een gelaatsscherm dragen
• beneden schouderhoogte werken

Blootstelling aan giftige
uitlaatgassen en dampen

• enkel werken in een open en/of goed geventileerde ruimte
• juiste brandstofmengverhouding en perfect afgestelde motor

Handcontact met scherpe
of warme delen bij
afstelling, onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden

• afstelling, onderhouds- en herstellingswerkzaamheden alleen bij
uitgeschakelde en afgekoelde motor
• gebruik van geschikt gereedschap
• handschoenen dragen

Brandgevaar

• geen vuur (roken!) in de omgeving van de machine
• warme uitlaat niet in de omgeving van brandbare stoffen
• niet starten wanneer brandstof werd gemorst

Milieuschade

• steeds de machine gebruiken, transporteren en opbergen met de
tankdop naar omhoog
• gebruik van loodvrije benzine of verbeterde benzine
• correcte motorafstelling en juist brandstofmengsel

4. Bijzondere aandachtspunten bij gebruik

1. Werkvoorbereiding
• Verken het werkgebied en zorg voor een veilige werkomgeving.
• Verplicht derden het werkgebied te verlaten.
• Maak een last minute risicoanalyse.
• Breng de nodige signalisatie aan.
• Trek je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aan.
• Zorg ervoor dat je alle hulpmiddelen in de buurt hebt.
• Gebruik een machine aangepast aan het werk:
--Lichte machine (30 tot 50 cc of 1.8 à 2.5 kW) met geleider van 30 tot 38 cm
--Middelzware machine (50 tot 60 cc of 2.5 à 3.3 kW) met geleider van 38 tot 45 cm
--Zware machine (meer dan 60 cc of 3.3 kW) met geleider van meer dan 45 cm

2. Gebruiksklaar maken van de machine
• Gebruik indien mogelijk een milieuvriendelijke brandstof.
• Gebruik liefst biologisch afbreekbare kettingolie.
• Tank nooit in de omgeving van vuur. Voorkom morsen en rook niet tijdens het tanken.
• Controleer de staat van de veiligheidsvoorzieningen op je machine:
--verbrede handgreep
--gasbeveiliging
--aan- en uitknop
--leesbaarheid van de pictogrammen
--anti-vibratierubbers en/of –veren
--linkerhandbescherming en kettingrem
--veiligheidsketting
--kettingvanger
--transportkap

3. Starten van de machine
• Start de machine op minimum één meter van de plaats waar je hebt getankt.
• Plaats de motorzaag op een stevige ondergrond. De zaagketting mag de grond of een voorwerp niet raken.
• Zet altijd je kettingrem op.
• Start op een veilige manier: een voet in de handgreep en een hand op de draagbeugel.
• Gebruik de decompressieknop.
• Controleer volgende punten met draaiende motor:
--werking van de aan- en uitknop
--werking van de kettingrem
--stilstaan van de ketting met de kettingrem af
--correcte kettingspanning
--kettingsmering

4. Werken met de machine
• Houd de motorzaag altijd met beide handen stevig vast.
• Neem een veilige en stabiele houding aan (met twee voeten stevig op de grond).
• Let op je rughouding: ga door de knieën en houd de motorzaag dicht bij het lichaam.
• Zaag nooit boven schouderhoogte.

• Zet bij verplaatsing de kettingrem op.
• Vermijd het zagen met de bovenste punt van het zaagblad (risico op terugslag).
• Controleer regelmatig de kettingsmering en kettingspanning.

5. Transport van de machine
• Scherm het zaagblad af met de transportkap.
• Tank nooit vol vóór het vervoer.

6. Onderhoud van de machine
• Reinig regelmatig de luchtfilter.
• Verwijder regelmatig het vuil tussen de cilinderkoelvinnen.
• Reinig dagelijks de ketting (en scherp ze), het aandrijfwiel, het zaagblad en de smeeropeningen.
• Keer het zaagblad telkens.
• Laat de machine regelmatig (afhankelijk van de gebruiksfrequentie) nakijken door een vakman.

7. Milieu
• Voorkom het morsen van olie- en smeervet.
• Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
• Reinig en onderhoud de motorzaag op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen worden en geen
milieuschade kunnen veroorzaken.

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

!

Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en vervangt de handleiding niet!

!

Niet elke machine is identiek. Er zijn verschillen tussen merken en modellen. Bij een eerste gebruik is het
aanbevolen steeds de handleiding door te nemen!

!

De instructiekaart kan worden aangevuld met MSDS-fiches, bijkomende interne veiligheidsmaatregelen ...
Deze maken integraal deel uit van deze instructies.

!

Zelfs bij toepassing van alle veiligheidsmaatregelen blijft er steeds een restrisico bestaan dat nooit
helemaal kan worden uitgesloten. Bij het gebruik van elke machine dient men dus steeds alert te zijn voor
onvoorziene omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.

Meer informatie OF bijhorende opleidingen

Meer informatie in jouw organisatie?

Inverde • projectcoördinator veiligheid
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be
www.inverde.be • www.ecopedia.be

Neem contact op met:
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