Hoogwerker
1. Waarschuwing en algemene richtlijnen

Bij nood

• Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen)
• 112 en boswachter verwittigen

OPGEPAST

Enkel werknemers die een opleiding hebben gevolgd en medisch geschikt zijn verklaard,
mogen een hoogwerker besturen.

ONGEVALLENPREVENTIE
»»lees aandachtig de gebruikershandleiding door
»»wees alert op de restrisico’s aangeduid door middel van
veiligheidsstickers op het werktuig
»»vakopleiding en extra veiligheidsmaatregelen zijn vereist
»»verlaat nooit het werkplatform
»»overschrijd nooit het maximaal aantal personen en de
maximaal toegelaten last
»»hou je snelheid in het oog en vertraag op gevaarlijke
plaatsen
»»respecteer de interne verkeersregels en verkeersborden
»»laat je niet afleiden tijdens de manipulaties

»»hou afstand tot elektriciteitsdraden
»»gebruik nooit een hoogwerker waar geen geldig
keuringsverslag bij aanwezig is
»»hoogwerker dient driemaandelijks te worden gekeurd
• valharnas dient jaarlijks of na elke val te worden gekeurd
• overbrug nooit veiligheden
»»defecte beschermingstoestellen moeten dadelijk worden
vervangen
»»indien je de batterij moet laden of loskoppelen, volg dan de
vermelde richtlijnen

2. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
zelfrijdende hoogwerker
met knikarm

Platform gesloten
vloerleuning, tussenleuning
en plint

SCHAARLIFT

Antiklembeveiliging
bij daling schaar
Zwaailicht en
geluidssignaal
Gyroscoop
Noodbediening
Steunvoeten en
steunbalken
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3. RISICO EN PREVENTIE

!

Niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.

GEVAREN

PREVENTIE

• Waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze beschikken
Gebrek aan kennis en ervaring kan
over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring.
leiden tot verkeerde handelingen
en zo tot zware of dodelijke
• Laat geen personen in de directe omgeving komen.
verwondingen, aan zichzelf of derden. • Hou voldoende afstand met obstakels en hindernissen.
Contact met draaiende delen.

• Leg steeds de hoogwerker stil.
• Verwijder nooit afschermingen terwijl de hoogwerker in werking is.

Kantelen van de hoogtewerker.

• Respecteer de maximale belasting. Hou rekening met de ondergrond.
Geen belasting langs de zijkant.

Onvoldoende draagkracht van de
steunvoeten.

• Zorg dat de steunvoeten op een stabiele ondergrond staan.

Te veel wind.

• Bij te veel wind, staak de werkzaamheden.

Elektrocutie.

• Hou voldoende afstand tot luchtlijnen.

Val van personen.

• Kruip nooit uit de kooi of op de leuningen. Draag een veiligheidsharnas.

Morsen en lekken van olie, vet, rem
vloeistof, enz.

• Voorkom morsen.
• Eventueel gemorste of lekkende vloeistof opvangen en verwijderen.
• Let erop dat leidingen niet gekneld of beschadigd raken.
• Gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten.

4. BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN BIJ GEBRUIK

1. Definitie ‘hoogwerker’
Algemeen Reglement voor Arbeidbescherming: Artikel 267.2.3.: hoogwerker: een toestel omvattend een werkplatform
voor één of meerdere personen en hun eventueel materieel, bevestigd hetzij op een al of niet draaibare gearticuleerde
arm, hetzij op een schaarsysteem, hetzij op een telescopische arm of zuiger, dat zich bij middel van een hydraulische,
pneumatische of elektromechanische aandrijving in de hoogte of in de gewenste richting kan bewegen, en dat speciaal
bestemd is voor het uitvoeren van montage-, herstellings- en onderhoudswerken zonder het werkplatform te verlaten.
Het geheel is opgesteld op een verrijdbaar onderstel.

2. Werkvoorbereiding
•
•
•
•
•
•
•

Is de nodige vrije manoeuvreerruimte beschikbaar voor deze machine?
Zijn alle personen in de onmiddellijke omgeving weg en gewaarschuwd?
Heb je alle obstakels vooraf opgemerkt (ook deze in de hoogte)?
Baken de plaats waar de hoogtewerker wordt opgesteld, degelijk af.
Stel het toestel op, op een stevige ondergrond, vermijd gaten, bulten, losse ondergrond en gladde plaatsen.
Zorg steeds dat het toestel recht staat en het werkplatform horizontaal. Zet stabilisatoren uit en blokkeer de wielen.
Controleer of de windsnelheid lager is dan toegelaten (meestal minder dan 6 Beaufort). Praktisch komt dit erop neer
dat je problemen hebt om een paraplu open te houden en dat hoeden afwaaien.

3. Gebruiksklaarmaken van de machine
•
•
•
•
•
•

Werd de hoogwerker periodiek en preventief onderhouden? Is er geen olieverlies? Geen vuile uitlaatgassen?
Zijn motor en bedieningsmechanisme in goede staat? Test het bedieningsorgaan, de remmen en de noodbediening.
Controleer of alle leuningen en afschermingen gemonteerd en geborgd zijn.
Is de hoogwerker het geschikte werkmiddel voor deze werkzaamheden?
Is deze hoogwerker aangepast aan het terrein?
Ken je de hefhoogte en de capaciteit van de machine vóór je het werk aanvat?

4. Gebruik van de machine
4.1 Tijdens het werken met de machine
• Sluit alle toegangshekkens van de hoogwerker alvorens de werken aan te vangen.
• Rij veilig, een hoogtewerker is geen racewagen.
• Hou rekening met obstakels op de begane grond en in de hoogte! Hou rekening met de ondergrond.
Gevaar op verzakken = gevaar op kantelen!
• Vermijd bruuske bewegingen waardoor de hoogwerker kan kantelen.
• Blijf steeds met beide benen in de werkbak staan – zorg ervoor dat het harnas vrij blijft en gebruik je veiligheidsharnas.
• Gebruik de hoogwerker nooit op een bewegende ondergrond (bvb vrachtwagen).
• Hou het platform vrij van afval en rommel.
• Let op wanneer je gereedschappen of materialen laat vallen tijdens het werken. Controleer regelmatig dat niemand
zich in de werkzone begeeft.
• Verlaat nooit het platform. De hoogtewerker is geen toegangslift tot hogere delen.

4.2 Heffen van lasten
•
•
•
•
•

De hoogwerker is geen hefwerktuig: lasten (buizen, balken …) mogen niet worden gehesen.
Een hoogwerker is geen heftruck of vrachtwagen.
Hijs nooit lasten langs de zijkant omhoog of hang nooit takels aan de hoogwerker.
Gebruik de hoogwerker niet als stormram om andere lasten te verduwen.
Neem nooit ladders, trapjes of gelijkaardige hulpmiddelen mee.

4.3 Transport van lasten / personen
• De hoogwerker is geen hefwerktuig, lasten mogen niet worden getransporteerd.
• Met de hoogwerker over lange afstanden of op gevaarlijke plaatsen (kruispunten, ondergrond …), rijden, gebeurt enkel
in laagste stand.
• Een hoogwerker is geen bus of personenvervoermiddel. Enkel de bestuurder staat op de hoogwerker tijdens het rijden.

4.4 Beëindigen van de werken
•
•
•
•

Parkeer de hoogwerker op de voorziene plaats.
Trek de handrem aan.
Leg de motor stil.
Verwijder de sleutel en breng deze naar de bewaarplaats.

4.4 Noodbediening
• In geval de hoogwerker geblokkeerd geraakt terwijl je boven in de kooi zit, verwittig je een collega.
• Gebruik de noodbediening (zie handleiding).
-> Stap 1 : : controleer dat de omgeving vrij is.
-> Stap 2 : : schaarlift: kraan opendraaien of trek aan hendel.
-> Stap 3 : : hoogtewerker: bedien de noodpomp en de respectievelijke hydraulische ventielen.

4.5 Onderhoud van de machine
• Steeds de hoogwerker stilleggen en de handrem optrekken.
• Controleer de hoogwerker aan de hand van de checklijst. Bij inspectie aan het hefsysteem, dit blokkeren met de
gepaste hulpmiddelen.
• Fouten of haperingen in het hef- en remsysteem onmiddellijk melden en in herstelling geven.
• Voer onderhoudswerkzaamheden alleen zelf uit als je over de nodige kennis, vaardigheid en gereedschappen
beschikt. Zoniet laat je deze door een gespecialiseerd vakman uitvoeren.
• Neem de onderhoudsvoorschriften in acht en houd je aan het schema.
• Vervang verdwenen of beschadigde veiligheidsstickers, verlichting, signalisatie, nummerplaat, enz. onmiddellijk.

4.6 Milieu
• Voorkom het morsen van olie, smeervet en remvloeistof.
• Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
• Reinig en onderhoud de hoogwerker op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen kan worden en geen mi
lieuschade kan veroorzaken.

5. 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,
enz. 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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