
VEILIG WERKEN MET EEN
BOSMAAIER
Veiligheid staat bij Knoll Tuinmachines hoog in het vaandel. Om deze reden hebben we dit
document met veiligheidsinstructies geschreven. We vragen u om deze veiligheidsinstructies met
aandacht door te lezen zodat u uw machine veilig kunt gebruiken.



DE BELANGRIJKSTE RISICOʼS
Werken met een bosmaaier brengt risicoʼs met zich mee. Hieronder staan de belangrijkste risicoʼs
zodat u hier voortijdig al rekening mee kan houden:

Wanneer een maai- of zaagonderdeel niet goed is bevestigd op de bosmaaier, kan deze
plotseling losschieten. Dit is gevaarlijk voor u en uw omgeving.

Door slecht of ondeskundig onderhoud aan de machine kunnen onderdelen van de
machine afbreken, wat een gevaar vormt u en voor uw omgeving.

Tijdens maaiwerkzaamheden worden altijd kleine steentjes, glas of zwerfvuil
weggeslingerd. Als dit in een oog terecht komt kan dit blijvend letsel veroorzaken.

Als de machine losraakt van het draagstel kan u in aanraking komen met
ronddraaiende maai- of zaagonderdelen.

Lawaai, trillingen en een verkeerde werkhouding kunnen op termijn voor lichamelijke
klachten leiden.
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VOORBEREIDING
Om veilig te kunnen werken met een bosmaaier is een juiste voorbereiding noodzakelijk. Met de
juiste voorbereiding zijn veel onveilige situaties te voorkomen. Neem de volgende
veiligheidsvoorschri�en in acht voordat u begint met het gebruiken van uw bosmaaier:

VEILIGE WERKRUIMTE
Creëer een veilige werkruimte. Houd hiermee rekening met:

- de draagkracht en hellingshoek van de ondergrond;
- mogelijke obstakels die geraakt kunnen worden;
- de afstand t.o.v. de passageroute en mogelijke passanten;
- de overige werkzaamheden in de omgeving.

Zorg ervoor dat het bosmaaierwerk altijd zelfstandig wordt uitgevoerd.

JUISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Zorg ervoor dat u de juiste kennis en ervaring hee� om veilig te kunnen werken met de
bosmaaier. U kunt bijvoorbeeld kennis opdoen door middel van een basistraining voor
bosmaaiers.

DE JUISTE ONDERDELEN
Kies de juiste maai- en zaagonderdelen voor de werkzaamheden. Dat betekent dat u
een zaagblad gebruikt voor bomen en struiken en een slagmes voor ruige vegetatie die
vrij is van obstakels. Gebruik de bosmaaier ook altijd op enige hoogte van de bodem.

BESCHERMKAP
Zorg ervoor dat uw bosmaaier is voorzien van een beschermkap, zoals deze is
voorgeschreven bij het maai- of zaagonderdeel.

GOED ONDERHOUD
Zorg ervoor dat uw machine goed is onderhouden met correct gemonteerde en
onderhouden maai- en zaagonderdelen. Maak ook gebruik van alkylaatbenzine.

NOODZAKELIJKE HULPVERLENING
Organiseer de noodzakelijk hulpverlening voor een mogelijk ongeval en stem dit af op
de situatie.
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VEILIGHEID TIJDENS HET WERKEN
Om de veiligheidsrisicoʼs tijdens het bedienen van de bosmaaier te beperken is het noodzakelijk de
onderstaande werktechnieken te gebruiken:

DE MACHINE AFSTELLEN
Stel het draagstel, de aanpikhaak en de stuurboom zorgvuldig af om een zo
ergonomisch mogelijke werkhouding te creëren. Pas de ʻhanghoogteʼ van het maai- en
zaagonderdeel af op de maai- en zaagwerkzaamheden en de ondergrond, zoals een
talud of een natte waterkant.

HOUD EEN RECHTE RUG
Houd uw schouders tijdens het maaien recht boven de heup een maak
maaibewegingen kleiner dan 1,5 meter.

MAAI NIET MET DE RECHTERBOVENKANT
Maai niet met de rechterbovenkant van uw zaagblad. Hierdoor kan een terugslag
ontstaan.

HOUD REKENING MET DE MAAIRICHTING
De draadmaaier en het slagmes draaien linksom. Het maaisel, kleine steentjes,
houtdeeltjes e.d. schieten ook in deze richting. Houd daar rekening mee tijdens het
maaien.

STATIONAIR TOERENTAL
Zorg ervoor dat het maai- of zaagonderdeel bij een stationair toerental niet draait.
Houd de beitels van het zaagblad en het snijdend deel van het slagmes scherp
waardoor deze altijd optimaal functioneert.

DE JUISTE DRAADLENGTE
Houd de lengte van het draad van de draadmaaier met behulp van het mesje in de kap
op de voorgeschreven lengte. Het draad mag zeker niet langer zijn.

MAAI- OF ZAAGONDERDELEN ALTIJD IN BALANS
Gebruik tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden nooit beschadigde of in
onbalans geraakte maai- of zaagonderdelen.
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OMGEVINGSVEILIGHEID
Bij het uitvoeren van werkzaamheden met een bosmaaier is uw eigen veiligheid uiteraard
belangrijk, maar vergeet de veiligheid van uw omgeving ook zeker niet. Deze is minstens net zo
belangrijk.

OP AFSTAND BLIJVEN
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen personen, die niets te maken
hebben met de bosmaaierwerkzaamheden, op minimaal 15 meter afstand gehouden
te worden. Zorg ook dat objecten, zoals huizen, ramen of geparkeerde autoʼs, niet
beschadigd raken.

VERKEER OF WANDELAARS
Eventueel verkeer of wandelaars moeten op voldoende afstand worden gehouden
tijdens de werkzaamheden.

OMGEVING IN DE GATEN HOUDEN
U dient tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden de omgeving in de gaten te
houden. U stopt met zagen en schakelt de machine uit als iemand in de gevarenzone
komt. Om de omgeving goed in de gaten te kunnen houden werkt u in de richting
waar iemand vandaan kan komen.
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PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSMIDDELEN
Draag tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met een bosmaaier altijd de benodigde
veiligheidsmiddelen. Als u geen veiligheidsmiddelen draagt tijdens het zagen brengt dit grote
risicoʼs met zich mee en kan u zich ernstig verwonden.

VEILIGHEIDSBROEK
Draag een veiligheidsbroek met bescherming tegen rondslingerend materiaal.

VEILIGHEIDSSCHOEISEL
Draag veiligheidsschoeisel met een verhoogde wreef.

VEILIGHEIDSBRIL
Draag een veiligheidsbril bij een slagmes en draadmaaier, maar gelaatsbescherming
bij een zaagblad.

HANDSCHOENEN
Draag veiligheidshandschoenen die soepel zijn en de handen warm houden.

GEHOORBESCHERMING
Draag gehoorbescherming tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Dit geldt
ook voor mensen binnen een afstand van ongeveer 15 meter.

6 Veiligheidsinstructies voor het werken met een Bosmaaier -  Knoll Tuinmachines


