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1.  WaarschuWing en algemene richtlijnen

Bij nOOd •	Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen)
•	112 en leidinggevende verwittigen 

OPGEPAST
Aanhangwagens al dan niet voorzien van pomp-, laad- en/of kipinstallaties die in aandrijving 
grote krachten ontwikkelen vragen kennis, inzicht en ervaring, zowel voor het aan- en 
afkoppelen als voor de bediening. De nodige omzichtigheid is vereist.

OngeVallenPreVentie
 » lees de gebruikshandleiding
 » wees aandachtig tijdens het gebruik 
 » let op de restrisico’s, ze zijn met veiligheidsstickers aangeduid op het werktuig
 » respecteer de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
 » waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht 
en ervaring

2.  VeiligheiDsVOOrZieningen machine

afscherming van bewegende 
of draaiende delen

wettelijk verplichte verlichting,  
reflectoren,	signalisatie	en	

nummerplaat

aanduiding van het maximaal toegelaten 
laadvermogen (bruto, tarra en netto) alsook 
duidelijk leesbare veiligheidspictogrammen

hydraulische leidingen

bevestigingspunten voor afdekzeil of net

voorziening voor het
stabiel opstellen



3. risicO en PreVentie

! niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.

extra aanDacht en VOOrZOrgen, PreVentiemaatregelen treffen

geVaren PreVentie

Te weinig kennis en ervaring kan leiden 
tot verkeerde handelingen en zo tot 
zware of dodelijke verwondingen, aan 
zichzelf of derden.

•	waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze 
beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring 

•	laat geen personen in de directe omgeving komen
•	hou voldoende afstand met obstakels en hindernissen

Onverwachte hindernissen en 
onvoldoende inzicht in stabiliteit en 
belasting kan leiden tot kantelgevaar, 
met zware tot dodelijke verwondingen 
als gevolg.

•	waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze 
beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring 

•	verken het werkterrein
•	pas je rijgedrag aan aan de omstandigheden

Kantelgevaar door verkeerd (of te licht) 
trekkend voertuig.

•	respecteer de Maximaal Toegelaten Sleepbare Massa van het trekkend 
voertuig

•	de waarden vermeld op het voertuig en aanhanger zijn beslissend, 
niet de gewichten die men heeft geladen

Verkeerde werkhouding. •	let op een correcte werkhouding
•	wissel werkhouding en werkzaamheden regelmatig af

Blootstelling aan trillingen en schokken. •	kijk schokdempers regelmatig na en vervang ze indien nodig 
•	zorg voor een stabiele koppeling

Handcontact met scherpe delen bij 
afstelling en af- of aankoppeling kan 
leiden tot verwondingen.

•	draag handschoenen en gebruik geschikt gereedschap

Gekneld geraken onder de 
aanhangwagen. •	koppel aanhanger vakkundig aan en af

Morsen en lekken van olie, vet, 
remvloeistof, enz.

•	voorkom morsen 
•	vang eventueel gemorste of lekkende vloeistof op en verwijder ze
•	let erop dat leidingen niet gekneld of beschadigd raken
•	gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten

  



4. BijZOnDere aanDachtsPunten Bij geBruiK, transPOrt en OnDerhOuD

1. WerKVOOrBereiDing 

•	 Verken het werkgebied, maak de werkplek vrij van obstakels, houd andere personen en dieren op een veilige 
afstand.

•	 Breng de nodige signalering aan op het werkgebied.

•	 Beoordeel het werk dat moet uitgevoerd worden, overleg indien nodig met collega’s en vraag om informatie.

•	 Zorg dat de middelen voor eerstehulpverlening in de buurt zijn.

•	 Draag de vereiste veiligheidskledij.

•	 Zorg ervoor dat je de bedieningshandelingen vlot beheerst.

2. aanhangWagen geBruiKsKlaar maKen

•	 Zorg ervoor dat de aanhanger voorzien is van alle wettelijk voorgeschreven verlichting, veiligheidssignalisatie, 
nummerplaten, pictogrammen, enz. en zorg ervoor dat deze functioneren en goed zichtbaar zijn.

•	 Controleer de aanhangwagen op zichtbare gebreken en/of beschadigingen.

•	 Controleer	het	bandenprofiel	en	de	bandenspanning,	en	hou	hierbij	rekening	met	de	werkzaamheden	die	
moeten worden uitgevoerd, het terrein waarover zal gereden worden, de vracht die vervoerd wordt, enz.

•	 Zorg ervoor dat de aanhangwagen stabiel is opgesteld vooraleer deze aan- of af te koppelen, maak gebruik 
van de steunpoten en/of -wielen indien aanwezig.

•	 Maak de hydraulische leidingen proper alvorens deze aan te koppelen.

•	 Plaats de trekhaak van de tractor steeds zo laag mogelijk om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden.

•	 Koppel de machine aan en af zoals voorgeschreven door de fabrikant en stop steeds eerst de motor en de 
aandrijving. Borg de koppelpen of trekhaak.

•	 Gebruik een volledig afgeschermde aandrijving (aftakas) met borgketting.

•	 Voor het aansluiten van eventuele hydraulische leidingen dient men er op te letten dat de slangen met de 
juiste leidingen worden verbonden en volledig zijn gekoppeld; neem de druk weg uit de leidingen door de 
bedieningshendels heen en weer te bewegen.

•	 Controleer alle smeerpunten en smeer zo nodig bij.

•	 Controleer het remsysteem van de aanhangwagen.

•	 Laat de aanhangwagen regelmatig controleren door een erkend vakman en minstens binnen de wettelijk 
voorziene termijnen door een erkend controlecentrum.



3. geBruiK Van De aanhangWagen

•	 Gebruik de aanhangwagen enkel om materiaal te vervoeren waarvoor deze werd gebouwd.

•	 Bij het vervoer van los materiaal dient de laadbak voorzien van een zeil of net om ladingverlies te voorkomen.

•	 Bij het vervoer van materialen die kunnen verschuiven of van de laadbak rollen tijdens het transport of bij 
het openen van het laadschof dienen deze derwijze verankerd te worden dat zulks niet mogelijk is; dit kan 
gebeuren door middel van sjorbanden, trekratels, kettingen, enz.

•	 Respecteer steeds de maximale toegelaten massa (MTM) van de aanhangwagen.

•	 Bij aanhangwagens met afneembare laadbak dient men deze steeds in lege toestand af te nemen en de door 
de fabrikant geleverde steunpoten te gebruiken op een stabiele ondergrond bestand tegen de belasting.

•	 Respecteer tijdens het rijden de maximaal toegelaten snelheid van de aanhangwagen.

•	 Wees bijzonder aandachtig tijdens het manoeuvreren aangezien aanhangwagens kunnen uitzwenken.

•	 Hou steeds rekening met de andere weggebruikers wanneer men zich op de openbare weg begeeft.

•	 Zorg voor een stabiele opstelling van de aanhangwagen bij het kippen van de lading.

•	 Hou rekening met eventuele obstakels in de hoogte bij het kippen van de lading of het rijden door tunnels, 
onder laaghangende takken, enz.

•	 Zorg dat de remmen steeds ingeschakeld zijn wanneer de aanhangwagen stilstaat.

•	 Er mogen geen personen vervoerd worden in de laadbak! Dieren enkel indien de aanhangwagen hiervoor 
speciaal is uitgerust.

•	 Zorg ervoor dat je weet wat je moet doen bij een eventueel verlies van lading.

•	 Moet	je	op	de	openbare	weg	rijden,	verwijder	dan	eerst	alle	vuil	en	modder.	Controleer	of	de	reflectoren,	
verlichting en nummerplaat proper en goed zichtbaar zijn.

4. OnDerhOuD Van De aanhangWagen

•	 Eventuele herstellingen en afstellingen van deze machine mogen enkel uitgevoerd worden door een vakman.

•	 Voer werkzaamheden enkel uit bij een stilgelegde motor en uitgeschakelde aandrijving.

•	 Voer onderhoudswerkzaamheden alleen zelf uit als u over de nodige kennis, vaardigheid en gereedschappen 
beschikt, laat deze anders 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.

5. milieu

•	 Voorkom het morsen van olie, smeervet en remvloeistof.

•	 Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.

•	 Reinig en onderhoud de aanhangwagen op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen kunnen worden en 
geen milieuschade kunnen veroorzaken.



Meer inforMatie of bijhorende opleidingen

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

Deze instructiekaart is een publicatie van het Agenschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk van de Vlaamse Overheid en inverde  •  uitgave 2015

Meer inforMatie in jouw organisatie?

Neem contact op met:

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	SDS-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.

!
Aangezien deze aanhangwagens in combinatie met een landbouwtractor worden gebruikt dient men ook 
de instructiekaart door te nemen!

!
Denk er aan dat voor het vervoeren van bepaalde stoffen/materialen wettelijke verplichtingen en 
bepalingen van toepassing zijn. Er kunnen bepaalde eisen gesteld worden zoals ADR, rijbewijs, keuring 
materiaal, enz.

sPecifieKe richtlijnen


	vul hier de gegevens van jouw organisatie in: 


