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MINILÆSSEREN ER UUNDVÆRLIG, MEN PAS PÅ ...

Hvad kan der ske?
Der sker en række ulykker ved anvendelse af minilæssere, 
men to typer træder tydeligt frem:

• Maskinen vælter. Når læssearmen er hævet for højt 
over jorden under kørsel. Risikoen stiger væsentligt, 
når maskinen knækkes sammen. Hvor tungt maskinen 
er lastet, er også en afgørende faktor. Stabilt og fladt 
underlag er vigtigt. Mudret, løst eller hældende underlag 
kræver ekstra varsomhed. 

• Halmballer vælter ned over maskinen. Det sker oftest, 
fordi man forsøger at løfte baller ned fra en stak, hvor 
maskinen ikke kan nå til toppen.

Hvordan kan det undgås?
Med omtanke kan mange ulykker undgås. Overvej hvilken 
risiko du løber, når du løser en opgave med minilæsseren.
 
MINIMER RISIKOEN FOR AT VÆLTE MED MINILÆSSEREN
• Læssearmen på minilæsseren skal altid være sænket 

så langt ned mod jorden som muligt ved kørsel. Det er 
sjældent maskinens hydrauliske formåen, der sætter 
grænsen. Det er maskinens balance. Husk at maskinens 
løfteevne reduceres med 25-35 %, når maskinen knæk-
kes sammen. Det er lovkrav at have sele på ved kørsel 
med minilæsser uden lukket kabine.
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UNDGÅ AT KOMME I KLEMME UNDER BALLER,  
DER VÆLTER NED OVER MASKINEN
• Brug den maskine, der har stablet ballerne, til at sætte 

dem ned, så de står i en passende højde for minilæsse-
ren. Er maskinen leveret med styrtbøjle, kabine eller 
lignende, skal dette sikkerhedsudstyr til hver en tid være 
monteret. 

INSTRUER DINE MEDARBEJDERE, OG DEL ERFARINGER
• Som arbejdsgiver er det din opgave at instruere dine 

medarbejdere i at arbejde sikkert. Har du oplevet, at 
minilæsseren var lige ved at vælte, så fortæl åbent om 
det. Undgå at medarbejderne selv skal finde maskinens 
begrænsninger. 

HOLD MASKINEN I ORDEN
• Minilæsseren har på mange bedrifter et højt årligt 

timetal – mange steder er den helt uundværlig. Derfor er 
det afgørende, at maskinen altid er serviceret og i orden. 
Overvej at tegne en serviceaftale på minilæsseren, så 
den bliver gennemgået med passende intervaller. 
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Minilæsseren er på mange bedrifter et uundværligt værktøj i hverdagen. Med sin manøvre- 
dygtighed, kompakte mål og solide kræfter har den overtaget opgaver fra både håndskovlen  
og frontlæssertraktoren. Maskinen bliver ofte købt i en størrelse, så den passer i de smalleste 
passager på bedriften, samtidig skal den gerne kunne løfte mindst én bigballe og gerne to.  
Men når maskinen bliver presset til det yderste, opstår der en risiko – og alt for ofte går det galt.
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§ 9  Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de ar-
bejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så 
begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for 
sikkerhed eller sundhed.
Stk. 2. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anven-
des efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltnin-
ger skal iagttages.

§ 12  Ansatte skal instrueres om og i fornødent omfang 
oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler, de skal 
benytte under arbejdet, således at anvendelsen kan ske 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

§ 14  Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sik-
res, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed under anvendel-
se holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i 
§ 6 nævnte krav. Leverandørens anvisninger i så henseende 
skal følges.
Stk. 2. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjæl-
pemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og 
eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.

KILDE: BEK nr 1109 af 15/12/1992 – Bekendtgørelse om anven-
delse af tekniske hjælpemidler.

Brug sele, styrtbøjle og andet sikkerhedsudstyr hver gang.
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... MED ANDRE ORD:

• Brug minilæsseren til de opgaver, den egner 
sig til – risici opstår, når maskinen bliver 
presset.

• Brug sele, styrtbøjle og andet sikkerheds- 
udstyr hver gang – det er der kun for din 
skyld.

• Instruer dine medarbejdere grundigt i  
korrekt brug af minilæsseren – giv dine 
erfaringer videre.

• Hold maskinen i orden, og tegn eventuelt 
en serviceaftale på den – det øger både 
sikkerhed og driftssikkerhed.
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EKSEMPLER PÅ ULYKKER
En ung mand vælter med en minilæsser på mudret underlag. 
Døren er afmonteret, og han har ikke sele på. Manden bliver 
slynget ud af maskinen, som lander oven på ham. Da hans 
kæreste finder ham, er han død.

En mand er ved at stable minibigballer med sin minilæsser, 
da en balle falder ned over ham fra femte lag. Han lægger sig 
hen over rattet på maskinen, ballen lægger sig oven på ham, 
og han er i stand til at flytte den selv. Konsekvensen er to 
diskusprolapser og en revnet ryghvirvel. Han er sygemeldt i 

seks måneder og får varige mén af ulykken.
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