LANDBRUG

Sikkerhed ved kraftoverføring
Fiks først fejlen, når motoren er slukket.
Under- og overarm alvorligt kvæstet. Det var, hvad en landmand
fik ud af forsøget på at ordne en afskærmning på sin fuldfodervogn. Problemet var, at afskærmningen kørte med rundt, fordi
kæden ikke var sat på plads, vurderede landmanden. Og uden at
standse kraftoverføringen satte han begge handsker på afskærmningen – med det resultat, at den løse kæde greb fat i
hans trøje og blev slynget med rundt, så han landede hårdt på
det bare betongulv på den anden side af tilkoblingen.
Kraftoverføring – en ulykkesfugl
Kraftoverføringsaksler har i mere end 50 år medført alvorlige
ulykker, skønt alle ved, at de kan være livsfarlige. Mange af akslerne og afskærmningerne er ikke særlig holdbare, og de kan under brugen beskadiges ved, at de kommer ud i en yderstilling,
som de ikke burde kunne bringes ud i. For at undgå unødig slidtage og dermed defekte kraftoverføringer skal akslerne rengøres
og vedligeholdes ved den daglige kontrol. Risikoen, for at aksler
og afskærmninger bliver defekte, vokser i takt med maskinernes
alder og brug. Har du ældre maskiner, bør du derfor løbende
vurdere risikoen og tage de nødvendige forholdsregler. Maskinhandlere kan hjælpe. De ældre maskiner kan i mange tilfælde
forbedres med sikkerhedsudstyr, som kan eftermonteres.

GODE RÅD

Tegn arbejdsskadeforsikring
En arbejdsskadeforsikring kan ikke forhindre en ulykke. Men den
kan lindre de økonomiske efterveer og forebygge, at du og familien – hvis en alvorlig ulykke skulle ramme – tvinges til at gå fra
hus og hjem.

Se håndbogen her.

BAR Jord til Bord udgiver
”Sikkerhedshåndbog for landbrug
og maskinstationer”.
Det er en opslagsbog, som giver
et hurtigt overblik over reglerne
for arbejdsmiljø på de to områder. Håndbogen indeholder derudover gode råd og vejledning til
virksomheder og medarbejdere
om arbejdsmiljø i landbruget.

Gør afskærmninger effektive
• Sørg for, at ingen kan komme i berøring med farlige maskindele.
• Afskærmninger skal være solidt lavet og må naturligvis ikke
selv indebære nogen sikkerhedsrisiko.
 Afskærmninger må ikke kunne flyttes eller sættes ud af drift.
Faste årlige sikkerhedseftersyn – det siger reglerne
Hovedeftersyn skal foretages af en sagkyndig mindst hver 12.
måned. Det forudsætter efter Arbejdstilsynets praksis, at man
har kendskab til redskabets brugsanvisning og tekniske opbygning samt funktion. Den nødvendige uddannelse/oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet.
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