Hänvisningar
8. Service och underhåll

Ja

Nej
AFS 1996:1 Minderåriga
AFS 1998:1 Belastningsergonomi
AFS 1998:4 Användning av arbetsutrusning

Finns säkra tillträdesvägar på maskinen?
Finns spärranordning om man behöver
arbeta under upplyft maskin eller
maskindel?

TIPS

ADI 309 Första hjälpen
ADI 462 Minimikrav för ensamarbete i skogen
ADI 518 10 viktiga punkter Säkrare traktorkörning!

Planera underhållsarbetet! Det lönar sig att beställa
reservdelar i god tid eller att anlita verkstadsservice
under lågsäsong. Använd pallbockar med maximala
belastningen angiven!

9. Ergonomi

Ja

Nej

Ytterligare exemplar av denna broschyr
beställs kostnadsfritt från:

Finns det arbetsmoment vid drift, service
och underhåll som innebär olämpliga
arbetsställningar och arbetsrörelser?

TIPS

Om du behöver hjälp med mätningar eller
ergonomiska frågor kontakta din företagshälsovård.
Du kan också vända dig till Arbetsmiljöverket
om du har frågor angående arbetsmiljön.

Värme, belysning och lyfthjälpmedel underlättar ditt
arbete med service och underhåll. Minimera tiden i
besvärliga arbetsställningar!

Publikationsservice
Box 1300
171 25 Solna
Fax 08-735 85 55
Telefon 08-730 97 00
Där kan man även beställa annat material
om arbetsmiljö.

Ja

Nej

Använder minderåriga riskfyllda
maskiner?

TIPS

Minderåriga kan uppfatta verkligheten annorlunda.
Därför är en del arbeten förbjudna. Läs mer i AFS
1996:1 ”Minderåriga”.
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10. Minderåriga

1. CE-märkning

Ja

3. Kraftöverföringsaxel

Nej

6. Maskininställningar

Nej

Finns försäkran om överensstämmelse?

Finns kedjor för låsning av skyddet?
Finns kraftintagsskydd på maskinen?

Är instruktionsboken på svenska?

TIPS
Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många
fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.
Läs mer i ADI 523 ”Att köpa nya maskiner”.

Ja

Nej

Förekommer det att föraren lämnar
traktorn när kraftöverföringen till
maskinen är igång?

Är kraftöverföringsaxeln försedd med
skydd över hela sin längd?

Är maskinen CE-märkt?

TIPS

Ja

Måste maskinen vara igång vid
inställningar eller justeringar?

Regelbundet underhåll gör att kraftöverföringsaxeln
fungerar längre.
1. Regelbunden smörjning och översyn är viktigt.
2. Häng upp axeln vid frånkoppling.
3. Vinterförvara axeln och skyddet inomhus.
4. Se till att lyftarmar inte tar i kraftöverföringsskyddet vid sväng.

Kan föraren stoppa maskinen när han
befinner sig runt/på/vid maskinen?

TIPS

Den bästa säkerheten för dig som maskinförare är att
aldrig lämna traktorns förarplats förrän kraftuttaget
är frånslaget och maskinen har stannat.
Förse din maskin med nödstopp! Utrusta din traktor
med ett yttre reglage för frånslag av kraftuttaget, då
kan maskinen enkelt förses med nödstopp!

4. Maskinskydd

Ja

Nej

Är maskinens alla rörliga delar väl
skyddade?

2. Tillkoppling och uppställning

Ja Nej

Finns nödvändigt skydd mot utkast
av föremål?

Är draganordningen (gaffeldrag) intakt?
Är hitchöglan intakt?
Är trepunktsupphängningen intakt?

TIPS

7. Vägtransport

Om du behöver öppna eller demontera ett skydd för
någon åtgärd, återställ omgående skyddet!

Finns fungerande transportsäkring?

Finns fäste för LGF-skylt monterad?
Ja Nej
Finns blinkers och belysning på maskinen?

Är tillträdesvägar och arbetsplattformar
säkra?

Finns anordning för upphängning
av kraftöverföringsaxel?

Har personer på maskinen möjlighet
att stoppa maskinens rörelse?

TIPS

Öka säkerheten vid till- och frånkoppling. Investera
i snabbkopplingssystem för trepunktsupphängda
redskap. Montera stödben på dina äldre maskiner!
Du vinner tid, kraft och säkerhet!

Nej

När maskinen skymmer traktorns blinkers/
belysning/LGF-skylt*

Kan maskinen ställas upp stabilt?

5. Maskiner med arbetsplats

Ja

Har personer på maskinen möjlighet att
prata med traktorföraren under drift?

TIPS

Det är du som traktorförare som ska förvissa dig om
att ingen finns i maskinens riskområde !

*Varningsskylt långsamt gående fordon.

TIPS

Kan du se bakomvarande trafik?
Syns dina bakljus och blinkers?
Tänk på att traktorns blinkers och belysning kan
skymmas av tillkopplade maskiner.
Flyttbara ljussignalsramper att fästa på maskiner vid
färd på väg är ett bra alternativ.

1. CE-märkning

Ja

3. Kraftöverföringsaxel

Nej

6. Maskininställningar

Nej

Finns försäkran om överensstämmelse?

Finns kedjor för låsning av skyddet?
Finns kraftintagsskydd på maskinen?

Är instruktionsboken på svenska?

TIPS
Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många
fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.
Läs mer i ADI 523 ”Att köpa nya maskiner”.

Ja

Nej

Förekommer det att föraren lämnar
traktorn när kraftöverföringen till
maskinen är igång?

Är kraftöverföringsaxeln försedd med
skydd över hela sin längd?

Är maskinen CE-märkt?

TIPS

Ja

Måste maskinen vara igång vid
inställningar eller justeringar?

Regelbundet underhåll gör att kraftöverföringsaxeln
fungerar längre.
1. Regelbunden smörjning och översyn är viktigt.
2. Häng upp axeln vid frånkoppling.
3. Vinterförvara axeln och skyddet inomhus.
4. Se till att lyftarmar inte tar i kraftöverföringsskyddet vid sväng.

Kan föraren stoppa maskinen när han
befinner sig runt/på/vid maskinen?

TIPS

Den bästa säkerheten för dig som maskinförare är att
aldrig lämna traktorns förarplats förrän kraftuttaget
är frånslaget och maskinen har stannat.
Förse din maskin med nödstopp! Utrusta din traktor
med ett yttre reglage för frånslag av kraftuttaget, då
kan maskinen enkelt förses med nödstopp!

4. Maskinskydd

Ja

Nej

Är maskinens alla rörliga delar väl
skyddade?

2. Tillkoppling och uppställning

Ja Nej

Finns nödvändigt skydd mot utkast
av föremål?

Är draganordningen (gaffeldrag) intakt?
Är hitchöglan intakt?
Är trepunktsupphängningen intakt?

TIPS

7. Vägtransport

Om du behöver öppna eller demontera ett skydd för
någon åtgärd, återställ omgående skyddet!

Finns fungerande transportsäkring?

Finns fäste för LGF-skylt monterad?
Ja Nej
Finns blinkers och belysning på maskinen?

Är tillträdesvägar och arbetsplattformar
säkra?

Finns anordning för upphängning
av kraftöverföringsaxel?

Har personer på maskinen möjlighet
att stoppa maskinens rörelse?

TIPS

Öka säkerheten vid till- och frånkoppling. Investera
i snabbkopplingssystem för trepunktsupphängda
redskap. Montera stödben på dina äldre maskiner!
Du vinner tid, kraft och säkerhet!

Nej

När maskinen skymmer traktorns blinkers/
belysning/LGF-skylt*

Kan maskinen ställas upp stabilt?

5. Maskiner med arbetsplats

Ja

Har personer på maskinen möjlighet att
prata med traktorföraren under drift?

TIPS

Det är du som traktorförare som ska förvissa dig om
att ingen finns i maskinens riskområde !

*Varningsskylt långsamt gående fordon.

TIPS

Kan du se bakomvarande trafik?
Syns dina bakljus och blinkers?
Tänk på att traktorns blinkers och belysning kan
skymmas av tillkopplade maskiner.
Flyttbara ljussignalsramper att fästa på maskiner vid
färd på väg är ett bra alternativ.

1. CE-märkning

Ja

3. Kraftöverföringsaxel

Nej

6. Maskininställningar

Nej

Finns försäkran om överensstämmelse?

Finns kedjor för låsning av skyddet?
Finns kraftintagsskydd på maskinen?

Är instruktionsboken på svenska?

TIPS
Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många
fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.
Läs mer i ADI 523 ”Att köpa nya maskiner”.

Ja

Nej

Förekommer det att föraren lämnar
traktorn när kraftöverföringen till
maskinen är igång?

Är kraftöverföringsaxeln försedd med
skydd över hela sin längd?

Är maskinen CE-märkt?

TIPS

Ja

Måste maskinen vara igång vid
inställningar eller justeringar?

Regelbundet underhåll gör att kraftöverföringsaxeln
fungerar längre.
1. Regelbunden smörjning och översyn är viktigt.
2. Häng upp axeln vid frånkoppling.
3. Vinterförvara axeln och skyddet inomhus.
4. Se till att lyftarmar inte tar i kraftöverföringsskyddet vid sväng.

Kan föraren stoppa maskinen när han
befinner sig runt/på/vid maskinen?

TIPS

Den bästa säkerheten för dig som maskinförare är att
aldrig lämna traktorns förarplats förrän kraftuttaget
är frånslaget och maskinen har stannat.
Förse din maskin med nödstopp! Utrusta din traktor
med ett yttre reglage för frånslag av kraftuttaget, då
kan maskinen enkelt förses med nödstopp!

4. Maskinskydd

Ja

Nej

Är maskinens alla rörliga delar väl
skyddade?

2. Tillkoppling och uppställning

Ja Nej

Finns nödvändigt skydd mot utkast
av föremål?

Är draganordningen (gaffeldrag) intakt?
Är hitchöglan intakt?
Är trepunktsupphängningen intakt?

TIPS

7. Vägtransport

Om du behöver öppna eller demontera ett skydd för
någon åtgärd, återställ omgående skyddet!

Finns fungerande transportsäkring?

Finns fäste för LGF-skylt monterad?
Ja Nej
Finns blinkers och belysning på maskinen?

Är tillträdesvägar och arbetsplattformar
säkra?

Finns anordning för upphängning
av kraftöverföringsaxel?

Har personer på maskinen möjlighet
att stoppa maskinens rörelse?

TIPS

Öka säkerheten vid till- och frånkoppling. Investera
i snabbkopplingssystem för trepunktsupphängda
redskap. Montera stödben på dina äldre maskiner!
Du vinner tid, kraft och säkerhet!

Nej

När maskinen skymmer traktorns blinkers/
belysning/LGF-skylt*

Kan maskinen ställas upp stabilt?

5. Maskiner med arbetsplats

Ja

Har personer på maskinen möjlighet att
prata med traktorföraren under drift?

TIPS

Det är du som traktorförare som ska förvissa dig om
att ingen finns i maskinens riskområde !

*Varningsskylt långsamt gående fordon.

TIPS

Kan du se bakomvarande trafik?
Syns dina bakljus och blinkers?
Tänk på att traktorns blinkers och belysning kan
skymmas av tillkopplade maskiner.
Flyttbara ljussignalsramper att fästa på maskiner vid
färd på väg är ett bra alternativ.

Hänvisningar
8. Service och underhåll

Ja

Nej
AFS 1996:1 Minderåriga
AFS 1998:1 Belastningsergonomi
AFS 1998:4 Användning av arbetsutrusning

Finns säkra tillträdesvägar på maskinen?
Finns spärranordning om man behöver
arbeta under upplyft maskin eller
maskindel?

TIPS

ADI 309 Första hjälpen
ADI 462 Minimikrav för ensamarbete i skogen
ADI 518 10 viktiga punkter Säkrare traktorkörning!

Planera underhållsarbetet! Det lönar sig att beställa
reservdelar i god tid eller att anlita verkstadsservice
under lågsäsong. Använd pallbockar med maximala
belastningen angiven!

9. Ergonomi

Ja

Nej

Ytterligare exemplar av denna broschyr
beställs kostnadsfritt från:

Finns det arbetsmoment vid drift, service
och underhåll som innebär olämpliga
arbetsställningar och arbetsrörelser?

TIPS

Om du behöver hjälp med mätningar eller
ergonomiska frågor kontakta din företagshälsovård.
Du kan också vända dig till Arbetsmiljöverket
om du har frågor angående arbetsmiljön.

Värme, belysning och lyfthjälpmedel underlättar ditt
arbete med service och underhåll. Minimera tiden i
besvärliga arbetsställningar!

Publikationsservice
Box 1300
171 25 Solna
Fax 08-735 85 55
Telefon 08-730 97 00
Där kan man även beställa annat material
om arbetsmiljö.

Ja

Nej

Använder minderåriga riskfyllda
maskiner?

TIPS

Minderåriga kan uppfatta verkligheten annorlunda.
Därför är en del arbeten förbjudna. Läs mer i AFS
2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö”.
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10. Minderåriga

Hänvisningar
8. Service och underhåll

Ja

Nej

Finns säkra tillträdesvägar på maskinen?
Finns spärranordning om man behöver
arbeta under upplyft maskin eller
maskindel?

TIPS

ADI 534 Första hjälpen och krisstöd

Planera underhållsarbetet! Det lönar sig att beställa
reservdelar i god tid eller att anlita verkstadsservice
under lågsäsong. Använd pallbockar med maximala
belastningen angiven!

9. Ergonomi

Ja

Om du behöver hjälp med mätningar eller
ergonomiska frågor kontakta din företagshälsovård.
Du kan också vända dig till Arbetsmiljöverket
om du har frågor angående arbetsmiljön.

Nej

Fler exemplar av broschyren beställs
från:

Finns det arbetsmoment vid drift, service
och underhåll som innebär olämpliga
arbetsställningar och arbetsrörelser?

TIPS

AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrusning

Värme, belysning och lyfthjälpmedel underlättar ditt
arbete med service och underhåll. Minimera tiden i
besvärliga arbetsställningar!

Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm
Telefon 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Där kan man även beställa annat material
om arbetsmiljö.

Ja

Nej

Använder minderåriga riskfyllda
maskiner?

TIPS

Minderåriga kan uppfatta verkligheten annorlunda.
Därför är en del arbeten förbjudna. Läs mer i AFS
1996:1 ”Minderåriga”.
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