
Veilig werken met de 
spuitmachine



Hoe het niet moet!





Wat komt er aan bod?

• Veilig werken met trekker/zelfrijder

• Aankoppelen van machine aan de trekker

• PBM’s

• Vullen van de machine

• Rijden op de weg

• Spuiten op het veld



CODEX WELZIJN OP HET WERK

• De werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer een 
theoretische en praktische vorming heeft gekregen voor de taak 
die hem is toevertrouwd.

• Deze opleiding moet op gezette tijdstippen herhaald worden.

• Een bestuurder van een mobiel arbeidsmiddel wordt in de Codex 
aanzien als een veiligheidsfunctie.

• De werknemer moet tevens in het bezit zijn van een jaarlijks 
medisch geschiktheidsattest, afgeleverd door de 
arbeidsgeneesheer.

• Minimum 18 jaar zijn.

• Het is verboden voor jobstudenten een gemotoriseerd voertuig te 
besturen.

• http://www.werk.belgie.be

http://www.werk.belgie.be/


Verantwoordelijkheden
van de werknemer?

Werknemer:

• Machine en materiaal op correcte manier 
gebruiken

• Opleiding volgen en instructies vragen

• PBM’s degelijk gebruiken

• Ongevallen melden



Veilig werken met de trekker
1. Lees het bedieningshandboek zorgvuldig door voordat 

u de tractor gaat gebruiken. Als u te weinig afweet van 
de bediening van de machine, kan dit leiden tot 
ongelukken.

2. Laat alleen voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
mensen de tractor besturen.

3. Maak ter voorkoming van valpartijen gebruik van de 
handgrepen en opstapplaten wanneer u in of uit de 
tractor stapt. Houd de opstapjes en het platform vrij 
van modder en vuil.

4. Vervang alle ontbrekende, onleesbare of beschadigde 
veiligheidsstickers.

5. Houd de veiligheidsstickers schoon.



Bedieningshandleiding



Voldoende opgeleid en 
gekwalificeerd personeel



Veilig op- en afstappen!



Hoeveel extra

rugbelasting? 

9 x het 

lichaamsgewicht

Of 80 kg wordt 

720 kg



Opstappen



Afstappen





Belang van de gordel!





Vervang ontbrekende 
en beschadigde veiligheidssticker 



Rook is ongezond



Contact uit? 
Handrem aan?!



Een trekker is 
niet geschikt voor personenvervoer!



Aankoppelen van de
machine aan de trekker

Gebruik veiligheidshandschoenen!

Hou de cabine proper!

Vetten en oliën worden opgenomen door de huid!
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Stappenplan: koppelen
gedragen spuit aan de trekker

• Koppelstukken, kogels, pennen van dezelfde ‘Categorie’… controleren op 
slijtage en passing.

• Plaats de bediening van de hefinrichting op de stand positieregeling!

• Rij recht tot aan de spuitmachine en stop op een halve meter van de spuit

• Koppel de aftakas en controleer of de beschermkap in orde is!

• Regel de lengte van de hefstangen

• Plaats de snelwisselbok/sneloppiksysteem in de hefinrichting

• Vergrendel de zijdelingse slag van de hefarmen

• Koppel de olieslangen en kabels

• Rij achteruit en zorg dat de snelwisselbok in de vanghaak van de 
spuitmachine schuift.

• Vergrendel.



Kogels en categorie
Cat 3 - 2

Topstang Cat 2-2

Topstang Cat 3-2

Topstang Cat 3-3

Cat 3 - 3

Cat 2 - 2



Kogels en vanghaken
controleren

OUD IJZER IS GELD 

WAARD! 

UW LEVEN IS 

ONBETAALBAAR



Koppeling met trekker
- Klassiek met driepuntsysteem (kleine machines)

- Sneloppiksysteem/snelwisselbok met mechanische vergrendeling
- Driehoek (driepunten)

- Hefarmen en topstang gescheiden 

Snelle en veilige manier van koppelen trekker en machine!



Steun en bodemvrijheid
- Raamconstructie dient als steun

- Steunpoten voor stationering:  STABILITEIT?!
- Demonteerbaar

- Uitklapbaar

- Groot draagvlak van de poten: 

- Opgelet bij stationering op onverharde ondergrond?!!

- Loopwielen voor stationering 
- Opgelet op onverharde ondergrond!!!

- Niet aan te raden: spuitmachine op pallet plaatsen!

Deze opstelling is 

gevaarlijk!



Aankoppelen van de
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Aankoppelen van de
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Stappenplan: koppelen getrokken 
spuitmachine aan trekker

• Rij recht achteruit tot de trekhaak en de dissel in elkaar passen

• Vergrendel de trekhaak

• Neem de steunpoot weg (al of niet hydraulisch)

• Koppel de remleiding en alle andere leidingen en kabels

• Bevestig de aftakas en vergeet de ketting van de beschermkap niet vast te 
hangen.

• Maak de handrem los



Wat doen we hier mee?





Aankoppelen getrokken spuit







Veiligheidssymbolen spuitmachine



Aanmaken spuitvloeistof







Beschermingsgraad i.f.v. PBM’s













Rijden op de weg



Rijden op de weg!

• Remmen gekoppeld?

• Hoogte machine!

• Breedte machine!

• Spiegels

• Zichtbaarheid

• Spoorvolging ….
– Opgepast: bij ingeschakelde spoorvolging is de 

middelpuntvliedende kracht veel groter in een 
bocht!



Spoorvolging getrokken spuit:

- Kniksysteem 

- Niet altijd uitschakelbaar langs de weg

- Soms extra vermogen om door bocht te trekken

- Disselbesturing 

- Sensor meet hoek

- Cilinder stuurt dissel

- Tegensturen op hellingen mogelijk



- Wielbesturing

- Spoorstang brengt beweging over op scharnierpunt wielen

- Of electrohydraulische uitvoering: Sensor meet hoeken dissel-tractor en uitslag wielen, 

en computer regelt bij (duur)

- Hondegang mogelijk

- Kostprijs hoger



Kantelgevaar groter bij spoorvolging
10km/u

De spuitmachine legt minder weg af in dezelfde tijd. 

De snelheid is kleiner dan van de trekker, waardoor de 

centrifugale kracht kleiner is.

De spuitmachine legt even veel weg af in 

dezelfde tijd. De snelheid is gelijk aan die van 

de trekker

Centrifugale kracht

F = m * v² / r



In de cabine!

• Drukcabine?

– Duur?

– Voordelen?

• Moderne cabine 

– Airco en ventilatie zorgen voor overdruk

– Filters  - stof

– Koolstoffilters (optie) – actief koolfilter

– Ramen sluiten



Actief koolfilter

Een filter kost geld!

Uw leven is onbetaalbaar!



Dank voor uw aandacht!
Bronnen:

- Phytophar

- Ilvo

- Fendt

- John Deere

- CNH

- Amazone, Beyne, Delvano, Kverneland,….

- HLN, VRT

- Preventagri

- Veiligheid lanbouwtractoren FOD


