Traktor- och maskinsäkerhet
Traktorer och maskiner orsakar många olyckor. De vanligaste skadorna sker vid till- och
frånkoppling av redskap, vagnar och andra maskiner. I många olyckor är kraftöverföringsaxlar inblandade. Här är några tips på hur du kan göra dina maskiner säkrare.
Hitchkrok och dragögla

Kontrollera att dragets bultar är
åtdragna och att hitchkroken och
överfallet inte är för slitna. Glappet
mellan hitchkroken och överfallet
får vara max 10 mm. När kroken slitits ned till 44 mm skall den bytas ut.
Hålet på en korrekt dragögla skall
vara 50.0 - 50.8 mm. Kontrollera
också slitaget på öglans undersida
regelbundet. Svetsa aldrig på krok
eller ögla utan byt alltid ut!

Kraftöverföringsaxlar

Kraftöverföringskyddet måste vara
helt – annars får maskinen inte
användas. Borttagna eller trasiga
kraftöverföringsskydd kan orsaka
mycket svåra skador. Flera dödsfall
har inträffat då personer har fastnat
och dragits med av den roterande
axeln. Var noga med att underhålla
skydden enligt instruktionerna och
byt ut dem om de går sönder.

Checklista
a Stäng alltid av maskinen innan du justerar eller ska rensa bort ett stopp.
a Skydden är till för att skydda. Efter reparationer – sätt tillbaka skydden.
a Spärra alltid upplyfta redskap. Använd alltid säkerhetsspärrar i uppfällt läge.
a Lita aldrig på en hydraulslang. Skadade eller spruckna slangar skall bytas ut.
a Se till att du syns på vägen. Fungerar blinkers och belysning? Syns LGF-skylten?
a Kontrollera handbromsen på traktorn regelbundet.
a Kolla traktordraget regelbundet. Bultar vibrerar loss, hitchkrokar och öglor slits.
a Använd midjebälte. Skaffa bälte på passagerarstolen också.
a Serva maskinerna och förebygg krångel innan du kommer ut i fält.
a Kontrollera att maskinen är CE-märkt. CE-märkningen är en försäkran om att
konstruktionen uppfyller gällande föreskrifter.

!

Det är olagligt att skjutsa någon i traktorns frontlastare eller skopa.
Från förarplatsen är det i många fall omöjligt att se om någon ramlar
ur och händer det hinner man oftast inte stanna.

Mer information: www.sakertbondfornuft.se

Kontrollera slitaget

Säkert Bondförnuft har tillsammans med Länsförsäkringar
tagit fram ett enkelt hjälpmedel för att kontrollera slitaget
på både hitchkroken och på
dragöglan. Kontakta en av våra
handledare i din region om du
vill ha ett exemplar.

Barn i traktorn
För många barn är traktorn
den roligaste och mest spännande maskinen på gården.
Tyvärr är traktorn också överrepresenterad när det gäller
svåra olycksfall med barn.
Vanliga olyckor är när barn
skjutsas i traktorer, ramlar ur
hytten och blir överkörda.
Därför ska barn som åker med
i traktorn sitta fastspända på
ett eget säte.

