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L3D 06.05.A.01 Machinekaart-template
Gebruik deze template om een nieuwe machinekaart te schrijven. De blauwe tekst dient ter ondersteuning bij
het invullen. Deze tekst moet verwijderd worden na het invullen.
Gevaren (restrisico’s) die kunnen ontstaan tijdens gebruik van deze machine met de
bijbehorende waarschuwingspictogrammen, zoals verbranding aan hete oppervlakten,
beknelling, enz.

1. Gevaar

Beschrijving
Een korte, maar duidelijke omschrijving, van de gevaren waar een
gebruiker van de machine aan kan worden blootgesteld.



Plaats hier de waarschuwingsymbolen die op deze machine van toepassing zijn. Deze zijn
terug te vinden in Bijlage 1 van L3G 06.05.B.04 Markeringen (ex 51.09). (Verwijder deze tekst).

Dit zijn de beheersmaatregelen om gevaren cq. risico’s te beheersen. Zoals: bediening
door vaklieden, PBM’s, veilig stellen enz.

2. Te nemen
maatregelen

Beschrijving


Beschrijf hier de voorzorgsmaatregelen die voor, tijdens en na het gebruik
van de machine in acht gehouden moeten worden.



Plaats hier de gebods- en verbodspictogrammen (vb. de verplichte te dragen PBM’s). Deze
zijn terug te vinden in Bijlage 1 van L3G 06.05.B.04 Markeringen (ex 51.09).
(Verwijder deze tekst)

3. Bediening van de
machine

Een algemene omschrijving waar je op moet letten: voor, tijdens en na gebruik van
deze machine. (zoals keuring, opstart, onderhoud, buiten gebruik stellen)
Beschrijving


Geef hier een algemene omschrijving voor het gebruik van de machine.
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4. Noodprocedure

De equimentbeheerder moet zijn collega’s jaarlijks trainen in de noodprocedure, d.w.z
welke schakelaars en knoppen bediend moeten worden om iemand in geval van
beknelling te bevrijden. Deze schakelaars en knoppen moeten duidelijk herkenbaar
zijn.
Beschrijving


1Omschrijving van de schakelaar/noodstop locaties.
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Goedkeuring

Naam: U361396
Datum: 23 februari 2015
MOC: EHS2015020014

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle
wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.
Datum

Naam

Wijzigingen

27 juli 2018

ND48715

Namen gewijzigd naar man nummers ivm
privacy wetgeving.

6 maart 2018

U361183

Review, geen wijzigingen

23 februari 2015

U360514

Nieuwe machinekaart template
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