ALGEMENE BEDIENIGSINSTRUCTIE
INLEIDING
Een hoogwerker biedt een veilige plek voor het
werken op hoogte. Het gebruik van hoogwerkers is
uitsluitend toegestaan aan personen die minimaal 18
jaar oud zijn en een specifieke deskundigheid voor
het bedienen van deze machines bezitten.
Een hoogwerker is een hefwerktuig dat bestemd
is voor het verplaatsen van personen en materieel
naar werkposities. Vanaf het werkplatform worden
werkzaamheden uitgevoerd en mag zonder
aanvullende maatregelen niet op hoogte worden inof uitgestapt. Een hoogwerker is geen hijskraan.
Bij een windkracht van 12,5 m/s (windkracht
6) of minder (zoals vermeld op de typeplaat) en
bij opkomend onweer moet het werken in een
hoogwerker direct gestaakt worden.
De bediener mag niet onder invloed van drank en
of verdovende middelen zijn en moet lichamelijk en
geestelijk in goede gezondheid zijn.
Indien u niet overtuigd bent dat u voldoende
geïnstrueerd bent om de machine veilig te
gebruiken: bel dan HWS Verhuur BV:
071 - 5310123.
De bediener van een hoogwerker moet voldoende
geïnstrueerd zijn en
ten minste het volgende weten:
- heeft de machine een geldig keuringscertificaat
- wat is het veilige laadvermogen
- max. aantal mensen dat vervoerd mag worden
- maximale windsnelheid voor veilige bediening
PERSOONLIJKe BESCHERMINGSMIDDELEN
HWS en IPAF adviseren bij alle hoogwerkers met
een (knik)telescoopmast het gebruik van een volledig
lichaamsharnas met een kort instelbaar koord.
Overige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
overeenkomstig de Arbo-wet en de mogelijk (lokale)
bepalingen, bijv. veiligheidsschoenen, veiligheidsbril,
handschoenen, helm.

INSPECTIE voor INGEBRUIKNAME
Let op :
- bewijs van huidige en geldige keuring
- aanwezigheid van bedieningsinstructie
- vloeistofniveaus (motorolie, hydraulische olie,
brandstof)
- lekkages
- banden en wielen
- beschadigingen
- ontbrekende, loszittende onderdelen
TEST de MACHINE
Bedien de basisfuncties van de machine, zoals
heffen, zwenken en telescoperen, om de machine
op functies en goede werking te controleren.
VERKEN het WERKGEBIED
- waaruit bestaat de ondergrond
- is de ondergrond vlak en voldoende draagkrachtig
- gebruik bij twijfel altijd geschikte rij- of
stempelplaten
- verken de route te voet
- wat is de maximale grond- en bodembelasting
- zijn er kelders, ondergrondse leidingen en/of
tanks aanwezig
- wees bewust van de situatie
RIJDEN met de HOOGWERKER
- bepaal de rijrichting
- blijf observeren tijdens het rijden
- controleer het rijgebied op obstakels rondom u
- wees bewust van de situatie ter plaatse
- houdt rekening met personen in de omgeving
- verplaats de machine in transportstand
- houdt een veilige rijsnelheid aan
OPSTELLEN van de HOOGWERKER
- wees bewust van de bodemcondities
- gebruik bij machines met stempels, voldoende
grote stempelplaten
- zet het werkgebied af
- overtuig u ervan dat de hoogwerker
horizontaal staat
- kom niet in conflict met andere
werkzaamheden
- stel de machine niet op boven ondergrondse
leidingen e.d.
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BEDIENEN van de HOOGWERKER
- heeft u een reddingsplan
- let op de veilige werkbelasting
- houdt rekening met wind en weer
- observeer rondom, boven en onder de
werkplek
- bedien de bedieningshandels gelijkmatig en
kalm
- houdt de volgende volgorde aan:
HEFFEN: eerst heffen en/of zwenken – als laatste
uitschuiven
DALEN: eerst inschuiven, daarna dalen en/of
zwenken
SLEPEN en/of HIJSEN van machines uitsluitend in
overleg met HWS Verhuur BV
NOOIT het werkplatform ergens aan vastmaken en/
of vergroten
NOOIT sieraden of losse kledingstukken dragen
tijdens het bedienen van een hoogwerker
NOOIT begrenzings- of beveiligingsschakelaars of –
inrichtingen overbruggen of buiten werking stellen
NOOIT een hoogwerker bedienen onder invloed van
drugs of alcohol
NOOIT het werkplatform afknellen of afklemmen
door kabels, touwen of slangen
NOOIT proberen om een bekneld werkplatform los te
maken wanneer er zich nog mensen in bevinden
EINDE van de WERKZAAMHEDEN
- parkeer de machine op een vlakke, stevige
ondergrond
- zet bij hoogwerkers de mast omhoog; bij
schaarliften het platform
- houdt rekening met de weersomstandigheden
- houdt rekening met de omgeving en met obstakels
- druk de noodstopknop in
- draai de contactsleutel naar UIT en verwijder deze
- sluit machine af tegen onbevoegd gebruik
- zorg voor voldoende brandstof en/of opgeladen
accu’s i.v.m. transport

WAT TE DOEN BIJ STORING
Controleer, voor u HWS Verhuur BV belt, altijd of:
- de noodstop ‘uitgetrokken’ is
- het contact aan staat
- de hoofdschakelaar aan staat
- de steker van de bedieningskast vastzit
- de batterijen geladen zijn
- er voldoende brandstof in de tank zit
- de machine goed afgestempeld staat
Als u geen oorzaak van de storing kunt vaststellen,
noteer dan:
- machine type en/of machinenummer of
vlootnummer
- het juiste werkadres met straat- en huisnummer
- een omschrijving van de storing en bel:
Technische Dienst HWS Verhuur BV
071 - 5310123
WAT TE DOEN BIJ SCHADE
Wanneer er schade ontstaat, door het gebruik
van de hoogwerker, aan de omgeving of aan de
machine zelf, belt u direct
HWS Verhuur BV 071 - 5320123
-

indien noodzakelijk, breng uzelf in veiligheid.
stel vervolgens de omgeving veilig
voorkom verdere gevolgschade
volg de instructies van HWS Verhuur BV op

DE HOOGWERKERSPECIALIST BIJ UITSTEK!
UW ZEKERHEID BIJ HET VEILIG WERKEN MET HOOGWERKERS.
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