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UITLEG FOTO
1.
2. Afschermkapje  
3.
4.

● ● Zie toe dat de afstand tussen de leunplaat en de schuurband minimaal is.
● ● Controleer of de schuurband recht loopt en onbeschadigd is.
● ● Stel het afschermkapje zo in dat wegspringende delen goed tegengehouden worden.
● ● Zet de afzuiging aan.
● ● Houd het werkstuk stevig vast met twee handen en gebruik altijd de leunplaat. 
● ● Draag nauwsluitende kleding, maak lang haar vast, draag geen sieraden.

● Draag géén handschoenen in de buurt van een draaiende bandschuurmachine.
●
●
●
●
●

ALGEMEEN AFWIJKINGEN
● ●

●
●
●

RISICO'S

Je kunt longschade oplopen door stof
Je kunt gegrepen worden door de draaiende band 

PICTOGRAMMEN

BEDOELD VOOR:

Je kunt gehoorschade oplopen

Je mag de bandschuurmachine alleen gebruiken als je 
hiervoor opgeleid bent.

Ga niet werken met de bandschuurmachine als je geen voorlichting en instructie hebt gehad. 
En ook niet als je gebreken constateert, of als je niet volgens de bovenstaande regels kunt 
werken. Overleg dan met je docent / leidinggevende.Er mag maximaal 1 student bij de schuurmachine staan

Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
Laat de machine niet onbeheerd achter.

De schuurband kan letsel veroorzaken
Je kunt vonken of deeltjes in je oog krijgen

Je kunt bekneld raken in het mechaniek

Schuurband

Noodstop

Zet de bandschuurmachine uit bij onderbreking of beëindiging van het werk.

MAATREGELEN

Werk niet in de buurt van brandbare of explosieve stoffen.
Maak het werkblad alleen schoon als de schuurmachine spanningsloos is.
Ga steeds na of noodstop, kabels, stekkers en afschermingen in orde zijn.

Bandschuurmachine 

Bandschuurmachine

Draag een veiligheidsbril, gehoorbescherming en een stofmasker.
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Schuren van diverse materialen

MACHINEGEGEVENS

FOTO

Leunplaat

Gehoorbescherming 
en veiligheidsbril 

verplicht

Loshangend 
lang haar 
verboden

Stofmasker 
verplicht

Nauwsluitende 
kleding verplicht

Veiligheids-
schoenen 
verplicht

Telefoonnummer bij 
calamiteiten: .....................
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2

3

4

Sieraden 
verboden

Handschoenen
verboden

Gevaar voor gegrepen 
worden en voor 
wegspringende delen
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