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RISICO'S

Je kunt houtdeeltjes in je ogen krijgen
Je kunt stof inademen

PICTOGRAMMEN

 

Freesbeveiliging

Ga niet werken met de bovenfreestafel 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 freestafel staan
Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
Laat de machine niet onbeheerd achter.

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

De freesbits kunnen letsel aan je hand veroorzaken
Je kunt gegrepen worden door de frees

Verwijder voor gebruik gereedschap, spaanders en andere voorwerpen van de tafel.

Freesoppervlak met freesbit 

Noodstop
 

Bovenfreestafel 

Stel de freesbeveiliging bij elk werkstuk zo in, dat de bewegende delen niet te benaderen zijn.
Frees alleen als de freeskop wordt afgeschermd met een freesbeveiliging.

Bovenfreestafel / freestafel

INSTRUCTIEKAART DATUM: september 2021

Het frezen van profielen en sleuven in hout

MACHINEGEGEVENS

FOTO BEDOELD VOOR:

Draag geen handschoenen, maak lang haar vast en draag geen sierraden.

Maak gebruik van een duwstok om kleine werkstukken over het freesoppervlak te duwen.
Gebruik extra aan- en afvoersteunen bij het frezen van lange werkstukken.

Zorg voor (mobiele) afzuiging van stof.

MAATREGELEN

Zorg dat de freesbit op de juiste plaats zit en in de frees geklemd is voordat je begint te 
Controleer of reinig de frees alleen als de machine spanningsloos is en is geborgd tegen

Draag een veiligheidsbril, gehoorbescherming en bij langdurig gebruik een stofmasker.

ongewenste herinschakeling.

Geef alleen druk op het hout vóór en na het freesoppervlak en gebruik zonodig een beugel.

Voorkom terugslag door een stop te plaatsen tegen het eind van het te bewerken materiaal.

Zet de frees meteen uit als je het werk onderbreekt of beëindigt.

Gevaar voor 
handletsel

Handschoenen 
verboden

Veiligheids-
bril verplicht

Gehoor-
bescherming

verplicht

Nauwsluitende  
werkkleding 

verplicht

Telefoonnummer bij calamiteiten: 
.....................
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Loshangend 
haar verboden

Sieraden 
verboden

Gevaar voor gegrepen 
worden en voor 
wegspringende delen

4
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