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RISICO'S

PICTOGRAMMEN

▪ of de guillotinezaag aan de achterzijde is voorzien van een inloopbeveiliging

Noodstop

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

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

Je hand kan bekneld raken tussen tafel en knipmes 
Je kunt je snijden aan het plaatmateriaal

ongewenste herinschakeling. Dat geldt ook bij storing verhelpen, onderhoud en reparatie.

Kom niet met je handen onder de afscherming.

Stel bij elk werkstuk de afscherming in op de laagst mogelijke stand.

Draag bij langdurig gebruik gehoorbescherming.

MAATREGELEN

▪ of er een tweehandenbediening aanwezig is en op orde
▪ of bij voetbediening is uitgesloten dat deze met een ongewilde beweging wordt bediend

Reinig de machine alleen als deze spanningsloos is gemaakt en geborgd is tegen

▪ of de noodstop goed functioneert

FOTO BEDOELD VOOR:

Afscherming met daarachter het knipmes

 
 

Verwijder restmateriaal van de tafel van de machine en zorg voor voldoende werkruimte.
Check vooraf of de materiaalsoort en de dikte van de plaat geschikt zijn om te knippen.

Draag werkkleding, veiligheidsschoenen en handschoenen. 

Zet de machine uit bij onderbreking en beëindiging van de werkzaamheden.

Guillotineschaar 

▪ of de afscherming van de neerhouders/het snijvlak en repeteerbeveiliging in orde zijn
Ga voor de werkzaamheden na:

Guillotineschaar

INSTRUCTIEKAART DATUM: september 2021

Knippen van metaalplaten

MACHINEGEGEVENS

Veiligheidsschoenen 
verplicht

Handschoenen       
verplicht

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

Gevaar voor 
handletsel
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Werkkleding
verplicht
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