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RISICO'S

Via achterkant bekneld raken

PICTOGRAMMEN

MAATREGELEN

Via zijkant bekneld raken Beperk de snelheid van het kantmes tot maximaal 10 mm/sec. (Maak geen gebruik van de ijlg

Er mag maximaal 1 student bij de kantbank staan
Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
Laat de machine niet onbeheerd achter.

Ga niet werken met de kantbank 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.   

 

Je mag de kantbank alleen bedienen als je hiervoor    
opgeleid bent.  

Tussen kantmes en matrijs bekneld raken

Hand snijden aan de platen

Noodstop

Afscherming achterkant 
Kantmes
Matrijs

Kantbank

gesloten en het scherm kan pas open als de bewegende delen tot stilstand zijn gebracht).
Pas een geschakeld blokkeerscherm toe (machine kan alleen starten met het scherm  
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Ombuigen van plaatmateriaal

Tussen product en kantbank bekneld raken

Afscherming zijkant

MACHINEGEGEVENS

FOTO BEDOELD VOOR

Kantbank

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

Draag handschoenen bij scherpe platen, maar niet bij een klein plaatje.

Zorg dat na gebruik van de noodstop de machine meteen vanzelf in de veilige stand komt.

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

Zorg dat de opening tussen kantmes en product kleiner is dan 6 mm.
Zorg voor een voetpedaal in drie standen, waarbij de noodstop wordt ingeschakeld als het 
geheel wordt ingetrapt, of een andere voorziening die past bij de leeftijd van de kantbank.

Gebruik oplegsteunen die ook geschikt zijn voor klein inlegwerk.
Ga steeds na of noodstop, beveiligingen, kabels en aansluitingen in orde zijn.

Geraakt worden door bewegend werkstuk

Draag werkkleding en veiligheidsschoenen.  

Gevaar voor 
handletsel

Telefoonnummer bij 
calamiteiten: 

Veiligheidsschoenen 
verplicht
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Gevaar voor
bewegend 
werkstuk 

Werkkleding 
verplicht
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