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Afdeling:

UITLEG FOTO
1.
2. Boortafel met machineklem
3.

● ● Ga na of de kolomboor niet kan omvallen.
● ● Zorg dat de beschermkap de boorkop en de boor goed afschermt: aan voor- en zijkanten, 
● zodanig dat in de nulstand zowel de boorkop als de boor zijn afgeschermd. 
● ● Deze afscherming werkt als een geschakeld blokkeerscherm: machine kan niet starten als  
● de afscherming geopend is en een machine in bedrijf stopt als de afscherming open gaat.
● ●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

ALGEMEEN AFWIJKINGEN
● ●

●
●
●

RISICO'S

Krullen of spanen die je raken
Tussen de aandrijving komen

PICTOGRAMMEN

De boormachine kan omvallen

De draaiende boor kan je grijpen

Het product kan je raken door het niet goed opspannen 
Je kunt materiaaldeeltjes in je oog krijgen

Ga niet werken met de kolomboor 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.

De boor kan vastslaan, afbreken en je dan raken

Draag nooit handschoenen bij een draaiende boor.

 

 

De kap over de aandrijving is niet handmatig te openen of voorzien van 'n blokkeerscherm.

Je mag de kolomboor alleen gebruiken als je hiervoor 
opgeleid bent.
Er mag maximaal 1 student bij de kolomboor staan.
Werk geconcentreerd, laat je niet afleiden.
Laat de machine niet onbeheerd achter.

FOTO BEDOELD VOOR:

Afschermkap voor boorkop en boor 

Kolomboor 

Kolomboor / Tafelboormachine

INSTRUCTIEKAART

MACHINEGEGEVENS

DATUM: september 2021

Boren/afbramen/tappen in bv metaal of hout

Draag nauwsluitende kleding, maak lang haar vast, draag geen sieraden.

Span je werkstuk altijd op (met de machineklem). Als dat niet kan, zorg dan op een andere 

Ga steeds na of noodstop, kabels, stekkers en afschermkap in orde zijn.
Zet de boormachine uit bij opspannen en na het boren. 

Verwijder spanen nooit met de hand, maar met een kwast of krullenhaak

Draag altijd een veiligheidsbril en bij langdurig gebruik gehoorbescherming.

Verwijder spanen alleen als de boormachine uit staat. 

manier dat het werkstuk niet gaat draaien. Houd het nooit alleen met je handen vast.

 

MAATREGELEN

Noodstop

Gevaar voor 
handletsel

Handschoenen 
verboden

Loshangend lang 
haar verboden

Sieraden
verboden

Nauwsluitende 
kleding verplicht

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

Veiligheidsbril 
verplicht
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Gevaar voor 
gegrepen worden
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