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1. Snijmessen
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● Controleer vooraf of de heggeschaar onbeschadigd  is, zoals de sijmessen en handgrepen.
●
●
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Controleer het werkgebied op (bijen)nesten, kuilen in de grond of obstakels.
Raak de messen nooit met de hand aan.

Schakel de motorheggenschaar uit bij onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden.

Er is brandgevaar door de licht ontvlambare brandstof.
Je kunt gehoorschade oplopen

Houd bij het werk de heggenschaar vast zoals beschreven in de gebruikshandleiding.    

Let op: na het loslaten van de (gas)hendel is er nog een paar seconde naloop.
Maak lang haar vast en draag geen sierraden, sjaal of das.  

Bij gebruik van motorheggeschaar met verbrandingsmotor:Gebruik emissie-arme brandstof 

gehoorbescherming en veiligheidsschoenen met antislipzool.

Plaats een mesbescherming bij transport of opslag van de heggenschaar.

Draag nauwsluitende werkkleding, werkhandschoenen die trillingen beperken, veiligheidsbril

(meestal één hand aan de de bedieningshandgreep en de andere hand aan de draagbeugel.) 

Werk niet met een motorheggenschaar op een ladder, in een boom of op onstabiele ondergron

Motorheggenschaar

tank alleen als de motor uit staat en afgekoeld is.

Gebruik zo veel mogelijk een heggeschaar met accu.
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Knippen van heggen, heesters, struikgewas e.d.

2. Draagbeugel 
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Motorheggenschaar

 

Je kunt verwondingen aanbrengen met de snijmessen

3. Bedieningshandgreep met gashendel

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

Ga niet werken met de motorheggenschaar  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 motorkettingzaag alleen bedienen als je hiervoor    
opgeleid bent. 
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