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Veiligheidsvoorschriften 
 

Dit symbool wordt overal in dit veiligheidsvoorschrift gebruikt om u te wijzen op een belangrijke zaak of uit te 

voeren handeling, ten einde veilig met deze door SiteTec gefabriceerde machine te kunnen werken. 

 

 

De machine is ontworpen en gefabriceerd volgens de laatste stand der techniek en volgens de alom gangbare 

en geaccepteerde veiligheidsnormen en -voorschriften. Het is echter niet ondenkbaar dat tijdens de bediening van de 

machine, de veiligheid van de bediener of eventueel van derden lijfelijk in gevaar komt, c.q. dat de machine of goederen van 

derden schade oplopen. 

 

De machine mag daarom slechts gebruikt worden indien deze technisch in een uitstekende conditie verkeert 

zover men dit in alle redelijkheid kan verwachten met inachtneming, en regelmatig gebruik van de bijgeleverde 

handleiding! Laat geconstateerde gebreken, die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, onmiddellijk 

herstellen! 

 

U bent wettelijk verplicht de mix en/of pomp installatie jaarlijks aan een veiligheidskeuring te onderwerpen. 

Deze keuring kan op verzoek door SiteTec worden uitgevoerd. 

 

De machine is uitsluitend bestemd voor het mixen en/of verpompen van bentoniet. Het gebruik van de machine voor andere 

doeleinden dan hierboven omschreven, zal door SiteTec worden beschouwd als oneigenlijk gebruik, met alle risico’s voor 

rekening van de gebruiker zelf. 

 

Correct gebruik van de machine impliceert echter dat men goede nota neemt van het gebruik, onderhoud en de 

geregelde inspecties die de handleiding voorschrijft 

 

 

 

 

Organisatorische maatregelen. 

 

Zorg ervoor dat de handleiding zich te allen tijde binnen handbereik van de bediener van de machine bevindt b.v. in de 

gereedschapkist. 

 

Voorzie de bediener van voldoende aanvullende instructies (die niet in de handleiding voorkomen) doch die door de 

heersende omstandigheden op de werkplek worden vereist. 

Gedacht kan worden aan het rijden met de machine over daarvoor geschikte verhardingen, het werken in beschermende 

kleding, etc.  

Veelal heeft het bedrijf zijn eigen specifieke veiligheid voorschriften. Deze zullen aan het  

Onderhoud/instructie handboek dienen te worden toegevoegd. 

 

 

 

WAARSCHUWING: Voordat u de machine in gebruik stelt, dient u de bediening- en gebruikersvoorschriften in 

de handleiding van tevoren zorgvuldig te lezen. Nieuwe handboeken zijn op verzoek verkrijgbaar. Controleer 

van tijd tot tijd of de veiligheidsvoorschriften ook daadwerkelijk nageleefd worden. 

 

 

Het bedienende personeel mag geen lang haar dragen, noch te ruime (slobberende) kleding, noch ringen om de vingers, 

aangezien men gauw ergens aan kan blijven haken of verstrikt raken. 
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Draag beschermende kleding indoen dit voorgeschreven of uit hoofde van de werkomstandigheden 

wenselijk is 

 

                           

 

 

Blijf attent op veiligheid teksten/borden die op de werkplek aanwezig kunnen zijn. 

Zorg er tevens voor dat alle op de machine aanwezige veiligheid c.q. gevarenstickers in goede staat verkeren. Houdt de 

stickers schoon. Vervang beschadigde, respectievelijk onduidelijk geworden stickers door nieuwe (reserve stickers kan 

SiteTec u naleveren). Indien er een onderdeel, waarop een sticker zit, vervangen dient te worden, dan moet deze sticker 

ook op het nieuwe onderdeel aanwezig zijn of worden aangebracht.  

Denk om de vetvrije ondergrond! 

 

Breng op eigen initiatief geen veranderingen daar die de veiligheid van de machine in gevaar kunnen brengen. Vraag altijd 

advies van SiteTec. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen of veranderen/inbouwen van veiligheid kleppen, evenals het 

lassen aan de ondersteunende constructie en leidingwerk. 

 

Reservedelen moeten voldoen aan de specificaties door SiteTec opgegeven. Slechts originele reservedelen kunnen hier 

garant voor staan. 

Gebruik goed werkplaats gereedschap om uw reparaties naar behoren te kunnen uitvoeren.  

Blijf attent op de aanwezigheid van brandbeveiliging apparatuur bij het uitvoeren van reparaties. 

 

Hydraulische vloeistof die onder druk vrijkomt, kan bijna onzichtbaar zijn en kan genoeg kracht 

hebben om in de huid door te dingen. Ook met het opsporen van een onverwachte lekkage moet u 

voorzichtigheid betrachten door een stukje papier te gebruiken, maar niet de handen! In geval van 

verwonding raadpleegt u deskundige hulp om infectie te voorkomen. Draag beschermende kleding 

indien dit voorgeschreven of uit hoofde van werkomstandigheden wenselijk is 

 

Uitwendig beschadigde hydraulische slangen of pijpen, tijdig vervangen, ook indien niet direct gevaar voor de veiligheid 

aanwezig is. 
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Veiligheids-tips ten aanzien van werkomstandigheden. 

 

Normale werkomstandigheden. 

 

Pas geen werkmethode toe waardoor de veiligheid in het geding komt! 

 

Voordat met het werk begonnen wordt is het noodzakelijk vertrouwd te raken met de werkplek en zijn onmiddellijke 

omgeving. Dit vooral ten aanzien van voorkomende hindernissen, bodemgesteldheid (draagkracht), verkeer en de 

noodzakelijke af-/bebakening van het werkterrein. 

 

Voordat werken met de machine een aanvang neemt, moet er voor worden gezorgd dat alle veiligheidsmiddelen 

functioneren c.q. aanwezig zijn zoals bijv. brandblusapparatuur, noodstop, geluidsisolatie, etc. 

 

Controleer tenminste voor ieder nieuw uit te voeren werk, mogelijk direct waarneembare beschadigingen 

c.q. defecten. Meld onmiddellijk iedere afwijking van het normaal functioneren van de machine en stop 

zonodig de machine direct! Zorg er tevens voor dat het euvel verholpen wordt. 

                       

 

Start de machine alleen vanaf de bedieningsplaats! 

 

Controleer de aan/uit functies in relatie tot de eventuele aanwijzingen hierover in de handleiding. 

 

        

WAARSCHUWING: voordat de machine gestart wordt, overtuig u ervan dat er niemand gevaar loopt!  
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SPECIALE VOORSCHRIFTEN 

 

Speciale werkomstandigheden die in verband staan met het gebruik van de machine, zijn onderhoud, het verhelpen van 

storingen etc.  

 

De volgende punten moeten in acht worden genomen: 

 

* Stelt u zich door middel van het handleiding goed op de hoogte van de onderhoudsvoorschriften t.a.v inspectie, periodiek 

onderhoud, evenals het tijdig vervangen van onderdelen indien dit wordt voorgeschreven. Laat dit werk slechts verrichten 

door kundig personeel, en stelt u iemand verantwoordelijk. 

 

* Bij alle werkzaamheden die aan de machine worden verricht, of dit nu wezenlijke veranderingen van de constructie, 

onderhoud, wijziging van de beveiligingsapparatuur, etc. betreffen, raadpleeg allereerst de handleiding. 

 

* Maak voldoende werkruimte vrij rondom de machine om ook het onderhoud/reparatiewerk. 

 

* Indien de machine - teneinde onderhoud te kunnen verrichten - geheel moet worden stopgezet, moet deze tegen 

onverwachts aanzetten worden gezekerd door: 

- het verwijden van de sleutel uit het contactslot 

- hang een duidelijke waarschuwing in de vorm van een waarschuwingsbord aan de/het 

hoofdschakelaar/contactslot. 

 

* Bij het verplaatsen van zware onderdelen is het zaak, deze met goede hefapparatuur (van voldoende hefcapaciteit!) op zijn 

plaats te brengen teneinde ongelukken te voorkomen.  

Gebruik gekeurd hijsmaterieel! 

 

 

   Loop of werk nooit onder een last! 

 

 

 

 

 

* Voor werk dat boven het hoofd moet worden uitgevoerd, moet gebruik worden gemaakt van een veilige trap of platform. 

Gebruik geen machineonderdelen om op te staan!  

 

* Zorg ervoor dat alle handvatten en traptreden of planken vrij blijven van zaken zoals vet, vuil, sneeuw etc. waardoor men 

uit kan glijden! 

 

* Maak de machine schoon voordat met onderhoud begonnen wordt. Gebruik geen milieuonvriendelijke of bijtende 

reinigingsmiddelen. Gebruik ongevaarlijke vezelvrije poetsdoeken. 

 

* Voordat begonnen wordt met het schoon maken van de machine met een hogedruk water- of stoomcleaner, moeten alle 

openingen die uit functionele of veiligheidsoverwegingen geen water kunnen verdragen, afgestopt worden. Vooral 

elektromotoren, stroomverdelers en schakelkasten lopen hierbij gevaar. 

 

* Verwijder alle aangebrachte afdichtingen en beschermkappen nadat de machine is schoongemaakt. 

 

* Controleer na het schoonmaken vooral ook de brandstof-, motorolie- en hydraulische olie slangen t.a.v. losse 

verbindingen, scheuren, beschadigingen etc. Repareer deze gebreken onmiddellijk! 

 

* Indien het verwijderen van beveiligingen, brandblussers etc. noodzakelijk waren om de reparatie uit te kunnen voeren, 

installeer deze dan weer en controleer ze ook! 
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Bijzonder gevaarlijke zaken/omstandigheden: 

 

Elektriciteit: 

Alleen mensen die vergaande kennis van elektra hebben, mogen werk aan de elektrische apparatuur verrichten. 

Gebruik alleen originele zekeringen met de juiste waarde voltage/ampèrage. 

 

 

 

 

 

Inspecteer regelmatig de elektrische installatie van de machine op losse contacten, beschadigde kabels en dergelijke. Indien 

tot reparatie moet worden overgegaan, ontkoppel dan de draden van de generator/accu c.q. elektriciteitsbron. 

 

WAARSCHUWING: er mag nooit aan de machine en/of leidingwerk gelast worden indien de stroombron niet uitgeschakeld 

is. Men dient hiertoe de massaschakelaar om te zetten. Hetzelfde geldt voor het besturingscircuit bij een elektrisch 

aangedreven machine ZET NOODSTOP UIT. 

                   

Gas, stof, stoom, rook: 

 

Indien de machine in een afgesloten ruimte staat, moet bij het aanzetten van de dieselmotor allereerst 

voor goede ventilatie worden gezorgd. Men dient zich op de hoogte te stellen van de voor de ruimte 

eventueel gestelde veiligheidsmaatregelen. 

Lassen, branden en slijpen aan de machine kan slechts worden uitgevoerd indien dit expliciet toegestaan 

aangezien er gevaar voor brand, explosie etc. kan ontstaan. Ook hier is voldoende luchtcirculatie 

belangrijk. 
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Hydrauliek, pneumatiek: 

 

Alleen mensen die vergaande kennis van hydrauliek hebben, mogen werk aan de hydraulische apparatuur verrichten. 

Controleer met een zekere regelmaat leidingen, koppelingen, slangen, ventielen etc. op lekkage, beschadiging (deuken, 

scheuren etc.). Onmiddellijke reparatie is geboden daar hydraulische olie verwondingen kan veroorzaken en brandgevaarlijk 

is.  

Tevens komt uiteraard de algemene veiligheid in gevaar! 

 

WAARSCHUWING: voordat aan een reparatie wordt begonnen, moet het systeem eerst drukloos zijn! Dit 

houdt in dat de hydraulische pompen stil staan. Diverse cilinders kunnen door de massa van de machine of 

machinedelen onder druk blijven staan. Denk hierbij aan de stempelcilinders en de telescoopcilinders 

                     

Gebruik bij vernieuwing van componenten originele onderdelen zodat zekerheid bestaat t.a.v. de kwaliteit en 

de juiste onderdelen op de juiste plaats bijv. in verband met toelaatbare drukken. 

 

Geluid: 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het in bedrijf zijn van de machine moet gebruik worden gemaakt van de in de handleiding voorgeschreven 

geluidsisolatie zoals oorkleppen. Aangezien het dragen van een veiligheidshelm verplicht is, is het aan te bevelen een drie-

in-een combinatie aan te schaffen. 

 

Olie, vet en andere chemische materialen: 

 

Indien olie, vet of chemicaliën worden gebruikt, volg dan de veiligheidsvoorschriften op zoals op de betreffende producten 

staat aangegeven! 

 

 

 

 

  LET OP: Wij waarschuwen voor milieu onvriendelijke stoffen, zoals afgewerkte oliën en accuzuren. 

U dient deze stoffen op een verantwoordelijke wijze te verwerken 

 

Afstellingen van hydraulische drukken en olie-flow 
Alle hydraulische gegevens staan op een zeer gedetailleerd hydraulisch schema. De afstelling van de 

hydraulische functies is de taak van de specialist, dus altijd in overleg met de fabrikant 
 

 Nooit zomaar ergens aan een afstelling draaien en of waarden zonder overleg met fabrikant 

veranderen Bij ondeskundig gebruik vervalt de garantie 
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