Gepubliceerd op Arbocatalogus Recreatie (https://kikk-recreatie.dearbocatalogus.nl)

Minigraver
Machines gebruik je bij grote en grove werkzaamheden als klein gereedschap tekort schiet. Op veel terreinen is
er echter geen ruimte voor of behoefte aan een grote graafmachine. Je kunt dan een minigraver inzetten die
het zware graafwerk met een schop van je overneemt.
Voordelen
Je hebt minder kans op lichamelijke klachten. Bovendien kun je met een minigraver veiliger en sneller werken en
met minder personeel.
Mogelijkheden
Er zijn uitvoeringen met rupsbanden en met wielen.
Er zijn ook uitvoeringen met een cabine.
Je kunt gebruik maken van hulpstukken, zoals een grijper of een sleuventrekker.
Je kunt de machine gebruiken voor het tillen van zware voorwerpen.
Tips voor leidinggevenden
Geef medewerkers vooraf een training over gezond en veilig werken met de minigraver.
Bekijk welke deuren, poorten en doorgangen op het terrein breed genoeg zijn om met de minigraver
doorheen te komen.
De aanschaf van een minigraver is erg kostbaar. Je kunt ze ook tweedehands kopen of huren.
Zorg voor goed onderhoud en periodieke controle van de minigraver.
Tips voor medewerkers
Maak gebruik van de minigraver om het zware werk te verrichten.
Gebruik de minigraver op de manier waarvoor hij ontworpen is. Lees vooraf altijd goed de
veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen.
Geef direct bij je leidinggevende of de technische dienst aan wanneer de minigraver mankementen vertoont.
Aandachtspunten
Besteed aandacht aan de keuze: rupsbanden of wielen. Rupsbanden zijn geschikt voor een zachte
ondergrond, maar maken het gras meer kapot dan wielen.
De minigraver moet voorzien zijn van een af te sluiten cabine of een veiligheidsgordel op de zitplaats van de
bestuurder.
De minigraver moet voldoen aan de EU-machinerichtlijn.
De minigraver moet in een goede onderhoudsstaat verkeren.
Categorieën
Locatie: Bungalowpark / Camping / Groepsaccommodatie / Zweminrichting
Functiegroep: techniek en groen
Belasting: energetische belasting / repeterende bewegingen / werkhouding
Bron-URL: https://kikk-recreatie.dearbocatalogus.nl/maatregel/minigraver

1

