LANDBRUG

Sikkerhed ved brug af minilæsser
Under stabling af minibigballer med en minilæsser blev en
landmand ramt af en minibigballe, der faldt fra 5. lag.
Han nåede lige at krybe sammen hen over rattet. Minibigballen
lagde sig på hans ryg, hvorfra det lykkedes ham at vippe den ned
på gulvet. Han lagde sig selv på gulvet for at sunde sig og kunne
ikke mærke smerter af betydning. Hen under aften gjorde det
imidlertid så ondt, at han måtte på skadestuen, og i de følgende
dage fik han konstateret to diskusprolapser og en revnet ryghvirvel. Seks måneders sygemelding og store mængder smertestillende medicin senere lyder prognosen på varige mén.
Godkendte maskiner – med mangler
De minilæssere, der forhandles i Danmark, er alle importerede og
fordeler sig på 15-20 forskellige mærker. En importør oplyser, at
flere af de tyske mærker frem til 2010 ikke har påmonteret førerværn, til trods for at der er tale om tunge minilæssere.
Disse maskiner er CE-mærket og godkendt af myndigheder i et
andet EU-land. Derfor må vi også acceptere dem herhjemme.
Som dansk landmand skal du imidlertid være opmærksom på, at
du ved køb af en minilæsser overtager ansvaret for et manglende
førerværn.
Køb kun med førerværn
En minilæsser med en effekt over 15 Kw skal leveres med styrtsikkert førerværn påmonteret, når den sælges, udlejes eller lånes
ud.

Risikovurdering i APV
Til brug for APV’en skal alle minilæsserens arbejdsopgaver risikovurderes.
To læssere som løsning
Har du brug for minilæsser til
arbejdsopgaver i forskellige højder, kan det sikreste være at anskaffe to maskiner. Derved undgår du tilbagevendende af- og
påmontering af førerværn med 4
eller 8 skruer – noget som ofte
er vanskeligt at håndtere i praksis.

Uanset effekt og vægt af en ny minilæsser skal du kunne eftermontere et styrtsikkert førerværn, hvis der under brugen er fare
for, at maskinen vælter, eller at genstande kan falde ned på føreren. Førerværn tilpasses specielt til hver enkelt minilæsser og
kan kun bruges til denne.
Køb derfor ikke en minilæsser, som leverandøren ikke samtidig
kan levere et førerværn til. Efter levering er det nemlig dit ansvar, at maskinen kan få eftermonteret et førerværn til de nævnte anvendelser. Har du en minilæsser uden førerværn, kan du
oplyse din forhandler om stelnummeret på den. Så kan han
sandsynligt skaffe et godkendt førerværn.
Kørsel under lave lofter
Mange stalde til mink, heste, kalve og andre husdyr er så lavloftede, at der ikke er plads til førerværn. Det udelukker så også
faren for faldende genstande. Men risikoen for at vælte skal stadig indgå i overvejelserne omkring køb af minilæsser.
At-vejledning B.1.1.1. Førerværn på traktorer og motorredskaber
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