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Arbeidsoppgave: Traktor og maskin som er tilkoblet kraftuttak 

 

Farekilder Sannsynlighet 

for skade 

Konsekvens av 

skade 

Hva kan skje? 

Forebyggende tiltak 

Opplæring   Dokumentert opplæring for aktuell 

maskin. Gjennomgang av gårdens 

instruks for bruk av maskin og utstyr. 

Kraftføringsaksel 

  

Stor fare hvis 

man beveger 

seg i nærheten 

av aksel med 

defekt vern, 

eller vernet 

ikke er festet, 

eller ikke 

montert. 

Alvorlig. 

  

 Aksel skal være vernet med godkjent 

vern. Påse at festekjetting for 

skjermen er i orden og blir brukt. Påse 

at også plastdelen blir smurt, da varer 

vernet lengre. Ødelagte vern skal 

byttes. Blir vernet skadet under 

pågående arbeid skal ALDRI 

traktoren forlates uten at kraftuttaket 

er stoppet. Påse at kraftinntaket på 

maskin har fat vern og det er i orden. 

Roterende deler på 

maskin 

 

Stor fare 

 

Alvorlig 

Påse at alle reimer, kjeder, tannhjul og 

andre rørende deler har nødvendig og 

godkjent vern. 

Demontert vern for vedlikehold skal 

monteres før bruk 

Vedlikehold Stor fare Alvorlig Maskiner og traktor skal stoppes før 

vedlikehold begynner. Vær obs på at i 

fastkjørt maskin (f.eks snøfreser og 

våt snø) kan roterende deler være i 

spenn. 

Kjemikaliepåvirkning Liten fare Alvorlig Bruk egnet hansker 

 

Huskeliste ved traktor og maskin som er tilkoblet kraftuttak. 

• Dokumentert opplæring for aktuell maskin 

•  Aksel skal være vernet med godkjent vern. Påse at festekjetting for skjermen er i orden og 

blir brukt. Påse at også plastdelen blir smurt, da varer vernet lengre. Ødelagte vern skal 

byttes. Blir vernet skadet under pågående arbeid skal ALDRI traktoren forlates uten at 

kraftuttaket er stoppet. Påse at kraftinntaket på maskin har fat vern og det er i orden. 

•  Påse at alle reimer, kjeder, tannhjul og andre rørende deler har nødvendig og godkjent vern. 

Demontert vern for vedlikehold skal monteres før bruk 

• Maskiner og traktor skal stoppes før vedlikehold begynner. 


