
TA INTE RISKER!
En traktorförare ansvarar för fordonet, lasten och en flytande trafik. De långa arbetsdagarna, 
variationerna i vädret och det tunga arbetet sätter både föraren och maskinen på prov.

Planera dina arbetsdagar i förväg och jäkta inte. Med mindre risker löper arbetet bra och 
du får resultat både på vägen och åkern och i verkstaden. Kom alltid ihåg att läsa säkerhets-
föreskrifterna om du skaffar en ny traktor. 

ETT FÖRUTSEENDE KÖRSÄTT

• Tänk på situationshastigheten. 
Får du fordonskombinationen att 
stanna i en överraskande situation?

• Anpassa lasten till traktorns vikt, 
dragförmåga och bromsar.

• Använd alltid säkerhetsbälte vid 
landsvägskörning.

• Justera däcktrycket enligt tillverkarens 
anvisningar och beroende på arbets- 
uppgift.

HÅLL UTRUSTNINGEN I SKICK

• Kontrollera att styrningen 
och bromsarna är i skick

• Kontrollera alltid vid starten att lyktor 
och blinkrar fungerar också på släpvagnar 
och andra arbetsmaskiner.

• Kom ihåg att hålla ordning i hytten. Håll 
fotsteg och tillträdesleder rena och snygga.

• Reparera fel och skador genast.

• Försäkra dig om att motorn är 
avstängd före servicearbeten. 



Jord som lossnar från traktordäcken kan vara en 
risk för den övriga trafiken. Därför ska däcken ren-
göras efter åkerarbete innan man kör på allmän 
väg. Eventuell last ska täckas och surras ordentligt.

Långvarig exponering för vibrationer och buller 
i traktorn kan orsaka trötthet och sänka presta-
tionsförmågan. Vibrationerna kan också leda till 
sjukdomar i rygg, nacke och skuldror. En justerbar 
och fjädrad förarstol ger en  bättre arbetsställning. 
Det är bra att ta paus för att vila och sträcka på 
sig med två timmars mellanrum.

Moderna traktorer är utrustade med säker-
hetsbälte som föraren bör komma ihåg att använ-
da. Skyddshytt eller vältskydd är obligatoriskt.

TRAKTORER
Maskinolyckor sker oftast i samband 
med traktorer: när man klättrar upp i 
hytten eller ner från den eller kopplar 
arbetsmaskiner. Olycksfall inträffar också 
vid servicearbeten och om traktorn plöts- 
ligt sätter sig i rörelse. Ute i trafiken kan 
ett bedömningsfel orsaka en allvarlig olycka.

• Håll i med båda händerna när du klättrar 
upp och ned från traktorn. Hoppa inte!

• Justera och rengör speglarna innan du startar. 
Byt genast ut en spegel som gått sönder. 

Dragkrok, lyftanordning 
och kraftuttag

• Dragkroken, öglan på dragstången och låset 
på kroken slits vid användning. Kontrollera 
slitaget och försäkra dig om att en arbetsmaskin 
som kopplats till kroken inte kan lossna ens i 
extrema situationer.

• Använd bara en kraftuttagsaxel som är hel 
och skyddad. Om axeln blir böjd eller skyddet 
går sönder ska du genast ta axeln ur bruk.

• Använd bara arbetsmaskinens egen kraftut-
tagsaxel eller en som säkert är av rätt storlek.

• Om du hjälper någon att koppla till eller från 
en arbetsmaskin ska du försäkra dig om att 
föraren ser dig. Gå inte bakom traktorn innan 
den har stannat och traktorns växel är i friläge. 
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Plogar, sprutor och andra redskap 
som bärs av en lyftanordning

• Kontrollera lyftanordningens effekt i 
manualen och överbelasta inte anordningen. 

• Kom vid behov ihåg att använda motvikter så 
att maskinen kan manövreras i alla situationer.

• Gör inte för snäva svängar.

Hytten

• Hytten är i princip en arbetsplats för en enda 
person. En medhjälpares sits ska vara godkänd 
av tillverkaren och ha säkerhetsbälte. 

• Att ha det rent och snyggt är en del av säker- 
heten. Tvätta alltid traktorn efter ett smutsigt 
arbete och städa också hytten. Håll fotstegen 
rena och torra.

• Förvara inte verktyg, drickflaskor eller andra 
lösa föremål på hyttgolvet. Det har hänt för 
ofta att man snavat över saker i hytten.

Släpvagnar, flytgödselvagnar 
och annat på hjul

• Ta alltid reda på både traktorns och lastens 
totalvikt. Större släpvagnar måste ha egna 
bromsar. Överskrid inte tillverkarens 
säkerhetsgränser.

• Beakta hur vädret inverkar på bromssträckan 
och anpassa körhastigheten till det.

• Kontrollera alltid att bakljusen fungerar och 
är synliga innan du förflyttar dig från åkern 
till en väg.

• Var förutseende i trafiken och välj fil i tid.

Frontlastare och frontlyft

• Använd bara för ändamålet tillverkade 
redskap i lyftanordningar framtill.

• Rengör fästpunkterna och sätt alltid fast 
redskapet omsorgsfullt.

• Kontrollera att låsningen är i rätt läge.

• Beakta att tyngdpunkten ändrats. Gör inte 
snabba rörelser och kör alltid med lägre 
hastighet än normalt när traktorn har last 
framtill.

• Håll frontlastaren så lågt som möjligt men  
ändå så att lasten inte kan ta i marken.

• Försäkra dig om att kör- och arbets- 
belysningen fungerar.

Läs mer om arbetarskydd på www.lpa.fi


