
Deze verbetercheck bestaat uit vier delen.

A. algemene informatie per machine

B. veilige machine

C. veilige bediening

D. voorlichting en toezicht machinespecifiek

Verbetercheck Machineveiligheid

(Snel)slagpers
DIT IS SLECHTS EEN HULPMIDDEL. ALLEEN EEN DIGITAAL INGEVULDE VERBETERCHECK IS GELDIG.
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DIT IS SLECHTS EEN HULPMIDDEL. ALLEEN EEN DIGITAAL INGEVULDE VERBETERCHECK IS GELDIG.

A.  ALGEMENE INFORMATIE OVER DE MACHINE

1 Registratienummer   eigen nummer/codering ingeven: 

    laat de Verbetercheck een uniek nummer genereren

2 Merk

3 Typenummer/aanduiding

4 Bouwjaar

5 Is de (snel)slagpers CE gemarkeerd? Ja/nee

B.  VEILIGE MACHINE
Jaarlijkse algehele check
Check de (snel)slagpers minimaal eens per jaar op de volgende onderdelen, waarvan bekend is dat zij een risico vormen voor veilig gebruik.

Gevaarlijk contact met machine

6 Geef van de volgende beveiligingsoptie aan of deze van toepassing is:
1. Vaste afscherming en automatische invoer en uitvoer van materiaal

Ja Nee

Aandrijving van de machine

7 Hoe wordt de (snel)slagpers en/of de beveiliging aangedreven?   Elektrisch

  Elektrisch/pneumatisch

  Pneumatisch

  Hydraulisch

Bij elektrisch en elektrisch/pneumatisch � vraag 7a
Bij pneumatisch � vraag 7d
Bij hydraulisch � vraag 7e

7a Zijn de voedingskabels, stekkers en aansluitingen onbeschadigd? Ja/nee

Bij ja � vraag 7d
Bij nee � vraag 7b en c

7b Is er direct contact mogelijk met open spanning (220 of 380 volt)? Ja/nee

7c Is er sprake van loshangende aansluitingen e.d. maar geen risico op 
contact met open spanning?

Ja/nee

7d Is de pneumatische aandrijftechniek (indien van toepassing) 
onbeschadigd?

Ja/nee

7e Is de hydraulische aandrijftechniek (indien van toepassing) 
onbeschadigd?

Ja/nee

Inschakelen van de machine

8 Is de (snel)slagpers voorzien van nulspanningsbeveiliging? Ja/nee

Uitschakelen van de machine

9 Is op de (snel)slagpers een rode noodstop aangebracht die direct de 
stroom afschakelt?

Ja/nee
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10 Is/zijn de noodstop/noodstoppen onmiddellijk bereikbaar tijdens het 
gebruik?

Ja/nee

Aanbevelingen

11 Het verdient aanbeveling om de (snel)slagpers te plaatsen op een 
fundatie en trillingsdempers toe te passen.   

Wilt u deze aanbeveling opnemen in uw Plan van Aanpak? Ja/nee

C.  VEILIGE BEDIENING

Plaatsing van de machine

12 Is de omgeving rond de (snel)slagpers zo ingericht dat de machine veilig 
bediend kan worden? 

Ja/nee

13 Wordt voorkomen dat restafval op de werkvloer terecht komt? Ja/nee

Aandrijving van de machine

14 Worden de voedingskabels, stekkers en aansluitingen gecontroleerd op 
beschadigingen? 

Ja/nee

15 Wordt de pneumatische aandrijftechniek gecontroleerd op beschadigingen? 
(alleen indien bij 7 pneumatisch is gekozen)

Ja/nee

16 Wordt de hydraulische aandrijftechniek gecontroleerd op beschadigingen 
(alleen indien bij 7 hydraulisch is gekozen)

Ja/nee

Aan- en uitzetten van de machine

17 Wordt voordat de pers wordt gebruikt gecontroleerd of de vaste 
afscherming en automatische invoer en uitvoer van materiaal naar behoren 
functioneert?

Ja/nee

Gevaarlijk contact met de machine

18 Wordt in alle gevallen gebruik gemaakt van de vaste afscherming en 
automatische invoer en uitvoer van materiaal?

Ja/nee

D. VOORLICHTING EN TOEZICHT MACHINESPECIFIEK

19 Wordt er op toegezien dat alle afschermingen intact zijn en op de juiste plek 
zitten?

Ja/nee

20 Is de pneumatische aandrijving vooraf gecontroleerd? (alleen indien bij 7 
pneumatisch is gekozen)

Ja/nee 

21 Is de hydraulische aandrijving vooraf gecontroleerd? (alleen indien bij 7 
hydraulisch is gekozen)

Ja/nee 

22 Zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat er restafval op de 
werkvloer komt?

Ja/nee 


