TIPS VOOR AANSCHAF EN ONDERHOUD
PBM’s

Tillen

Veilige werkomgeving

Wijs je personeel op het belang
van veilig werken en breng ze de
laatste productnieuwtjes bij over
beschermingsmiddelen. Maar plan
ook enkele malen per jaar preventieve
productcontroles in. Zo kun je het
vervangen van PBM’s beter voorspellen
en budgetteren.

De tilnorm is 25 kilo per persoon. Boven de 50
kilo mag er niet handmatig getild worden. Nu
glasplaten steeds groter en complexer worden is
de til-limiet snel bereikt. Laat je adviseren welke
hefapparatuur bij jouw werkzaamheden en
bedrijfsomvang past.

Veiligheid zit hem niet alleen in de gereedschappen die
je gebruikt, maar ook in een opgeruimde werkomgeving.
Investeer in een opbergsysteem dat de veiligheid van je
voorraad, van de afgewerkte producten, maar zeker ook van
je werknemers verhoogt.

Risico’s in kaart

Breng alle risico’s binnen jouw bedrijf
in kaart en kijk wat nodig is om
deze weg te nemen. Denk niet alleen
aan voor de hand liggende gevaren
als fysieke belasting en snijwonden,
maar kijk naar alle organisatorische,
operationele en gebouwgebonden
aspecten. Zo sluit je op alle fronten
risico’s uit.

Koop of huur?

GOED
GEREEDSCHAP

Niet alle gereedschappen in eigen huis?
Denk dan aan huur. Je bespaart op
onderhouds- en vervangingskosten,
hebt minder opslag nodig en werkt altijd
met het nieuwste gereedschap, wat
de veiligheid ten goede komt. Laat je
adviseren over de werking.

waar let ik op?

TECHNISCHE
KENNIS

juiste partners kiezen
Goed advies bij de aanschaf van gereedschappen is goud waard. Maar ook
na de aanschaf zit je soms met vragen, over bijvoorbeeld de werking of het
onderhoud. Werk daarom samen met partners die de nodige technische
kennis in huis hebben, die je kunnen adviseren of jou zelfs helemaal
ontzorgen. Let erop dat ze regelmatig trainingen volgen om op de hoogte te
blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de branche.

WA ARO M?
Veiligheid
Het aantal arbeidsongevallen in ons land neemt jaarlijks toe. Voorkom
(langdurig) letsel door je personeel in een veilige omgeving te laten werken
met de juiste tools.

Efficiëntie
Goed geschoold personeel is schaars. Efficiënt werken is dus belangrijker
dan ooit. Met de juiste gereedschappen, van afsteekmes tot CNCmachine, wordt de klus sneller, preciezer en efficiënter geklaard.

Meer weten over veilig werken met de juiste beschermingsmiddelen, gereedschappen en
machines? Neem dan contact op met Pieterman Glas- en Steentechniek via
+32 11 42 17 75 (België) of +31 10 445 10 60 (Nederland).

