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Controlelijst Stationair opgestelde machines 
 

Datum beoordeling: 

Lokaal: 

Gecheckt door: 

Arboknelpunten soldeertafel ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de soldeertafel voldoende stabiel 
opgesteld? 

    

2. Is er een afzuiginstallatie boven de 
soldeertafel? 

    

3. Is de ondergrond waarop gesoldeerd 
wordt van isolerend onbrandbaar 
materiaal? 

    

4. Zijn de soldeerbouten in goede 
staat? 

    

5. Zijn er soldeerboutsteunen?     

 
Arboknelpunten figuurzaagmachine ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de figuurzaagmachine voldoende 
stabiel opgesteld? 

    

2. Wordt er rekening gehouden met 
het stroboscopisch effect bij draai- 
ende delen van de machine? 

    

3. Functioneren de beveiligingen 
en/of  beschermkappen? 

    

4. Zijn alle delen van de figuurzaagma- 
chine aanwezig? 

    

5. Wordt er uitleg gegeven over het ge- 
bruik van verschillende zaagjes 
(hout, metaal, kunststof etc.)? 

    

6. Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

7. Zijn er voldoende (een of meer) 
werkstukklemmen (griptangen) 
aanwezig? 
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Arboknelpunten kolomboormachine ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de kolomboormachine voldoende 
stabiel opgesteld? 

    

2. Wordt er rekening gehouden met 
het stroboscopisch effect bij draai- 
ende delen van de machine? 

    

3. Functioneren de beveiligingen 
en/of  beschermkappen? 

    

4. Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

5. Wordt er uitleg gegeven over het ge- 
bruik van verschillende opzetstuk-
ken/boren (hout, metaal, kunststof 
etc.)? 

    

 
Arboknelpunten zetbank ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de zetbank voldoende stabiel op- 
gesteld? 

    

2. Is de aanslag voor het te buigen ma- 
teriaal op de juiste wijze in te stellen 
en is de nonius goed afleesbaar? 

    

3. Is de maximaal te buigen dikte van 
het materiaal aangegeven? 

    

4. Is het te buigen materiaal op de 
juiste wijze vast te zetten? 

    

5. Is de maximale buighoek goed instel- 
baar? 

    

6. Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

 
Arboknelpunten hoekschaar ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de hoekschaar voldoende stabiel 
opgesteld? 

    

2. Is er een afscherming aanwezig om 
het te knippen materiaal? 
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3. Is er speling aanwezig tussen de mes- 

sen? 
    

4. Zijn op de hoekschaar de juiste in- 
stelbare aanlegsteunen aanwezig? 

    

 
Arboknelpunten buigbank ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de buigbank voldoende stabiel op- 
gesteld? 

    

2. Is de aanslag voor het te buigen ma- 
teriaal op de juiste wijze in te stellen 
en is de nonius goed afleesbaar? 

    

3. Is de maximaal te buigen dikte van 
het materiaal aangegeven? 

    

4. Is het te buigen materiaal op de 
juiste wijze vast te zetten? 

    

5. Is de maximale buighoek goed instel- 
baar? 

    

6. Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

 
Arboknelpunten hefboomplaatschaar ja nee   n.v.t. Opmerkingen 

1. Is de hefboomplaatschaar voldoende 
stabiel opgesteld? 

    

2. Is er speling aanwezig tussen de mes- 
sen? 

    

3. Is er in de schaar een gat aanwezig 
om rond materiaal te knippen? 

    

4. Is er een aandrukstempel voor het te 
knippen materiaal aanwezig? 

    

5. Is er een Nederlandse gebruiksaan- 
wijzing aanwezig? 

    

 


