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Lastning och transport av storbalar

V. 18.4

Många olyckor inträffar vid transport och lagring av storbalar. Här får
du några tips på hur olyckor och tillbud kan undvikas.
Respektera riskerna
En vanlig olycksorsak är att man underskattat
riskerna med balarnas tyngd och den kraft de har
om de sätts i rörelse. Om en bal tappas och börjar
rulla försök då aldrig att stoppa den med handkraft, då kan det gå illa. Att investera i bra redskap
och maskiner som är rätt dimensionerade och
konstruerade för att lasta och transportera balar
gör arbetet både säkrare och smidigare.
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Lastning på fältet
Ställ om möjligt släpet på plan mark vid lastning
och lossning. Förvissa dig om att släpet inte kan
komma i rullning. För att samla ihop balarna på
fältet använd då en rundbalsgrip som är anpassad
för balarna och som kan rotera dem i 90 grader så
de kan staplas dem stående, då håller de formen
bättre. Använd helst också en grip som är konstruerad för att hålla balen så nära redskapsfästet
som möjligt. Detta ger säkrare manövrering,
bättre stabilitet och balans, speciellt vid hantering
av extra tunga balar. En balgrip med en extra
säkerhetsventil som alltid ser till att balen hålls i
ett fast grepp även om ventilpaketet på
lastaren/traktorn läcker olja ökar säkerheten
ytterligare.

Transport på vägen
En balvagn med hydrauliska sidor möjliggör en
snabb och säker lastning och lossning. System
med automatiska spännbandssystem underlättar
också arbetet och ökar säkerheten. Har släpet
fjädrande axlar och fjädrande dragstång så går det
mjukare och ökar körkomforten. På ett träflak
glider inte balarna så lätt utan står säkrare kvar.
Att salta och sanda på släpet och balarna kan
rekommenderas vintertid, då står de stadigare vid
transporten. Ett obromsat släp inklusive lasten får
inte får överstiga traktorns vikt. Bromsar på alla
hjulen är att rekommendera.
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Tips för säkrare lastning på fältet
 Ställ helst släpet på plan mark vid lastning och lossning.
 Stapla balarna på släpet stående.
 En balgrip med säkerhetsventil håller balen även om
lastaren läcker olja.
 Använd en balgrip som håller balen så nära redskapsfästet som möjligt.
 Håll folk borta från lastzonen och gå aldrig under
hängande last.

Tips för säkrare vägtransport
 Använd rejäla och trafiksäkra släp.
 Ett obromsat släp inklusive last får inte överstiga
traktorns vikt.
 Lastsäkringen ska klara halva lastens vikt åt alla håll.
 Sidolämmar som når upp till minst halva balens höjd är
godkänd förankring
 Saknas sidolämmar ska det dock ligga ett spännband
över varje bal.
 Spännbanden har märkning om hur mycket de tål.
 Dåligt förankrad last som tappas har orsakat allvarliga
olyckor och ger dryga böter. I allvarligare fall stämplas
förseelsen som grov vårdslöshet, det leder till åtal och
körkortet dras in.
 Använd bältet i traktorn, då skonar du ryggen och blir
säkrare i trafiken.
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