Veilig
werken
met
trekkers

Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek-SKL

Deskundig en
onafhankelijk
SKL is een organisatie die zich in samenwerking
met anderen sterk maakt voor veiligheid in de
landbouwtechniek. SKL is zeer deskundig en
bovendien onafhankelijk.
Met de volgende aanpak zorgt SKL voor kwalitatief
goede trekkerkeuringen:
Vaststellen van de juiste normen
Opleiden en examineren van testers
Erkennen van keuringsbedrijven
Periodieke inspectie van keuringsbedrijven
Steekproefsgewijze controle op testen

Keuren kan bij uw dealer
Tientallen dealers door het hele land verzorgen de
trekkerkeuringen. Zij doen dit in samenwerking met
SKL. U kunt uw trekker laten keuren bij uw eigen
dealer. Als deze geen keuringen verrichten, kunt u
bij een andere dealer terecht. Alle bedrijven keuren
merk-onafhankelijk.
Kijk voor een keuringsbedrijf bij u in de buurt op
www.sklkeuring.nl

Vraag meer informatie bij het keuringsbedrijf of bij:
Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek-SKL
Postbus 407
6700 AK Wageningen
T (0317) 47 97 06
E skl.keuring@dl.agro.nl
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De meerwaarde van
een trekkerkeuring
De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek-SKL
coördineert de onafhankelijke trekkerkeuringen.
SKL-erkende bedrijven voeren deze keuringen uit.

Genoeg redenen om uw trekker
te laten keuren
Grotere bedrijfszekerheid

Keuren moet

Keuren voorkomt treuren

Keuren: altijd zinvol... en vaak verplicht

Bij een SKL-keuring worden alle belangrijke onderdelen van de trekker gekeurd. U krijgt zekerheid over
de veiligheid en de prestaties. Met een goedgekeurde
trekker hebt u de minste kans op mankementen.
Dat bespaart geld en ergernis en werkt prettig.

Steeds vaker wordt de eis gesteld dat trekkers
gekeurd moeten zijn. Medewerkers moeten volgens
de Arbowet bijvoorbeeld met veilige apparatuur
werken. Met een SKL-gekeurde trekker toont u dit
aan. Bovendien bent u een veilige verkeersdeelnemer.

Grotere veiligheid

Rij safe, rij gekeurd
SKL is scherp op veiligheid: goede remmen, afgeschermde draaiende delen, werkende verlichting en controle
op slijtage. Zo voorkomt u onveilige situaties voor uzelf,
familie, medewerkers en medeweggebruikers.

Hogere inruilwaarde

Keuren is meer beuren
Een SKL-gekeurde trekker geeft de koper zekerheid.
Hij kan erop vertrouwen dat de trekker voldoet aan
de eisen. Een goedgekeurde trekker heeft daarom
een hogere inruilwaarde dan een niet-gekeurde.

Sticker en inspectierapport

Zo herkent u een SKL-gekeurde trekker
Een SKL-gekeurde trekker krijgt een driehoekige sticker op de motorkap. En u krijgt een
uitgebreid keuringsrapport. U weet dan hoe het met de veiligheid van uw trekker is gesteld.
De prestaties van SKL-gekeurde trekkers zijn gemeten. Belangrijk, want zelfs zo goed als
nieuwe trekkers presteren slecht als ze niet goed zijn afgesteld. Met een periodieke keuring
zorgt u ervoor dat u veilig en probleemloos op vol vermogen kunt werken.

