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1. VERBODEN
- Een heftruck te besturen zonder rijopleiding.
- Rijden met opgeheven vorken.
- Ladingen te heffen
- waarvan het gewicht hoger is dan het laadvermogen van de heftruck,
- wanneer de lading niet in evenwicht is,
- Passagiers te vervoeren of op te heffen met de heftruck.
- Te roken in de nabijheid van een batterij die wordt opgeladen of bij het tanken van thermische
heftrucks

2. RISICO’S

3. MAATREGELEN

-

-

Omverrijden van personen.
Vallen van de last tijdens rijden
Omverrijden van de last.
Contact met hindernissen in de hoogte.
Omkantelen van een rijdende heftruck.

-

-

Gebruik steeds de veiligheidsgordel.
Zorg voor voldoende zichtbaar heid.
Kijk steeds in de rijrichting.
Volg de verkeersregels die gelden binnen het
bedrijf.
Vertraag voor een bocht.
Gebruik de claxon waar nodig.
Rij vooruit een helling op en achteruit af.
Rij steeds recht.
Kijk uit voor oneffenheden in de vloer
Rij nooit met opgeheven vorken.
Hou rekening met de hoogte van doorgangen.
Hou hoofd, handen en voeten binnen de
cabine.
Spring niet uit de heftruck wanneer deze
kantelt, maar klem u vast met handen en
voeten.
Verdeel de last evenwichtig over beide
vorken.
Vermijd bruske bewegingen.
Overschrijd nooit de maximaal toegelaten last.
Breng de vorken op de juiste hoogte, alvorens
onder de last te brengen.
De vorken zijn los van de last alvorens
achteruit te rijden.
Til de vorken omhoog alvorens de mast
achteruit te laten hellen.
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4. DRAGEN WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN - VERPLICHT

5. BEDIENINGINSTRUCTIES
- Let op de stickers aangebracht op de machine.

6. BIJ NOODGEVALLEN
Defect mechanische onderdelen

- Heftruck stilleggen.
- Signalisatie plaatsen op de openbare weg

Lichamelijke letsels

Hulpdiensten bellen: 112
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