
 ● Legislativa & typy školení
 ● Stroje a komponenty
 ● Předprovozní kontroly
 ● Jmenovité nosnosti a vyložení
 ● Stabilita
 ● Případy nehod & statistiky
 ● Správná metoda nastupování a vystupování
 ● Základní použití hydrauliky
 ● Techniky řízení
 ● Techniky manipulace a zdvihu
 ● Předpisy na pracovišti
 ● Postupy při práci s bateriemi
 ● Operace doplňování paliva
 ● Bezpečnostní prvky specifické pro Toyotu

Výcvikový program se bude lišit v závislosti na modelové řadě 
/ sériích. Pro více informací se prosím obraťte na vaše místní 
zastoupení Toyota.

Školení řidičů

Pedagogika
Školení jsou vedena kvalifikovanými 
instruktory.

 ● V učebnách: Prezentace, otázky, znalostní 
testy.

 ● Školící středisko Toyota: Řízení všech typů 
vozíků, regálové systémy, rampy, vlečné 
vozíky.

 ● Pracoviště zákazníka: Specifický výcvik 
v pracovním prostředí zákazníka.

Cíl
Bezpečné používání manipulační techniky.

Počet účastníků
Ověřte prosím u svého místního zástupce 
Toyota Material Handling.

Publikum
Řidiči/obsluha manipulační techniky.

Certifikát školení
Test probíhá v souladu s platnou legislativou 
a bezpečnostními normami.

1- až 5-denní* program školení

Toyota je partnerem Evropské agentury bezpečnosti práce (EU-OSHA)

* V závislosti na modelové řadě / sérii vozíků a počtu účastníků.

Proč se rozhodnout pro 

školení řidičů?
Produktivní sklad začíná u bezpečného 
pracoviště. Jelikož práce s manipulační 
technikou vytváří vysoce rizikové prostředí, 
je důležité posílit uvědomění řidičů. Vědět, 
jak řídit vozík efektivně a bezpečně, už samo 
o sobě snižuje riziko nehod. To přispívá nejen 
k bezpečnosti a pohodě vašich zaměstnanců, 
ale snižuje také náklady na škody a mzdové 
náklady.



 ● Úvod do Telematiky (systémy a komponenty)
 ● Úvod do webového prostředí (definice software a navigace 

ve webovém prostředí)
 ● Administrace uživatelů (v příslušných případech)
 ● Site management – řidiči
 ● Site management – stroje
 ● Prohlížení reportů (stroje, řidiči, kolize a aktivity) 
 ● Praktická cvičení s reálnými daty provozu
 ● Domovská stránka / Informační panel
 ● Mobilní aplikace
 ● Předprovozní kontrola  

(Volba I_Site omezující přístup pouze na autorizované řidiče)
 ● Smart Access  

(Volba I_Site umožňující přístup k vozíků pomocí jediné 
karty)

 ● My Fleet  
(Volba I_Site pro detailní přehled o flotile prostřednictvím 
reportů)

I_Site školení

Proč se rozhodnout pro I_Site?
I_Site je systém správy strojového parku 

společnosti Toyota Material Handling, který 
využívá telematiku připojených vozíků k analýze 
a optimalizaci vašich procesů manipulace 
s materiálem. I_Site shromažďuje informace 
z vašich vozíků a odesílá je na webový portál, 
případně do vašeho telefonu. Díky těmto funkcím 
a volbám můžete generovat reporty a získat lepší 
přehled o svých provozech.

Typy školení
V učebně, s využitím vlastního laptopu 
a s pomocí demo sady s I_Site komponenty.

Cíl
Efektivní využití webu k optimalizaci 
správy flotily.

Počet účastníků
Maximálně 12

Publikum
Uživatelé a administrátoři I_Site webu

Předpoklady
 ● Vozíky již před školením náležitě 

vybaveny a propojeny s I_Site
 ● Učebna
 ● Internetové připojení
 ● Připojení pro mobilní telefon 
 ● Hardware: Moderní profesionální laptop
 ● Software ve verzi minimálně:
 ● Windows NT, 7
 ● Google Chrome Chrome 23.x
 ● Internet Explorer 8
 ● Office 2010

Jednodenní program školení

Toyota je partnerem Evropské agentury bezpečnosti práce (EU-OSHA)



 ● Legislativa
 ● Základy analýzy rizik
 ● Náklady (koncepce snižování nákladů)
 ● Informace a úvod do I_Site
 ● Základy o školení obsluhy
 ● Stabilita vozíku: - (Učebna) 
 ● Údržba: - (Učebna) 
 ● Hrdost na svou práci (Učebna)
 ● Vozíky v praxi:  

- Správné postupy startování 
- Jízdní pozice naložených vidlic 
- Provádění vizuálních kontrol 
- Pohyb a zastavování 
- Bezpečné parkování vozíku

Školení bezpečnosti 
pro vedoucí 
pracovníky a manažery

Pedagogika
V učebně v našem školícím středisku TMH 
nebo u zákazníka

Cíl
Rozvoj kultury bezpečnosti

Počet účastníků
Maximálně 12

Publikum
Nadřízení řidičů/operátorů, manažeři

Předpoklady
 ● Učebna
 ● Pracoviště 
 ● Vozíky (preferováno)
 ● Bezpečnostní obuv

Jednodenní program školení

Toyota je partnerem Evropské agentury bezpečnosti práce (EU-OSHA)

Vytváření kultury 

bezpečnosti
Efektivní kultura bezpečnosti může 

fungovat pouze tehdy, pokud jsou si všichni 
zainteresovaní vědomi rizik a spolupracují 
na prevenci nehod. Proto je důležité, aby 
se každému dostalo odpovídajícího školení: 
nejen obsluze vozíků, ale také vedoucím 
a manažerům. Tak bude moci celý tým / 
organizace přispět ke zlepšení produktivity 
a snížení nákladů na škody. 


