BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA
PALETOVÉHO VOZÍKU
DATUM:

ZKONTROLOVAL:

DRUH KONTROLY:

NA ZAČÁTKU SMĚNY

KONTROLOVANÉ OBLASTI

TÝDENNÍ

MĚSÍČNÍ

KOMENTÁŘ

ŽÁDNÉ VIDITELNÉ POŠKOZENÍ
ŽÁDNÉ PRASKLINY V RÁMU

FUNKČNÍ HYDRAULICKÁ PUMPA

FUNKČNÍ PÁČKA PRO SNÍŽENÍ VIDLIC

ŽÁDNÝ ZNATELNÝ ÚNIK OLEJE

ŘÍDÍCÍ KOLEČKA V POŘÁDKU

KOLEČKA NA VIDLICÍCH V POŘÁDKU

FUNKČNÍ BRZDA

MANIPULACE S VOZÍKEM V POŘÁDKU

POZNÁMKY

KONTAKT PRO PŘÍPAD PORUCHY:
SERVIS@CZ.TOYOTA-INDUSTRIES.EU
+420 311 651 151

ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE
S PALETOVÝM VOZÍKEM

- Před naložením palety zkontrolujte, jestli je náklad na paletě bezpečně umístěn a jestli
není paleta poškozená.
- Opatrně nasměrujte vidlice do určených mezer v paletě a pevným sevřením rukojeti
oběma rukama zatlačte vozík dopředu. - Rukojeť přitom musí být vždy ve svislé
poloze.’
- Zvedněte vidlice tak, aby paleta byla celou plochou nad zemí a poté rukojeť vraťte zpět
do neutrální polohy.
- Při zvedání vidlic si zajistěte dostatečný manipulační prostor a odstraňte z dosahu
všechny překážky.
- Stlačte rukojeť dolů a otočte se směrem, kterým budete pokračovat v chůzi. Pro
bezpečnou změnu směru držte madlo vždy tou rukou, na kterou stranu budete zatáčet.
Pokud budete zatáčet doleva, držte madlo levou rukou, pokud doprava, použijte pravou
ruku.
- Při manipulaci s paletovým vozíkem dávejte vždy pozor na své okolí. Kontrolujte pohyb
kolemjdoucích osob i ostatních vozíků a ujistěte se, že vám v cestě nestojí žádné
překážky.
- Dodržujte bezpečnou rychlost chůze, abyste mohli včas reagovat na nečekané situace.
- Nikdy neběhejte, nedělejte prudké změny směru ani nestůjte na vozíku.
- Jakmile s nákladem dorazíte na místo určení, nastavte náklad do správné polohy a před
spuštěním vidlice se ujistěte, že můžete náklad bezpečně spustit dolů.
- Jakmile je vidlice zcela spuštěná, uvolněte páku do neutrální polohy. Ujistěte se, že je
kolem vás dostatek prostoru pro manipulaci s vozíkem a následně vytáhněte vidlici
z pod palety.
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