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Voor gebruik eerst stapelaar 
controleren loop erom héén en 
constateer dat er géén ge-
breken zijn!

Controleer de truck voor ge-
bruik.

Meld schade altijd, voorkom 
erger!

Bedien de truck nooit met natte 
of gladde handen en draag 
géén vettige (hand?)schoenen
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Check je lastdigram en voer 
een hef -en daalbeweging uit 
zonder last om te weten dat 
alles werkt naar behoren

Zorg ervoor dat er nooit 
iemand onder opgeheven 
vorken loopt of staat.

Gebruik de stapelaar niet als 
opstap. Het heffen van per-
sonen is niet toegestaan. Ge-
bruik hiervoor specifiek materi-
aal en niet de stapelaar.

Rij lagere afstanden altijd met 
de last achter je, beperk het 
rijden in de vorkrichting tot het 
minimum.
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9a Helling op: rij langzaam, altijd 
met de last voor je en geheven. 
Keer nooit op een helling!

Helling neer: rij langzaam, altijd 
met de last achter je en licht 
geheven. Keer nooit op een 
helling!

Werk met een stapelaar alléén 
op vlakke en effen vloeren

Verplaats alleen lasten die 
binnen het vermogen van de 
truck vallen.
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Check je lastdigram en voer 
een hef -en daalbeweging uit 
zonder last om te weten dat 
alles werkt naar behoren

Zorg ervoor dat er nooit 
iemand onder opgeheven 
vorken loopt of staat.

Gebruik de stapelaar niet als 
opstap. Het heffen van per-
sonen is niet toegestaan. Ge-
bruik hiervoor specifiek materi-
aal en niet de stapelaar.

Rij lagere afstanden altijd met 
de last achter je, beperk het 
rijden in de vorkrichting tot het 
minimum.
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Inspecione o equipamento antes 
de o utilizar; circule a toda a volta 

e inicie a operação apenas se 
nenhuma anomalia for detetada.

Use sempre calçado de segurança.

Nunca utilize o stacker como escada.
Não é permitido elevar pessoas.

Utilize o equipamento adequado para o fazer.
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9a Helling op: rij langzaam, altijd 
met de last voor je en geheven. 
Keer nooit op een helling!

Helling neer: rij langzaam, altijd 
met de last achter je en licht 
geheven. Keer nooit op een 
helling!

Werk met een stapelaar alléén 
op vlakke en effen vloeren

Verplaats alleen lasten die 
binnen het vermogen van de 
truck vallen.

9b

10

!

Transporte apenas cargas que não excedam 
a capacidade de carga do equipamento.

Verifi que o diagrama de carga e levante e 
baixe os garfos sem carga, para verifi car 
que tudo está a funcionar corretamente.

Quando se desloca por longas distâncias 
faça-o com a carga sempre atrás de si - 
limite ao mínimo a condução de frente 

para os garfos.
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STOP

Laat nooit een passagier 
meerijden op de truck.

Houd rekening met personen in 
het magazijn. Let goed op 
overstekende voetgangers, 
doseer je snelheid en zorg dat 
je altijd kunt stoppen.

Wees je bewust van een ver-
hoogd risico bij opnemen en 
afzetten van lasten op hoogte.

Behandel alleen stabiele en 
veilig bevestigde lasten.
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Nunca permita o transporte de pessoas 
no stacker.

Reporte sempre qualquer dano 
logo que detetado.

Quando se desloca num plano inclinado, 
a subir e a descer, faça-o devagar mantendo 

sempre a carga virada para o lado ascendente e 
ligeiramente elevada. Nunca curve numa rampa. 
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Tenha atenção às outras pessoas na área 
de trabalho. Mantenha-se atento aos peões 

que se atravessam no seu caminho, 
adeque a velocidade e certifi que-se que 

pode sempre parar.
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Zorg dat je da last altijd recht in 
de stelling zet en laat je daarbij 
niet afleiden door andere 
zaken.

Rijdt nooit met geheven lading, 
zorg altijd dat de last zich op 
het laagste niveau bevindt 

Laat de last altijd eerst zakken 
bij het uitpakken van een pallet 
uit een stelling alvorens je 
draait met de truck

Gebruik de claxon bij inhalen, 
onoverzichtelijke hoeken en 
kruisingen om anderen te 
waarschuwen

19
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4ghi 5jkl 6mno

7pqrs 8tuv 9wxyz

* 0 #

Quando recolhe uma carga da estante, 
baixe sempre a carga 

antes de virar o equipamento.

Nunca opere o stacker 
com mãos molhadas ou escorregadias 

e não use calçado escorregadio.

Verifi que sempre que não existe 
nem está a passar ninguém 

por baixo dos garfos erguidos.
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Certifi que-se que colocou corretamente a 
carga e não se distraia com outros factores. 
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 Nunca se desloque com a carga elevada - 
mantenha-a sempre num 

nível baixo e seguro.
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Lembre-se que o risco aumenta sempre que 
pega ou coloca cargas em altura.
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Manuseie apenas cargas que estejam 
devidamente acondicionadas e estáveis.
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Parkeer altijd op de daartoe 
aangewezen plaats en laat 
deze nooit onbeheerd achter 
op onoverzichtelijke plaatsen

Schakel na gebruik altijd de 
stapelaar uit.
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22
Onderhoud en reparaties 
mogen alleen worden uitgevo-
erd door gekwalificeerd perso-
neel.

 Desligue sempre o equipamento 
antes de sair do mesmo.
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22
Onderhoud en reparaties 
mogen alleen worden uitgevo-
erd door gekwalificeerd perso-
neel.

Apenas pessoal qualifi cado está autorizado 
a fazer manutenções ou reparações.
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Use a buzina para assinalar a sua presença 
em áreas de risco, quando a visão é restrita 

ou em cruzamentos.
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22
Onderhoud en reparaties 
mogen alleen worden uitgevo-
erd door gekwalificeerd perso-
neel.

Estacione sempre o equipamento em zonas 
designadas para o efeito e nunca o deixe 

abandonado fora de vista.

Produzidos com a segurança em mente.
Todos os anos ocorrem vários acidentes menores e evitáveis, devido ao uso negligente ou imprudente de equipamentos. Os stackers, como é o caso dos 
BT Staxio, são concebidos para facilitar o transporte de paletes de A para B. Um equipamento que é fácil de operar, reduz o risco de acidentes e de lesões 
físicas. Este poster, simples e fácil de interpretar, foi criado para lembrar os utilizadores de como devem trabalhar em segurança com stackers elétricos.

Para mais informação sobre o BT Staxio e outros produtos e serviços 
da Toyota Material Handling, visite www.empilhadores.toyota.pt.

Trabalhe em segurança 
com stackers

23 dicas simples e úteis
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9a Helling op: rij langzaam, altijd 
met de last voor je en geheven. 
Keer nooit op een helling!

Helling neer: rij langzaam, altijd 
met de last achter je en licht 
geheven. Keer nooit op een 
helling!

Werk met een stapelaar alléén 
op vlakke en effen vloeren

Verplaats alleen lasten die 
binnen het vermogen van de 
truck vallen.
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Use o stacker sempre em pisos lisos e 
nivelados.

19
Breng géén veranderingen aan 
het ontwerp van de pallettruck 
aan.
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Parkeer nooit op hellingen, 
voor nooduitgangen of andere 
plekken die het verkeer belem-
meren.

Kijk vooruit en rem tijdig af en 
voorkom zo lichamelijk letsel 
en schade aan goederen.

Onderhoud, afstellingen en 
reparaties mogen alleen 
worden uitgevoerd door gek-
walificeerd personeel

Seja cuidadoso com a bateria e as suas 
ligações. Verifi que regularmente o estado 

da mesma. Consulte o poster “Trabalhe em 
segurança com baterias e carregadores”.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EQUIPAMENTOS TOYOTA E BT EM PORTUGAL


