Arbeta säkert med motviktstruckar
25 enkla och användbara tips

Kontrollera trucken före användning.

Efter användning, lägg alltid i parkeringsbromsen, stäng av trucken och förhinda
att obehöriga kan använda trucken.

Endast behöriga och rätt utbildade
personer har rätt att köra
motviktstruckar.

Kör endast i områden som är avsedda
för trucktrafik.

Se till att du har fri sikt när du kör
framåt eller bakåt.
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Vid körning på lastkaj, se till att du har
säkerhetsmarginal till kajkanterna.

Ha alltid uppsikt runt om och bromsa
i god tid.

Vid körning i lutningar, kör med lasten
framför dig och lätt lyft. Sväng aldrig
i en lutning.

Förvänta dig alltid det oväntade.

Använd endast laststöd och andra
tillbehör som är godkända för att
användas med motviktstruckar.

Hantera endast laster som är stabila
och ordentligt säkrade.

Var särskilt noggrann vid annorlunda
godshanteringar.

Tänk på den ökade risken vid arbete
nära ställage.

Tillåt aldrig passagerare på en
motviktstruck.

Att lyfta personer är bara tillåtet om ingen annan
lämplig lyftutrustning finns. Sambesiktning
av korg och truck måste göras av tredje part.
Personalen måste ha rätt utbildning.

Stäng aldrig av gasoltruckar i trånga
utrymmen. Stäng gaskranen på
gasoltanken när den inte används.

Parkera trucken på ett lämpligt sätt på
avsedda ytor.

Säkerhetsbälte är obligatoriskt
på truckar med öppna hytter och
förarskydd.

Säkerställ alltid att lasten är stabil
och placerad så nära laststödet som
möjligt.

Stå aldrig under lyfta gafflar.

Använd båda gafflarna och
godkända lastbärare/pallar.

Kontrollera alltid så att körunderlaget
klarar truckens vikt.

Kör inte med lyft last.

Ha uppsikt i körriktningen och bromsa
i god tid.
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Överlasta inte motviktstrucken. Se
till att lasten överensstämmer med
truckens kapacitetsskylt.

Toyota motviktstruckar: konstruerade och tillverkade med tanke på säkerhet
Varje år uppstår många incidenter på grund av försumlighet och felaktig användning av motviktstruckar. Toyotas truckar är konstruerade för att
underlätta säker lasthantering och transport. Användarvänliga truckar bidrar till att minska risken för olyckor och fysiska skador. Denna poster har
tagits fram för att påminna användare om hur man arbetar säkert med motviktstruckar.
För mer information om Toyota motviktstruckar och andra produkter och tjänster från Toyota Material Handling,
besök www.toyota-forklifts.se.
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This poster is meant to illustrate the correct way of operating the machine(s) shown on the poster. Toyota Material Handling Europe has taken the utmost care in compiling this poster. Users of forklift trucks remain responsible for their own behaviour. No rights can be derived from the contents of this information.
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