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WPROWADZENIE 
W roku 1922 zobaczyłem pierwsze światło widłowe pod amerykańską marką Clark. To była ewolucja w 
porównaniu do konkurencyjnych modeli. Mógłby wszystkie towary, które zostały umieszczone na klocki 
by przenieść. Później ten rodzaj palety wymyślone. To był świetny i innowacyjny wynalazek, bo obciążenia nie 
zawsze jest w ręku do załadunku i rozładunku. Maszyna ta została napędzany 4 cylindrowym silnikiem Leroi. 
 

Ciężarówka była dostępna w 
2 modelach. Albo miał ładowność 1800 kg, można 
teżzdecydować się 
na cięższego modelu z maksymalnym 
obciążeniu 4500 kg radzenia sobie. Model 
ten został wyprodukowany w około 20 lat. W tym 
czasie nie byłooczywiście wiele korekt w 
tym hefmechaniek został zastąpiony przez układ 
hydrauliczny.Również poręczne zmiany 
dokonane w pracy maszyny, tak by 
mógł pracować znacznie łatwiejsze. 
W 1933 roku pierwszy 
nowoczesny wygląd ciężarówka na rynek 
przez Clarka pod nazwą Carlo modelu Ader, z 

silnikiem spalinowym i podnośnika hydraulicznego iinclineersysteem ust inclineren: przodu lub do 
tyłu przechylanie masztu).Ciężarówkazostała dopracowana po II wojnie światowej, 
gdzie Amerykanie używanego wózka jakoważnych środków transportu na wchodzenie i 
schodzenie materiału. A późniejinnowacje jak napędem na przednie koła, silniki 
elektryczne, itp. Były wszystkie typyrozwinięte, takie jak Wózek, paleciak, ciężarówka z wieloma widły 
i Kooiaap. Pojawił się także załączniki, takie załączniki do wszelkiego rodzaju ładunków, aby być 
przeniesiony. Pomyśl klip kamień, zacisk baryłkę, zacisk rolkowy, Skrzynki, złomuchwytak, chwytak Spar, 

Cierń dywanów, snowplow, łyżka lub klatka dla bezpieczeństwaludzi podnoszących z obsługą masztu z klatki. 
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Rozdział 1 - Pracy (ARBO) 
 
  
 
Jeżeli bezpieczeństwo kierowca wózek widłowy jest jednym z najważniejszych tematów.Bezpiecznej 
jazdy zapobiega wypadkom i uszkodzeń. Każdego roku jest około1500 wypadków, gdzie wózki widłowe są 
zaangażowane.Duża część z tych wypadków, w wyniku obrażeń. Niektóre wypadki są nawet 
śmiertelne. Kierowca musi, chce każdydzień, godzina po godzinna ochrona dla siebie i służyć innym, nie tylko 
do ścisłego przestrzegania wymagań i środków, ale także do dyscypliny, do której bezpieczeństwojest 
czułość ¬ pielęgnować.Codzienna kontrola z części samochodów ciężarowych otym. 
 
Dlaczego szkolenie wózek widłowy? 
W czasie naszej pracy mamy do czynienia z Higieny Pracy, zwany ustawy Zdrowia i Bezpieczeństwa. 
I Bezpieczeństwa ustawy, przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu 
pracy. 
W tym wprowadzeniu, zawartość Arbowet być krótko omówione. W kolejnych 
rozdziałachzajmie bezpiecznego obchodzenia się z wózkami widłowymi. 
 
praca 
Bezpieczeństwo i higiena pracy Act-lub-bezpieczeństwo ustawodawstwo ma służyć jakonarzędzia, dzięki 
któremu SECU 
warunki pracy mogą zostać poprawione.Pracodawca i pracownicy musząwspółpracować w 
tej stosująca polowych, pracodawca musi określony sposób w formiepolisy. Są to umowy zawarte 
w porozumieniu z pracodawcami i pracownikami. 
 
Celem ustawy Zdrowia i Bezpieczeństwa jest promowanie godnej pracy.Ustawawymaga więc pracodawcę, 
że podejmuje działania, które powinny doprowadzić dopraktycznie mogelij ¬ ke warunków pracy 
w każdej firmie. 
 

Środki te mają na celu: 
- Najwyższe możliwe bezpieczeństwo; 
- Najszerszej ochrony zdrowia; 
- Promowanie dobrobytu pracownika w firmie. 
 
Środki te powinny być dostosowane do ogólnej firmy. Oznacza to, że istnieją granicetego Zdrowia i polityki 
bezpieczeństwa. Na odwrocie jest również prawdą, a mianowicie, że w prowadzenie ogólnej 
polityki gospodarczej powinny być stale przeglądane jego wpływ na warunki pracy. 
 
Monitorowania zgodności z przepisami niniejszej ustawy spoczywa na pracy 
 
Wytyczne z Ustawa o warunkach pracy 

Ustawa Bezpieczeństwo i higiena pracy nakłada na pracodawcę, aby sprawy jego 

firmaprawidłowo zorganizować. Jest sporo wolności przyznanych pracodawcy, jak 

te sprawy.Również spoczywać na zobowiązania pracownicze. Obowiązki te są głównie w dół 

doprzestrzegania zasad w firmie, udział szkolenia i zachowywać jak "dobry" pracownikaumotywowany. Na 

następnej stronie w celach informacyjnych opracowano niniejsze wytyczne w skali globalnej. 

 

Obowiązki pracodawcy 

Pracodawca jest odpowiedzialny przede wszystkim dla dobrej polityki medycyny pracy.Dodatkowo, 

zarówno pracodawcy i pracownicy są zobowiązani do zapewnieniabezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu. 
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Ocena ryzyka zawodowego 

Od 1998 roku, pracodawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia oceny ryzyka.Pracodawca musi być w 

stanie wskazać co `s oblicze robotniczej ryzykapodczas 

pracy.Pracodawca może to zrobić za pomocą listy 

kontrolnej lub outsourcingudo zawodowej służby zdrowia. 

ochronny 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne środowisko 

pracy. 

 

W tym środowisku wszystko może się zdarzyć, 

dlatego pracodawca musi zadbać ozapewnienie środków 

ochrony osobistej. Znany również jako PBMs wymienione. Są 

toostatnie doraźnych, jak imię zła w jego adresu źródłowego, 

ale to nie zawsze jest możliwe. 
 

Niektóre przykłady osobistego wyposażenia ochronnego były: 

 Helm 

 Rękawice 

 Obuwie ochronne 

 Fartuch 

 uszu / Ochrona oczu  
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W organizacji pracy, organizacja pracy i determinujących produkcję i metod pracy,pracodawca, 
następujące kwestie: 
 
* Takich metod produkcji i wybrać możliwie najlepszy stan zdrowia i bezpieczeństwouzyskuje i dobrostan jest 
promowany; 
* W przypadku niebezpiecznej sytuacji pracownik musi szybko wrażliwościbezpieczeństwa produkcji gen; 
* Maszyny, urządzenia i substancje niebezpieczne dla zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa, unikać; 
* W miejscu pracy, metody i urządzenia muszą być dostosowane; 
* Non-zróżnicowane, krótka i monotonna praca, gdzie środowiska pracy ¬ PO jest określana przez 
maszynę należy unikać; 
* W pracy uwzględnia pracownik jako osoba,, BV wieku, płci, kondycji fizycznej i psychicznej, doświadczenia, 
umiejętności i znajomości języka; 
* Praca nie powinna negatywnie wpływać na organy termin zdrowie fizyczne i psychiczne; 
* Praca powinna w miarę możliwości według własnego uznania do wypełnienia; 
* Musi być oferowane okazję do kontaktu z kolegami. 
 
 
Bo i Higieną Pracy Polityka bezpieczeństwa jest wspólnym 
obowiązkiemodpowiedzialność ¬ zarówno pracodawcy i 
pracownika są: liczba ogólnych obowiązkówpracownika ¬ numery alarmowe; 
Maszyny i sprzęt * muszą być stosowane poprawnie; 
* PPE należy stosować; 
* Ochrona maszyny itd. nienaruszone; 
* Przyczynienie się do informacji i / lub szkolenia wraz ¬ cenia; 
Pliki * zidentyfikowane zagrożenia niezwłocznie powiadomić rurociągu. 
 
Przerwy w pracy 
 

Pracownik może przerwać pracę, jeśli 
w jego rozsądnym wyroku, bezpośrednie zagrożenie grozi. W przypadku 
braku porozumienia z pracodawcą na temat 
tegozatrzymania pracy zdecydował Pracy.  
 
Trzeba szanować przerywania pracy w kontakcie z Radą, a zwłaszcza 
z BHP KomitetuZdrowia, Bezpieczeństwa i Komitet Opieki 
Społecznej) podjęcia. 
 
Maszyny muszą być prawidłowo używane (Praca) 
Poniżej znajdują się wszystkie narzędzia, które współpracują 
z pracy stosowane, począwszy od prostych narzędzi do maszyn i 
elementów procesu. Dla bezpiecznej i zdrowej pracy powinny 
działać w dobrym stanie i być używane. Zgodność z wymaganiami dla pracy 
jest zaangażowanie zarówno pracodawców jak i pracowników. 
 
Przyczynić się do edukacji i / lub szkoleniach; 
W miejscu pracy mogą powstać sytuacje, w których żadne wypadki tak się 
stało. Albowidzimy przypadki potencjalnie niebezpieczne. Te obarczonych 

dużym ryzykiem lubniebezpiecznych sytuacjach, możemy zgłosić się na rurze, tak aby mogły być podjęte 
działania do niebezpiecznych sytuacji. Pozwoli to zapobiec wypadkom. 
 
Jeśli zobowiązania prawa pracy nie są spełnione, może mieć konsekwencje.Sąd wydałostateczne słowo. Jeżeli 
sąd, że istnieje niechęć lub zaniedbanie, sąd może winowajcą(ów) za to do odpowiedzialności karnej. 
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Pracy 
Monitorowanie zgodności z 
wykonywane przez Inspektorat. Jeśli istnieje 
Firma poważny wypadek, a następnie 
to do Inspekcji zgłaszane. 
 
Zasady eksploatacji 
Oprócz przepisów BHP będą, w zależności 
sytuacji gospodarczej, dodatkowe dodatkowe przepisy są 
potrzebne. Zasady te mogą być 
odnoszą się do wykorzystania 
transport i przechowywanie zasobów, odzież, 
metoda i tak dalej. 
 
Ponadto, firma, która ma do czynienia z 

wewnętrzny transport, ruch firma 
musi mieć, co dotyczy wszystkich pracowników 
oraz zwiedzających do firmy. 
 
Decyzja Zdrowie 
 
Praca Dekret Warunki,  wkrótce decyzja zdrowie jest opracowanie Ustawy o BHP i skupia się na niektórych 
szczególnych sytuacjach. Decyzja Zdrowie jest ułożone tematycznie. Każdy rozdział obejmuje dany temat (np. 
niebezpieczne substancje, narażenie na hałas, ochrona osobista). W niektórych sektorach i istnieją różne 
kategorie pracowników oraz zasad uzupełniających. 
Postanowienia decyzji Zdrowia jest wiążąca, pracodawca i pracownik mają obowiązek stosować się do niego 
 
Inspektorat (Inspekcja Spraw Socjalnych) 
Inspekcja pracy zapewnia, że pracodawcy i pracownicy są zgodne z prawem i zasadami w zakresie warunków 
pracy. Są to zatem, między innymi: 
• Minimum Wage Act; 
• ustawa zatrudnienia; 
• Praca. 
 
Uprawnienia Pracy 
Inspektorzy z Inspekcji Pracy ust Inspektorat SZW) mają dostęp do wszystkich organizacji pracowniczych, 
miejscach pracy i domach i może obejmować: 
• pomiary; 
• zdjęcia i rysunki; 
• pobierania próbek; 
• Obiekty (lub ich części) z nimi badań naukowych; 
 
Inspektorzy mogą w każdej chwili przyjść w firmie, nie są zobowiązani do zgłaszania swojego przybycia z 
wyprzedzeniem. Oni zawsze przyjść po raporcie poważnego wypadku w firmie (trwałe uszkodzenie ciała), po 
reklamacji lub przykładu, na wniosek pracownika. Pracodawcy, pracownicy i pracujący na własny rachunek 
inspektorzy są zobowiązane do przekazywania wszystkich danych i informacji. 
 
 
Egzekwowanie 
Wykonanie inspekcji pracy (inspekcja SZW) składa się z trzech części. Kiedy Pracy znajdzie naruszenia, są 
najpierw rozpatrywane i rozwiązania uzgodnione terminy. Kiedy jego naruszenie, ostrzeżenie. Czy to nie, to 
oficjalny raport. 
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Jeśli praca w firmie spotyka się sytuację, w której ludzie ostre i poważne ryzyko (jak ktoś jazda bez pasów 
bezpieczeństwa na wózku widłowym lub niebezpiecznego ładunku transportowanego niż ciężarówka może 
obsłużyć), będzie wymagało natychmiastowego działania. Inspektor może zażądać od pracodawcy w tej 
sprawie pracy natychmiast zamknięcia do koniecznych ulepszeń. Dla poważnych przestępstw lub ich 
powtarzanie może polecić ostrzeżenie lub pisemnego sprawozdania do naśladowania. 
 
Kary pieniężnej 
Pracy pracodawcy i pracownicy mogą nałożyć karę, która nazywana jest również "kara administracyjna" 
wymienione. Wysokość tej kary zależy od rodzaju naruszenia, wielkość firmy, liczba pracowników narażonych 
na naruszenia, ile razy naruszenie nastąpi i czy jest już nałożona grzywna za przestępstwo. Patrz: dodatek 
 
Równoważenie obciążenia 
Egzekwowanie pracy i agencji wykonawczej w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia (Spraw 
Socjalnych). Kontrola ma swoją siedzibę i sześć biur regionalnych.Pracodawcy i pracownicy mają zwykle jedno 
z biur regionalnych, aby dokonać. Biura te są zaangażowane w egzekwowanie prawa, licencji i zezwoleń oraz 
badanie skarg i wskazówek. 
 
 
7.17c artykułu. Używaj sprzętu przenośnego 
 
1.Mobiele praca z prywatnym napędu być obsługiwany przez 
pracowników, którzy złożą wiedzy specjalistycznej. 
2. Transport pracowników na samobieżnych urządzeń mobilnych jest 
dozwolone tylko w specjalnie wyposażonych miejscach związanych z 
bezpieczeństwem. 
3.Jeżeli w trakcie przemieszczania sprzętu roboczego, o których mowa 
w akapicie drugim, działania prowadzone, szybkość sprzętu w razie 
potrzeby. 
4.Jeżeli Ruchomy sprzęt roboczy, w miejscu pracy, gdzie pracownicy 
mogą być usytuowane, porusza, skuteczny ruch w dół. 
5.Doeltreffende organizacyjne środki w celu zapewnienia, że pracownicy 
znajdują się w obszarze działania samobieżnych urządzeń mobilnych. 
6.Jeśli prawidłowe wykonanie prac obecność pracowników w strefie 
pracy określone w akapicie piątym, jest wymagane, skuteczne środki, 
aby zapobiec ich przez telefon sprzętu roboczego rannych. 
7.Met silnik spalinowy wyposażony Ruchomy sprzęt roboczy nie jest 
wykorzystywany w pracy, chyba że jest to możliwe, aby zapewnić 
wystarczająco czyste powietrze. 
8.A Ruchomy sprzęt roboczy nie jest opuszczony przez kierowcę, a nie po 
to kładzie się i nadal jest upewnić się, że nie pozostawia po 
niespodziewanie rusza. 
 
Ogólne obowiązki pracowników 
 
Artykuł 11 
Pracownik jest zobowiązany do pójścia w jego wpuszczały i wypuszczały w miejscu pracy, zgodnie z jego 
szkolenia i instrukcjami przekazanymi przez pracodawcę, zdolność do opieki dla własnego bezpieczeństwa i 
zdrowia oraz że z innych zaangażowanych osób. W szczególności jest on zobowiązany do: 

• sprzęt i substancji niebezpiecznych w zakresie prawidłowego 
wykorzystania; 
• środki ochrony indywidualnej dostarczone jej w odpowiedni sposób 
użycia i po użyciu w odpowiednim miejscu przechowywania, to i tamto, 
chyba że ustawa stanowi, że pracownicy nie są zobowiązane do 
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stosowania sprzętu ochronnego, o którym mowa powyżej; 
• pracować na bezpieczeństwo lub w inny sposób nie zmieniać lub poza trzeba usunąć i prawidłowo używane; 
• współpracować w szkoleniu zorganizowanym dla niego 
• przez niego zidentyfikowane zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia niezwłocznie zawiadomić 
pracodawcę lub osoby działającej w tym miejscu z kierownictwem obowiązki; 
• Pracodawca i pracownicy i inni eksperci, a zdrowie i bezpieczeństwo, w razie potrzeby do pomocy w 
realizacji ich zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy. 
 
Jakie jest znaczenie tych zobowiązań? 
 
• Że są zobowiązane do przestrzegania tego kursu lub sesji szkoleniowej, jak się odnosido własnego zdrowia i 
bezpieczeństwa. 
• Jeśli twój pracodawca lub inne osobiste ochronne obuwie ochronne dał, jesteś zobowiązany do właściwego 
użytkowania i zawsze nosić podczas pracy. 
• żuraw lub innych urządzeń podnośnikowych lub podnoszenia i transportu powinny być 
wykorzystywane zgodnie z Zdrowia i karty charakterystyki AI-14/17 ich 
przechowywaniaaktualnych przepisów bezpieczeństwa. 
• Podczas pracy w sytuacjach niebezpiecznych lub szkodliwych powstają lub istnieją, są Państwo zobowiązani 
do niezwłocznego zgłaszania swoim przełożonym, oficerabezpieczeństwa lub Radę. 
• Wszystkie urządzenia zabezpieczające na ciężarówce zostały wykonane, nie 
możnausunąć lub odłączyć (dotyczy to również wszystkich przycisków i kontaktów Deadmansiedzeń). 
 
Przeczytaj za pomocą różnych ciężarówek związanych broszur uważnie instrukcję. 
 
I trzymać się wskazówek bezpieczeństwa podanych przez producenta. Instrukcje te muszą być 
zawsze obecny w języku użytkownika. 
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Rozdział 2. Transport 
 
W tym rozdziale omówiono możliwości transportu, które często biorą w firmach.Wszystkie tajniki, wraz z 
kilkoma przykładami zostanie zaprezentowany. Ponadto,Spółka jest w zależności od transportu 
wewnętrznego będzie używany. 
 
 Transport wewnętrzny 

W niemal wszystkich 
przedsiębiorstw zobaczyć inną transportu wewnętrznego. 
Więc wiemy, obejmują: 
 
• Paleta mocy 
: • Stackers 
: • zbieracze Zamówienie 
• Samochody ciężarowe 
• Sięgnij 
• Combi ciężarówka 
: • Ładowarki ubocznych. 
Krótko mówiąc, wiele prac w miejscu pracy i 
odpowiedzialności dla użytkownika może być ogromna. 

Istotą zastosowania to: dobry i bezpieczny przepływ towarów. 
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Paleciak (EPT) EPT jest w zasadzie zmotoryzowany wózek. 

Kierowca może za EPT wyjścia, ale są też gdzie kierowca może 

się ostać. 

Zabrania się siedzieć lub stać na 

nim.Kierowca będzie wtedy łatwo złapać między EPT i przykładem, 

paleta lub ścianie. 

 

EPT ma następujące cechy: 

• Wyposażona w jednym lub dwóch silników elektrycznych. 

• W Epts z silnikiem elektrycznym, obciążenie musi ręcznie 

być napompowane. 

• W Epts z dwóch silników elektrycznych, oddzielnego silnika windy 

     i silnik jazdy. 

 

 

Stapelaar Stacker jest głównie do układania palet. 

Narzędzie posiada następujące cechy: 

● Centrum wideł zawsze pozostaje pomiędzy przednie i tylne koła 

 

● Nie ma więc potrzeby przeciwwaga 

 

Stacker bramowy jest mniej nadaje się do załadunku lub 

rozładunku samochodów ciężarowych, ponieważ nogi podporowe, które 

są dołączone do przednich kół wystająpoza paletę. 
 
 
 
 

Hoogbouwtruck Ciężarówka highrise jest wykorzystywany do wydatków, które należy 

uwzględnić wsprawozdaniu, których korytarze tak szeroka, 

jak ciężarówki sama. 

 

Posiada następujące cechy: 

● Nadaje się do fotografowania ładunków na dużych wysokościach. 

Obciążenia ● osadza się poziomo, że widelec jest obracany. 

● Szczególnie odpowiedni do stosowania w bardzo wąskich alejkach. 
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Vorkheftruck Samochód jest używany głównie do transportu poziomego i pionowego, 

a trudno sobie wyobrazić nasze społeczeństwo. 

 

Istnieją trzy rodzaje różnych wariantach, oraz do uzyskania w tym: 

• Wózek elektryczny 

• Diesel ciężarówka 

• Wózek gazowy 

 

 

 

 

 

Kenmerken vorkheftruck  
 
 
 
 
 
• obciążenie jest na przednią oś, więc zazwyczaj konieczne przeciwwaga 
• Nadaje się do transportu zarówno w pionie i poziomie 
• Może być zasilane z różnych źródeł energii (elektryczność, olej napędowy, LPG) 
• zdolność do między 300 a 80.000 kg. kłamać. 

Ponieważ samochód jest używany w wielu 
odmianach, konieczne 
jest (decyzja Zdrowie7.17c) wszyscy do 
pociągu specjalnie się eksperci. 
 
Rzeczywiście, gdy użytkownicy 
pracują w operatora logistycznego i 
pracować z 1,5widłowym tonę, to działa z 
innymi zagrożeń i ryzyka `s wówczas, gdy 
użytkownik pracuje z dużą ciężarówkę. 
 
Przez użytkownika w odpowiedni sposób do 
pociągu z ryzyka i zagrożeń w miejscu 
pracy jest ograniczona i będzie 

mniej wypadków.  
 

 

Het gebruik van heftrucks 
Aby bezpiecznie za pomocą wózka widłowego do obsługi należy do podstawowychcech pojazdu do 
poznania. Zakładamy, że w tym czasie niewiele mają wyjaśnić, w jaki 
sposób widłowych lub zasięg wygląd ciężarówki, ale dać przegląd komponentów w różnych typach zamian. 
 
Oprócz wózka widłowego lub zasięg znamy Wózki paletowe i silnik. Istnieje nawet wózki 
widłowe przeciwwybuchowe. 
 
Kierowca wózek widłowy ma obowiązki, gdzie on jest odpowiedzialny między innymi: 
• stan jego samochodu; 
• transport towarów; 

42-tons Linde H 420  
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• załadunek i rozładunek towarów; 
 
Trzon zadania jak poprzednio omówione przez kierowcę samochodu ciężarowego jest 
dobry i bezpieczny przepływ towarów. 
 
Poniżej jest reprezentacja elementów, że większość ciężarówki są 
 
 

Reachtruck Paleciak jest specjalny rodzaj wózka widłowego, używane szczególnie w 

pomieszczeniach regały i mała.Widłowy ma następujące cechy: 

 maszt może się poruszać w przód iw tył. 

 Kiedy obciążenie jest wycofany maszt powyżej lub za rzednimi kołami. 

 kierowca siedzi lub stoi prostopadle do ciężarówki. 

Kenmerken van de reachtruck  
Paleciak jest poza "normalne" ciężarówka jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi w zakresie 
transportu wewnętrznego. Tak więc poniżej kilka ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. 
Przy składaniu ładunków muszą być przechowywane w następującej kolejności: 
1. jazda z masztem schowane. 
2. manewrowania, dzięki czemu można prawo umieścić na sprzedaż (paleta) zostaną umieszczone 
3. głowa na stanowisko sprzedaży (paleta) i podnieść ładunek stopy na 
     hamulec 
4. dotrzeć do masztu, tak aby ładunek nad drop-off miejscu jest. przytrzymaj 
      jeszcze nogę na hamulcu. 
5. jechać powoli do przodu i umieścić palety. 
6. dotrzeć na maszt ponownie, jadąc z powrotem i niech łyżki w dół, należy 
     z nogą na hamulcu 
7. Odjechać z widłami 10/15 cm. przekątnej powyżej 
     piętro. 

 
Zawsze jeździć z masztu schowane. To zwiększy stabilność.Paleciak jest 
stosowane głównie dla wysokich poziomów sprzedaży. Należy zwrócić 
uwagę na stabilność, bowiększe obciążenie, tym mniej stabilność. 
 
Wiersz o maksymalnej reach truck do tyłu, to 
jest bezpieczeństwo. Robisz tak dlatego, że pogląd 
większości. (Odwracanie Reach Truck z ciałem do przodu.) 
 
 
Wewnętrzny transport dostać wszędzie.Ciężarówka więc myśleć o tym; 
• Firmy w produkcji. 
• Hurtownicy. 
• Dostawcy Logistyka usług.  
• Jedzenie. 
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Wiele z wewnętrznego transportu są 
używane codziennie transport 
towarów.Paletowegłównie dla małych i szybko transakcji, w 
których samochód to wymaga więcej wysiłku. 
 
Dla usług logistycznych może być, że ciężarówka czasami 
używane przez kilka osób.Pomyśl o załadunku i 
rozładunku ciężarówki. 
 
Pracownicy, którzy potrzebują wózka widłowego, 
wystarczy chwycić to. Nie maharmonogram 
prac wykonane za korzystanie z samochodu 
ciężarowego.Nieautoryzowane pracownicy 
często jeździć wózkiem widłowym. To jest znowu w 
przeciwieństwie do decyzji sztuki ARBO. 7.17c 
  

Ciężarówka może być również stosowany przez różnych pracowników, ale pozostajeostrożny z ludźmi 
o to specjalnie szkolić. 
W zależności od sytuacji w branży wózków widłowych i biznes gdzie indziej. Jedna z firmprzez inną firmę. 
Dla firm handlowych, usługodawców logistycznych widać, że ludzie często trudnezadania, na przykład: 
• załadunek i rozładunek samochodów; 
• zbieranie i pakowanie. 
 

 

Dlatego też często firmy utworzenie dzień pracy dla kierowcy wózków 
widłowych.Wózek jest następnie wykorzystywane przez cały dzień. Jeśli 
firma znajduje się w systemie dwuzmianowym systemie pracy, może to być 
nawet, że wózek widłowy 12 lub 14 godzin w pracy. W tym przypadku firmy 
będą częściej pracować z elektrycznym wózkiem. W przypadku wózków 
widłowych, po aktywnej 8-godzinnej zmiany jest pusta, 
to użytkownik"pusta" bateria ma się zmienić. Dzięki temu wózek jest 
już używany. 
 
Poprzez różne sposoby można wymienić baterię, zostaną przedstawione 

jeszcze w tej książce więcej uwagi. 
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Wózek będą również wykorzystywane na różne sposoby, w 
których jeden wózek widłowy może być wykorzystywane częściej 
niż inny będzie wózek widłowy. 
 
Dlatego też jest ważne niezależnie od korzystania z wózka 
widłowego, że kierowca 
maodpowiednie możliwości.Kierowca wózek widłowy, który 
pracuje cały dzień na ciężarówce., Ponieważ ma więcej 
umiejętności. 
 
Do obowiązków wózka widłowego są zatem w następujący 
sposób; 
• sprawdzić ciężarówki na początku dnia; 
• jazda wózkiem; 
• przeniesienie wydatków; 
• Iaden i rozładunku; 
• parking z ciężarówką. 
 
Każdy, kto prowadzi wózek, będzie działać bezpiecznie i 
dobrze robić i muszą być zgodne z ustawą o BHP oraz 
zasad biznesowych. 
 
Odpowiedzialność wózka jest bardzo wysoka. Materiały i towary, 
które trzeba zrobić,może się różnić od € 1,00 do € 1.000.000 euro 
i wyższych. 

 
 
 
Kto może prowadzić wózek widłowy? 
 
Kierowca samochodu ciężarowego musi spełniać następujące wymagania: 
• jest właściwy (Prawo pracy mówi o wystarczającej wykładowym miał); 
• ma specjalistycznej wiedzy; 
• musi mieć ukończone 18 lat; (UWAGA: istnieją wyjątki) 
• musi być wyznaczony przez firmę. 
 
Powyżej odnosi się także do innych urządzeń mobilnych takich jak; 
• Wózki paletowe silnika, 
• Stacker 
• Zasięg itp. 
 
Operator wózek widłowy musi mieć ukończone 18 lat (pokazane w prawie pracy). To dlatego, że mówi się z 
pojazdu silnikowego i dolną granicą wieku dla takich pojazd do jazdy wynosi 18 lat. Dozwolone jest 16 - i 17-
latków na ciężarówkę do pojazdów mechanicznych, ale wtedy zawsze jest kompetentny i stale nadzorowane. 
 
Nie wolno łączyć małe, aby prowadzić ciężarówkę podczas 1 certyfikowanegoutrzymanie osoby 
monitorującej. Nie jest również dozwolone, jeśli osoba starsza niż 18lat w ramach prac związanych z 
nadzorem. 
 
 
 
 



 

  - 19 - Veilig werken met de Heftruck/Reachtruck 

 

Pracodawcy potrzebują ochrony indywidualnej za darmo i zapewnić dobre informacje na temat użytkowania i 
konserwacji. Odnosi się to również w przypadkach, gdy zastosowanie środków ochrony indywidualnej nie 
są wymagane przez prawo. 

 
Oceny ryzyka i oceny (RI & E), wymagane środki ochrony 
indywidualnej powinny być opisane.Pracodawca ponosi 
koszt wyposażenia ochrony osobistej, ale jego wybór, abypracownik i 
pracodawca razem. Pracownicy mogą korzystać z ich wiedzy i 
doświadczenia praktyczne wnieść istotny wkład do nabywania 
praw zasobów. 
 
Sprzęt ochrony osobistej zawsze będzie komplementarny w stosunku 
do zagrożenia dlakorzeni. Takie środki są, na przykład: 
• właściwa konserwacja maszyn 
• terminowe wymiany przestarzałego sprzętu 
• Bezpieczne alternatywy do korzystania z surowców 
• montaż izolacji akustycznej 

• techniczne wymagania 
• Metody pracy 
 
pracodawcy Obowiązki 
Pracodawca: 
• PPE dostępne bezpłatnie dla swoich pracowników; 
• zapewnia niezbędne informacje oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji; 
• wskazuje, gdzie PPE należy stosować; 
• nadzoruje prawidłowe wykorzystanie; 
• dokonać ustaleń dotyczących konserwacji i wymiany. 
 
 
Obowiązki pracownicze 
Pracownik jest obowiązany: 
• używać dostarczonego PPE; 
• uczestniczenie w informacji i instrukcji; 
• PPE właściwie zachować i przechowywać. 
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Które pracownicy otrzymują informacje? 
Ważne jest, że każdy jest świadomy wszystkich niebezpieczeństw i 
zagrożeń `a w odniesieniu do swojej pracy. Dlatego też z wielką wagę do 
tego co się wskazywać,poprzez odpowiednie 
szkolenia.Odpowiedzialność spoczywa tu więc głównie do pracodawcy. 
 
Ryzyka 
Każdy, kto pracuje powinien być 
skoncentrowany. Niebezpieczne działania są często 
towarzyszy ryzyko `s, a proste zadania zawierało` s ryzyko. Musimy 
zatem rozważyć ryzyko za każdym razem bierzemy `s i zobaczyć, 
gdzie możemy zmniejszyć wypadków. 
 
Czym jest ryzyko? 
Znaczenie ryzyka tekstu jest zdefiniowany następująco: 
 

Ryzyko negatywnych WYPADKU 
 
 

 
Jakość i odpowiedzialność 
 
jakość 
Dobry operator wózki dla właściwej 
jakości pracy. Bo konkurencja rośnie, ważne jest również dla 
kierowcy wózków widłowych do pracy właściwie 
i odpowiedzialnie. 
 
Kiedy wózek W sezonie pracować szybciej niż to będzie ze 
szkodą dla bieżącegojakości. Jest więcej błędów popełnionych, 
a kierowca wózek widłowy prowadzi większe 
ryzyko uszkodzenia. Istnieje również rutynowej 
pracy niebezpiecznej sytuacji, w którychstarsi 
pracownicy czują "łatwiejsze" do pracy poprzez 
ich doświadczenia. To nic nie mówi o jakości. 
 
Firmy często dobrze do swojej firmy, aby stać. Może to być 
również pokazały, żepracownicy pracują według 
pewnych wytycznych, które udowodnienia cechy widoczne. 
 
odpowiedzialność 
Wszystkie wysiłki wózka widłowego w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa i jakości mieć wszystko do czynienia z jego osobistej postawy, postawy i mentalności. 
 
Można określić, że odwołanie hef-/reachtruckchauffeur bardzo silne poczucie odpowiedzialności za sobą 
pociąga. 
 
Ale często się mówi 
"Jesteś odpowiedzialny za jakość swojej pracy." 
"Jesteś odpowiedzialny za obsługę wózka widłowego". 
"Jesteś odpowiedzialny za zadania, które pracodawca wam przykazałem." 
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Ale czym właściwie jest "odpowiedzialny"? 
Istnieje wiele rzeczy, których jedno ostatecznie odpowiedzialnym. 
 
Jakie pytanie? 
Pytanie o swojej pracy, trzeba mieć dobrą i rozsądną odpowiedź dać. 
Czy można dostać dobrą i rozsądną odpowiedź na pytanie o swoich działaniach wtedyoznacza to, że 
Odpowiedzialność może nosić. Jest to całkowicie niezależne od tego, czy działanie jestdobre lub złe. Ponieważ 
można `s ryzyka, zagrożenia i konsekwencje bycia. 
 
Bycie odpowiedzialnym oznacza, że zawsze mamy dobre i rozsądne odpowiedzi udzielićna pytania innych o 
swoich własnych działań. 
 

W organizacji pracy, organizacja pracy i determinujących produkcję i metod pracy, pracodawca, 
następujące kwestie: 
 
• Takie metody produkcji oraz wybierać najwyższej możliwej bezpieczeństwa i higieny 
uzyskane i dobrobyt jest promowany; 
• W przypadku niebezpiecznej sytuacji pracownik jest szybko stanie wysunąć bezpiecznie; 
• maszyny, urządzenia i substancje niebezpieczne dla zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa, należy unikać; 
• miejsce pracy, metody i urządzenia muszą być dostosowane; 
• nie zróżnicowane, krótka i monotonna praca, w których tempo pracy jest określana przez maszynę 
należy unikać; 
• Podczas pracy należy wziąć pod uwagę pracownika jako osoby, np.: wiek, płeć, kondycję fizyczną i 
psychiczną, doświadczenia, umiejętności i znajomości języka; 
• praca nie powinna negatywnie wpłynąć na zdrowie fizyczne i psychiczne; 
• praca powinna w miarę możliwości według własnego uznania do wypełnienia; 
• Opcja należy obciążyć ją mieć kontakt z kolegami. 
 
Bo i Higieną Pracy Polityka bezpieczeństwa jest wspólnym obowiązkiem zarówno pracodawcy i pracownika 
są:  

 liczba ogólnych obowiązków pracowników nazywają; 

 Maszyny i urządzenia muszą być stosowane właściwie; 

 Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane; 

 Ochrona maszyny itd. nienaruszone; 

 Przyczynienie się do edukacji i / lub szkoleniach; 

 Zidentyfikowane zagrożenia niezwłocznie powiadomić rurociągu. 
 
Pracownik może przerwać pracę, jeśli w jego rozsądnym wyroku, bezpośrednie zagrożenie 
grozi. W przypadku braku porozumienia z pracodawcą na temat tego zatrzymania pracy 
zdecydował Inspekcja Pracy. 
 
Trzeba szanować przerywania pracy w kontakcie z Radą, a zwłaszcza z BHP Komitetu Zdrowia, 
Bezpieczeństwa i Komitet Opieki Społecznej) podjęcia 
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wymagania ogólne 
W ramach UE konieczne jest, aby produkty sprzedawane lub produkowane sposób spełnić minimalne 
wymagania. Są to wymagania, które dotyczą przede wszystkimbezpieczeństwa i jakości produktu, 
tak producentem i dostawcą wózka staje w obliczuróżnych wymagań, do których ciężarówka musi 
spełniać. Podstawowe wymagania są określone w decyzji zdrowotnej pracy. 
 
CE charakterystyka 
Oznakowanie CE nie jest etykieta. Procedury stosowania znaku CE są oparte 
na93/465/EWG decyzyjnym UE.Powodem tej decyzji stanowi "Europy 1992", w 
którymswobodny przepływ osób i towarów jest realizowany. Różne wymogi 
krajowe, które obowiązywały do tej pory.Celem oznakowania jest 
dwojaki charakter. Po pierwsze,celem wolnego handlu w ramach państw 
członkowskich do wspierania podczas gdy inne zabezpieczenie w zakresie korzystania z produktów jest 
zwiększona. 
 

test 
Artykuł 7 ustęp 4 stanowi, że "sprzęt roboczy podlegający warunków 
powodujących stopniowe niszczenie, która może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji, tak często, jakto, aby 
zapewnić dobry stan jest 
wymagane kwalifikacje". Czasopismo zostało zatwierdzone w 

ramach bezpieczeństwa i higieny wymaganych. 
 

przepisów bhp 
Artykuł 7.4a stwierdza, że "sprzęt roboczy podlegający warunków powodujących stopniowe niszczenie, które 
mogą stanowić podstawę do niebezpiecznych sytuacji, tak często, jak to - aby zapewnić dobrą kondycję -. Musi 
być zaakceptowany" Aby określićczęstotliwość może być inwentaryzacja i ocena 
ryzyka przeprowadzona. Jeśli limit możeodbywać się raz w roku. 
 
Dokumentację potwierdzającą inspekcjami prowadzonymi na miejscu pracy, a na życzenie mogą być 
wyświetlane na urzędnika Inspekcji Pracy ust Inspektorat SZW).  
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Rozdział 3 Reachtruck 
wprowadzenie 
Ponieważ wiele firm rosną, będą musieli korzystać z 
innych sposobów na przewóz ładunku lub pieniędzy, aby 
zapisać. 
 
Widać więc wciąż rosnące zmian w 
materiałach firmowych i pokrewnych. 
Wzrost działalności, należy zatem uwzględniać 
również pozostałego sprzętu transportowego. 
 
Wózek jest ograniczona do pewnego 
stopnia sięgaj niniejszym reachtruck jest znaczniebardziej 
elastyczne. 
 
Magazyny są teraz bardziej 
powszechne. Firmy rozwijają ich zdolności, a nie również 
z niecierpliwością do przelania swoich 
możliwości magazynowych. 
 
Paleciak jest zatem również idealnie nadaje się do 
zrobienia tej pracy, jednakużytkownik ma specjalistycznej 
wiedzy z reach truck bezpiecznie i wydajnie pracować. 
 
Dzięki kompaktowej budowie jest 
jazda tym transportu łatwiejsze.Poprzeczny 
Krzesło także zapewnia dobrą widoczność w obu 
kierunkach i zapobiega kierowca musi włączyć jego górną 
część ciała. 
 
 

 
Piętro magazyn adaptacja 
Gdzie ludzie z wózka widłowego może manewrować w normalnej pozycji, to jedno jestpaleciak inaczej. Dzięki 
kompaktowej budowie, nawy węższe i jest bardziej ryzykownydla kierowcy. Jednak dobrze wykształceni ludzie 
są w stanie umieścić to w prawidłowy sposób to zrobić. 
Paleciak korytarz jest zazwyczaj wielokrotnie mniejsze ze względu na jegobudowę.Wózek może 
grać nie podejmowania i rozładowywania ładunków. 
 
Prowadzenie zasięg 
Dokładnie tak, jak z wózka widłowego, w widłach wózka widłowego na 10-15 cm nad podłogą. 
Palety można odebrać na dwa sposoby, tj. zarówno długości i szerokości. Użytkownicy 
muszą być niniejszym biorąc pod uwagę ich przednich kół, ponieważ możliwe jestpaletach między przednimi 
kołami. Oni tu robią nie jest dokładna, możemy łatwospowodowało uszkodzenie palet. 
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Kroki 
Podczas nagrywania opłatę z założenia łatwo jest określić z góry, z której strony kierowca może zaakceptować 
opłaty 
Dlatego ważne jest, aby dobrze wiedzą, pojazd, aby być w stanie obsługiwać go odpowiedzialnie. 
Z przodu przednie koła na końcach wideł są często określenia minimalnego odstępu między boku reach truck 
oraz położenie. 
 
Użytkownik musi paleciak w bezpieczny sposób do propozycji na miejsce bez uszkodzenia podstawowa opłata 
lub roszczenie jest spowodowane. 
Dlatego mądry, aby zapewnić margines bezpieczeństwa wynoszący co najmniej 20 cm do obsługi mierzone z 
przodu na przednie koła i twierdzenia. 
 
Ze względu na olbrzymią wysięgiem wysokość może osiągnąć, istnieje wiele narzędzi na rynku, które działają 
na dużych wysokościach łatwiej. 
Przykładami są następnie do 
• Cyfrowe wysokościomierze 
• Aparat systemów. 
 
Innym sposobem jest zastosowanie prostej sygnalizacji lub znaki odniesienia na statycznym masztu. 
Na ruchomych tucznych jednego miejsca, w których jeden inny znak po osiągnięciu żądanej wysokości 
powyższego to łatwe do ustalenia. 
 
Jest to najprostszy, aby myśleć o tzw Wysokość grzyba. 

 
Należy zwrócić lub wziąć pod uwagę położenie masztu, a 
ewentualne zużycie opon. 
 
Bezpieczeństwo 
Aby zapewnić bezpieczeństwo na zastosowanie się do reach 
truck, ważne jest, że wózek widłowy we właściwy sposób 
inrijd na ślubnym kobiercu. Ponieważ widok samej reach 
truck do tyłu jest najlepszy, konieczne jest również 
położenie ścieżki w ten sposób do podejścia. Co do zasady, 
można więc założyć, "odwrotne korytarz propozycję, z 
powrotem korytarz z tezą". 
 

Kilka ważnych wskazówek 
• Należy pamiętać, że podczas pracy w 
ołtarza nie ma innych pracowników w sąsiedztwie 
 ciężarówki są; 
• Zawsze pracować w wolnym tempie i nie 
spieszyć, błąd ten może być szybko i odszkodowanie 
akcji; 
• Należy pamiętać, że kiedy 
Duża wysokość ma maszt i obciążenia niestabilną 
być; 
• Umieść ładunek zawsze rację na dźwigarach z 
twierdzenie; 
• Uszkodzenie ładunku i / lub oświadczeń powinno być zawsze zgłaszane do kierownika; 
• Napęd tylko ze stabilnym obciążeniu 
 
Prowadzenie wózka widłowego 
Kiedy pracujemy z reach truck, dobrze jest wiedzieć, że prowadzenie w miarę możliwości powinien być 
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prowadzony do tyłu. 
• Widok na siedzeniu jest dużo lepsza; 
• Ale też położenie towarów, stąd poprawa 
widoczne. 
 
Paleta musi być dobrze belki reszta, nie niepotrzebnie wystaje do 
przodu lub do tyłu.(Maks. 1 do 2 zwis cm) ciężar powinien ze 
wszystkich stron od 5 do 7 cm wolnego miejsca. 
 
Po obciążeniu jest wyłączony i maszt ponownie spadła do tzw 
stanowiska kierowcy mogą nadal iść za jego Reach Truck 
sposób. Możliwe jest również, że podczas zejścia z masztu reach 
truck jazdy do tyłu. Ten napęd jest tylko w warunkach bez 
obciążenia.Kiedy kierowca musi być wzięte pod uwagę wysokość 
cm 10/15 z wózka widłowego. 
 
Trening 
Podczas szkolenia można nauczyć się radzić sobie z 
odpowiedzialnością reach truck. 
Jest inna jazda i pracy z reach truck lub wózka 
widłowego. Poprzeczne siedzisko sprawia, że samochód REACH lub 
bardziej wygodne dla kierowcy. 

 
Wewnątrz lub na zewnątrz 
 
Wiele wysięgiem są wykorzystywane wyłącznie w ramach i pomiędzy regały z jazdy.Czasami zdarza się, że 
jeden z reach truck poza gospodarstwem. To może być ryzyko, że stabilność w przeciwnym razie co z kolei 
powoduje wypadki. 
Dlatego zwykły wózek widłowy z oponami i napędu do pracy tylko na podłodze płaskiej i poziom. Aby nadal 
wewnątrz i na zewnątrz firmy do pracy lub jeździć tam dotrzeć ciężarówki wyposażone w solidne opony. 
 
 

 
 
Ciężary zawsze w dolnej z miejsc twierdzenie witrynie  
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Rozdział 4 Bezpieczna praca z transportu wewnętrznego 

 
Bezpieczna praca jest punktem wyjścia, a jeśli masz 
spację lub wirujący, a następnie prowadzić 
ciężarówkę z powrotem zawsze z wewnątrz lub na 
zewnątrz. Wiele firm w tzw klapy projektów 
wiszące nad głową drzwi. Przez właściwy sposób 
kierowania wózkiem zapobiega widłowe kierowca 
`s sprawia, że niepotrzebne ryzyko. Odległość od 
tylnej części wózka widłowego do miejsca kierowcy 
jest znacznie krótsza niż odległość od czoła wideł 
obciążenia lub na stanowisku kierowcy, a tym 
samym przejeżdżających pojazdów lub pieszych 
należy zauważyć wcześniej. 
 
Jeśli jesteś na ścieżce do przodu wzdłuż krzywej 
zbliżającej się, Zdasz na przednie koła są równe pod 
kątem palety. Następnie skręcić kierownicę tylko. 
Przód samochodu jest uruchomiony w żądanym kierunku, w tym kole wewnętrznym przednim jako punktu 
obrotu aktów ciężarówek. 
 
 PAMIĘTAJ. Wysyła jednej partii, będzie jeden także mają wiele do poprawienia. Jazda wózkiem jest w 
niektórych przypadkach całkowicie zależy od obciążenia i lokalizacji. 
 
 

 
Niestabilny ładunek 
Jazda z niestabilnym ładunkiem jest bardzo niebezpieczne i 
niedopuszczalne. Upewnij się, że obciążenie jest ułożone i 
połączone. Ładunki, które mogą przesuwać, będzie lepiej z liną lub paskiem 
dołączonym przed nagraniem. 
 
 
Dobry dom 
Nie należy pozostawiać puste palety leżące wokół! Prędzej czy później 
zostaną one uszkodzone, albo uszkodzić samochód. Oni też stanowią 
poważne zagrożenie potknięcia. 
 
Jeśli jesteś z kierownicą przed paletach lub inne przeszkody, to może w 
pewnych typów wózków koła toczenia. Kierownica niż zmusił je. Może to 

spowodować obrażenia dłoni lub ramion kierowcy. 
 
Jest to wspólny obowiązek zapewnienia czystości w magazynie. Porządek w miejscu pracy przyczynia się do 
ogólnego bezpieczeństwa w firmie, 
 
Układ hamulcowy 
Ogólnie układ hamulcowy 
Wózków widłowych i przyczepy, masy i obciążeń razem przekraczać 1500 kg, muszą mieć odpowiednią i 
efektywną pracę ¬ drijfsrem i parking. System jest sterowany hydraulicznie w większości przypadków. Oznacza 
to, że hamulce, za pomocą transmisji siły przez płynu roboczego. 
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Kiedy wózek jest w ruchu, posiada pewną ilość energii kinetycznej. Hamulce są odpowiedzialne za tę energię 
do zniszczenia całego zatrzymał. 
 
Tarcie okładzin hamulcowych i bębna hamulcowego i przyczepność opon na podłodze, aby dbać. Zniszczona 
energia zamienia się w ciepło, które może osiągnąć bardzo wysokie długi hamowania. Również przy użyciu 

stopy na dysku pedału hamulca istnieje ryzyko, że temperatura jest 
dość wysoka. Może to spowodować pożar. Jest rzeczą oczywistą, że 
okładziny hamulcowe lub szczególnie szybko zużywają się. 
 
 
Działanie hamulców 
Większość samochody są tylko przednie koła z hamulcem. Za przednimi 
kołami jest bęben hamulcowy. 
W bębna hamulcowego, dwa hamulce buta ruchoma jest świadczona, 
które po depresji pedał hamulca mocno wewnętrznej stronie bębna 
hamulcowego do wypisania. Stwarza to remeffenct. 
 
Hydrauliczny układ hamulcowy 
Hydrauliczny układ hamulcowy składa się z: 

• pedał; 
• Zbiornik płynu hamulcowego; 
• pompa hamulcowa; 
• Rurociągi; 
• cylindry; 
• Buty hamulcowych. 
 
Operacja Parking 
Parking jest zazwyczaj wykonywane mechanicznie. Oznacza to, że siła hamowania nie jest spowodowany 
ciśnienia płynu, ale przez lin stalowych. System parkowania jest niezależny od hamulców. 
Zaletą jest to, że hamulec postojowy może być używany jako hamulec bezpieczeństwa, gdy hamulec zostanie 
przerwany. Dlatego też zarówno hamulec bezpieczeństwa. 
 
Kontrola 
Istnieją dwa różne systemy kontroli, które są wykorzystywane w wózka widłowego: 
 
• wszystkie koła ciężarówki; 
• trzy koła ciężarówki. 
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Na cztery koła wózek widłowy 
Kiedy kontrola koła ciężarówki się kręcić koła tylne tak 
prosto. Słowo znaczy dosłownie pięści "obrotowe 
deelas". 
 
Obracając ruch koła jest przenoszony do krótkiej osi 
poziomej. 
Ramię kierownicy jest podłączona do niego zostaje 
przesunięty do przodu lub do tyłu. 
W ten sposób pręt sterujący, który jest połączony z 
kołami, do przodu lub do tyłu pchany.W efekcie ruch 
kierownicy z połączonych kół do ustalenia. 
 
Czołowy Wózki widłowe 

Sterowanie za pomocą wózka trójkołowego jest inna. 
Tylne koło jest napędzane za pośrednictwem łańcucha przekazywania w pożądanych obróconym kierunku. 
 
Wspomaganie kierownicy 
W wspomaganie kierownicy, system kontroli, w 
całości lub w części, sterowane za pomocą 
podwójnie działającego cylindra hydraulicznego. Nie 
tylko kierownicy, ale całkowite uszkodzenie 
występuje wtedy, gdy mechanizm kierowniczy ze 
stacjonarnym kół samochodów ciężarowych są 
przenoszone. 
 
Różnica w zachowaniu 
Trzy koła ciężarówka ma krótszy promień skrętu niż 
ciężarówka cztery koła. To dlatego, że punkt obrotu 
(wyimaginowany punkt, wokół którego wózek jest uruchomiony), gdy pełny obrót w środku pomiędzy 
przednimi kołami leży. 
 
Koło ciężarówka jest punkt podparcia dla pełnego kolei na lub w pobliżu lewego lub prawego przedniego koła. 
 

 
Stabilność 
Zaletą wózka trójkołowego jest tak mały promień 
skrętu. Wadą jest to, że te wózki są czasami nieco 
mniej stabilny. Wynika to z powierzchni płaszczyzny 
stabilności. Aby lepiej zrozumieć zjawisko wywrotki 
ciężarówki odgrywać rolę w dwóch atrakcji 
turystycznych miasta: przednie i boczne stabilności 
ciężarówki. 
 
Naprzód stabilność jest zagrożona, jeśli nie ma 
nadmiernego obciążenia widelec 
pochodzi. Ciężarówka grozi przewrócenie przedniej 
osi. Te same ryzyko wzrasta z dużą windą, ostrego 

hamowania i szybkiego na wzniesieniu. 
 
 
Boczna stabilność będzie zagrożona, jeżeli łączna środek ciężkości tego, przechylanie wózka z linii granicy 
trójkąta stabilności. Wszystkie ciężarówki, zarówno trzy-i quady mają takie trójkąt stateczności. 
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Podstawą tego trójkąta jest utworzony przez linię przechodzącą przez dwa przednie koła do punktu 
zawieszenia jest od tylnej osi. W górnej części trójkąta znajduje się motocykli w lokalizacji centralnej koła 
tylnego, a wraz z czterema kołami w miejscu zawieszenia oscylacji. Wyobrażona linia rozciągająca się od góry 
do przednich kół jezdnych, na tzw linię pochylenia. 
 
Boczna stabilność jest związany z przesunięciem całego środka ciężkości wózka. 
Stabilność ta jest idealna dla samochodu ciężarowego załadowanego z obciążeniem blisko podłogi. W takiej 
sytuacji ogólny środek ciężkości samochodu ciężarowego, jak najściślej między przednimi kołami i w miarę 
możliwości z dala od górnej części trójkąta. 
 
Z ciężarówki własnej bierze ciężar na tylną oś, i przesuwa środek ciężkości, dlatego też do tyłu, w kierunku 
górnej części trójkąta. Odległość do roll-linii jest zatem możliwe skrócenie i punkt przejścia zostanie osiągnięty, 
więc dużo wcześniej. 
 
Tipping 
To pole wskazuje również na granicy stabilności przewróceniem. Każda 
ciężarówka (z lub bez ładunku) ma środek ciężkości. Ta koncentracja 
jest na rysunkach zwykle oznaczane jest symbolem (patrz zdjęcie). 
 
Ten środek ciężkości jest na pewnej wysokości nad ziemią. Jeśli na 
przykład połączenie z nieprawidłowym podawaniem i szybko włączyć 
do tej osi na zewnątrz samolot stabilność przybywa, ciężarówka 
wywrócenia się. 
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Wymagania dotyczące instalacji 
Pomarańczowy trójkąt 
Kiedy ciężarówka chcesz korzystać z publicznych drogach, a potem 
ciężarówka według liczby wymagań pojazdów się być w 
porządku. Jednym z tych wymagań jest pomarańczowy trójkąt z 
ściętych narożach, jest on przeznaczony do uzgodnienia z tyłu.Jest 
oczywiste, że ruch wraca uwzględniać "powolnym ruchu". 
 
Wiele innych wymagań, że pojazd Rozporządzenia (VR) stany to: 
Oświecenia. 
Światła z przodu musi składać się z: 

 Dwa światła miasta; 

 Dwa reflektory. 
Oświetlenie z tyłu powinien składać się z: 

 Dwa tylne; 

 Dwa lub cztery czerwone, nie trójkątne reflektory. 
Ponadto, wózki widłowe są wyposażone w: 

 światła hamulcowe; 

 włączyć sygnały; 

 Światła alarmowe; 

 lusterka. 
 
Ekranowane widły 
Jeśli jest z wózek widłowy na drodze publicznej jest napędzany, koniuszki palców widłowych są ekranowane, 
na przykład z opony lub palety. Poprzez ten sposób można bezpiecznie na drodze. 
 
Zagwarantować 
Każda ciężarówka jest od sierpnia 2000 WA (= Odpowiedzialność prawna) być ubezpieczony. 
Jest to regulowane przez ubezpieczeń komunikacyjnych Odpowiedzialności ustawy ust WAM). 
Kontrola wewnętrznego transportu, który nie jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest 
przestępstwo gospodarcze i zarówno kierowca i właściciel samochodu, tak więc z naruszeniem. 
Inspektorat będzie w przyszłości bardziej rygorystyczne nadzorowanie i wykonać. 

 
Duty Belt 
Od 5 grudnia 1998 r. rząd ustalił, że korzystanie z 
transportu wewnętrznego w pasie pracy jest ustawiony 
dla użytkownika. 
Każdy pojazd z kilkoma wyjątkami, są wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa. Wyjątki obejmują Reach Truck, Wózek i 
Stacker. 
 
Inne wyjątki mogą za pomocą korekty: Zamknięta 
struktura klatka (przegubowy wspornik). Kara może być 
wymierzona przez organ kontrolny (inspekcja SZW) 
użytkownik może być do wysokości 450.00. 
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OGÓLNE konserwacji i kontroli 
Kontrola samochodu ciężarowego 
Przed ciężarówką na początku dnia roboczego lub po zmianie usług do użytku, kierowca musi upewnić się, że 
samochód jest w dobrym stanie i że wszystkie normalne wyposażenie narzędzia związane sterowania i 
urządzenia zabezpieczające są na miejscu i działać prawidłowo. Jest to dla bezpieczeństwa ma duże znaczenie. 
Najpierw przyjrzymy się kontroli we wszystkich ciężarówek musi nastąpić: 
Uszkodzenie 
Przed rozpoczęciem dnia pracy, ciężarówka sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie ma szkody, 
zgłoś to natychmiast. Także jeśli nie ma olej pod ciężarówkę. Ten przykład wskazuje na awarię układu 
hamulcowego lub zaczepu pozwalającego ciężarówka działać. 
Podnieś łańcuch i widelce 
Łańcuch windy i widelce powinny być monitorowane. Podczas podnoszenia łańcuchy, sprawdzamy, czy jest 
ono odpowiednio smarowane. Ogniw łańcucha i szpilki powinny być sprawdzane pod kątem zużytych rozstań i 
rozłamów. Ponadto, kołki kotwiące i sworznie blokujące muszą być monitorowane. 
Z widły do sprawdzenia, czy końce dwóch widelców są równie wysokie. Nie może być różnica w wysokości do 
20 mm. Nie należy również rozważyć, czy istnieją pęknięcia pięty wideł są tworzone. Widły są również 
sprawdzane pod kątem zużycia. 
Opony 
Regularne opona opony ciśnienie należy sprawdzać iw razie konieczności opon w odpowiednim ciśnieniem być 
wniesiona. Producent samochodu, zalecane ciśnienie podane w instrukcji. 
Zarówno pneumatyczne i pełne opony, stopnie są sprawdzane pod kątem uszkodzeń.Również sprawdzić koła, 
koła, śruby i lub orzechy. 
Hamulce 
W celu zapewnienia, że hamulce działają, nie jest bezpośrednio podłączony do wózka widłowego do 
jazdy. Przez pedał hamulca z umiarkowaną siłą do prasy możemy sprawdzić, czy układ hamulcowy nie 
przecieka. Następnie układ hamulcowy sprawdzane za pomocą testu hamowania. Można to zrobić poprzez 
jazdę do przodu i przycisk hamulca. Wystarczające (licznik) ciśnienie ma gwarancji, że hamulec działa. 
Krzesło 
Ponieważ podczas pracy z kierowcy ciężarówki mogą się ładunek wibracje i wstrząsy, większość ciężarowe 
wyposażone w siedzenia jest regulowana na kilka sposobów.Krzesło należy ustawić tak, że: 
- Dobre wsparcie z powrotem ma; 
- Łatwy do wszystkich dźwigni i pedałów, jeśli to konieczne, ustawić kierownicę i wysokość. 
 
Pas bezpieczeństwa 
Ciężarówki, które są produkowane po 5 grudnia 1998 r., powinny być wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa. Powodem tego jest do liczby rany, z uchylną wózka widłowego, jak to możliwe. Dla 
samochodów ciężarowych, które są produkowane do dnia 5 grudnia 1998 r., jest pomostowych okres 4 
lat. Używaj pasów bezpieczeństwa zawsze. Od 5 grudnia 2002, a także w ustawie BHP obowiązkowe. 
 

 
Sterujący 
Kiedy kontrola, musimy sprawdzić, czy istnieje jakakolwiek gra 
kierownicy jest obecna.Można to zrobić przez kierownicy w lewo iw 
prawo, aż do czasu jednego oporu. Jeśli jest zbyt wolna gra jest obecny, 
jedna nie może działać dokładnie z wózka widłowego.Na samochodach 
ze wspomaganiem należy najpierw skontaktować. Maksymalny 
dopuszczalny luz na kierownicy jest 1/4 lub jedna czwarta z kierownicą. 
 
Licznik godzin pracy 

Licznik godzin pracy jest ważnym narzędziem w utrzymaniu wózka widłowego. Licznik godzin ma w 
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przybliżeniu taką samą funkcję jak licznik kilometrów w samochodzie.Dopiero gdy nie mamy ciężarówkę o 
liczniku, z wyjątkiem tam jeździć, używamy samochód do układania. Liczba 
godzin przepracowanych w celu ustalenia konserwacji. 
 
Klakson 
Dla pieszych, kolegów i innych operatorów wózków widłowych ostrzegające o 
niebezpiecznych sytuacjach, działanie sygnału dźwiękowego jest bardzo 
ważne. Uwaga: należy używać tylko sygnał ostrzegawczy. Strzeż się 
nadużywać, to prawie na pewno doprowadzi do wypadków. 
 
Oświetlenie 

Czy oświetlenie na ciężarówkę, to powinno być sprawdzone pod względem 
poprawnego działania. 
 
Połączenie 
Od hydrauliczny praca podnoszenia (z wykorzystaniem ciśnienia oleju) należy 
sprawdzić, czy jest wystarczająco dużo oleju w układzie jest obecna. Nie 
powinno być mało oleju do masztu przesuwać całkowicie. Ponadto, jest jeszcze 
na tyle oleju masztu i powrót do tendencję. Ponadto, jest on natychmiast 
sprawdzić, że połączenie działa poprawnie. Jeśli nie ma na tyle oleju, wtedy 

będzie trzeba uzupełniać w zbiorniku oleju.Zawory kontrolne powinny wypływać z powrotem do zera. 
UWAGA: Dodawanie należy to zrobić z masztu całkowicie wycofane i prawidłowego olej hydrauliczny (patrz 
książeczce instrukcji). 
 
Uwaga: 
Jeżeli istnieje jakakolwiek wada lub usterka ciężarówka zostanie znaleziony, to powinny być zgłaszane 
natychmiast. 
 
Ciężarówka, w której wada występuje, co bezpieczne stosowanie może być zagrożona, nie powinny być 
oddane do użytku przed dźwięk jest odtwarzany.  
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Rozdział 5 Jazda z transportu wewnętrznego 

 
Firma Traffic 
Kiedy w firmie regularnie występuje z wózków 
transportowych niż 
Firma musi przygotować autostrady biznesu. Jeśli 
jest to możliwe do stałych trasach transportowych 
(pasów) wykreśla się i odpowiednio 
oznakowane. Korytarze komin, korytarze i miejsca 
przechowywania niezgody ma tras transportowych. 
 

Wspólnych zasad w ruchu muszą być zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Każdy, kto pracuje 
w firmie, firmy i odbierać ruch być świadomi. Zonnodig zasady muszą być przetłumaczone i wyjaśnione w 
firmie, jeśli obcokrajowcy są zatrudnieni. 
 
Szlaków transportowych 
Szlaki transportowe są drogi wykorzystywane codziennie regulowane ruch z samochodów ciężarowych 
odbywa. 
Muszą być na tyle szeroki i na rogach i skrzyżowań przechodzących ślad. 
Traktów komunikacyjnych i innych drogach, nabrzeża, podłogi, rampy, podesty spoczynkowe i obszary, w 
których 
ruch z miejsca ciężarówek muszą: 
 
• Wystarczająca pojemność posiada iw miarę możliwości są poziome; 
• gładka i płaska i mieć silną i trwałą powierzchnię; 
• w razie potrzeby, wymijającą miejsca dla pieszych i ścieżek specjalnych są świadczone. 
 
ZASADY w firmie 
W firmie istnieje kilka zasad bezpieczeństwa. Poniżej głównym leczenia. 
 
Jazdy 
Kierowcy ciężarówek powinni zawsze: 
• Napęd z niskim podwyższonym obciążeniu, z wyjątkiem podczas podnoszenia lub upuszczeniu ładunku w 
takiej pozycji; 
• Odwrócenie kształt lub wielkość obciążenia przeszkadza w widoku do przodu; 
• Cofanie chaotycznych sytuacjach; 
• Przy obciążeniu: do przodu i do tyłu jechać pod górę wyłączona; 
• Wystarczająca odległość innym sklepie sprzętu transportowego; 
• Dostosuj prędkość do okoliczności; 
• róg używany w sytuacjach chaotycznych i niebezpieczne. 
 
 
"Pasażer transportu nie jest dopuszczalne, chyba że w sposób bezpieczny i odpowiedzialny może być 
wykonane w efektywny, specjalnie wyposażone i umeblowane pozycji siedzącej i stojącej" 
 
 
Parking 
Parkowanie samochodu ciężarowego: 
Ciężarówki nie będą parkować na stoku, ale w rozsądny miejsce wskazane; 
• Nigdy nie parkuj w sprawie transportu, drzwi lub korytarzy w rywalizacji; 
• Wyłączona zaparkowane pojazdy muszą być wszczęte lub kluczyka usunięte; 
• Ciężarówki muszą być zaparkowane bez obciążenia na podłogę i lekko obniżyła widełki 
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pochylony do przodu maszt (dobrze dostrojone ciężarówka); 
• Tylne koła samochodu powinny wzrosnąć; 
Hamulec postojowy • ciężarówki muszą być przyciągane. 
• Należy również pamiętać, że widełki co najmniej 20 cm od darmowych punktów. 
 

Szlaków transportowych 
Jeśli drogi codziennie regularny ruch samochodowy lub wózki ma 
miejsce, rozmawialiśmy o trasach transportowych. W tym przypadku 
niezbędne zasady ruchu sporządzony w formie ruchu biznesowego. 
 
Ze względu na znajomość i naleefbaarheid najlepiej jak najwięcej z 
postanowieniami publicznych drogach, RVV. 
 
Szlaki transportowe muszą być wolne od przeszkód. 
Często będzie to transport może być porównywana z hali 
produkcyjnej. Wózek ma całkowitą wagę i dlatego mają do 
narzucenia warunków, do których podłoga musi spełnić. 
 

 tylko w jedną stronę drogi transportowe, które jest w toku, 
co najmniej 2 x 30 cm szersze niż najszerszego pojazdu z ładunkiem, 
dla których droga jest przeznaczona; 

 drogi transportowe której ruch w obu kierunkach odbywa, muszą 
być co najmniej 3 x 30 cm 
są szersze niż podwójna szerokość najszerszego pojazdu z ładunkiem, dla których droga jest przeznaczony; 

 W razie potrzeby, wymijającą miejsca dla pieszych i ścieżek specjalnych są świadczone. 
 
Ponadto szlaki transportowe: 

 Wystarczająca pojemność posiada; 

 W miarę możliwości poziomo; 

 gładka i płaska; 

 wyposażone są w sztywnej powierzchni i trwałe. 
 
Sortowanie 
Podczas wykonywania zakrętu na outswing ładunku i wózka 
widłowego. Sortuj sposobu jak ten przedstawionego. Zwracając 
uwagę na punkt obrotu wózka widłowego. 
Kiedy skręt w prawo obraca się w tył ciężarówki w lewo. Należy 
wziąć pod uwagę ciężarówkę podczas robienia zakrętu, aby 
uniknąć szkody. 
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Rozdział 6 Budowa i wózek widłowy 
Budowa widelec jest (zazwyczaj) z następujących elementów: 
metalowa płyta montażowa co powiesić wideł, widły sami i ewentualnie z oparciem. 
 
Aby pracować bezpiecznie należy sprawdzić: 
• W widelce powinny być odpowiednio zabezpieczone; 
• oparcie powinno być szczelnie zabezpieczone; 
• grubość wideł do pięty co najmniej 90% grubości od pionowej części; 
• różnica wysokości na końcach (punkty) wideł może wynosić do 13 mm; 
• kąt każdego talerza może mieć maksymalny kąt 90 °; 
• Nie powinno być żadnych pęknięć w widłach lub dziury. 
 
Oprócz widelce na widłowych narzędzi kilku są również 
montowane 
załączników genoemd.Voorbeelden załączników to: 
 
• Widły, składane widły, wydłużone widełki, rozsiewacz widelec  
• śniegu; 
• pochylenia urządzenia;  
• Zacisk bel,  
• Początek meczu dla luzem; 
• zacisk rolkowy,  
• Zacisk Barrel Zacisk krokodyl:  
• jezdniowe,  
• Żuraw,  
• Zacisk Widelec Turn. 
 
Uwaga: załączniki zmieni zdolności wózka widłowego. 
Schemat obciążenia na ciężarówkę zostanie zaktualizowany, gdy wyposażyć ciężarówkę z 
cierń dywan. Załóżmy, że bierzemy rolki dywan od 2 metrów 2000mm) na. Wtedy nacisk 
załadować na 1 metr (1000mm). 
 
Na większości standardowych wykresów obciążenia, ta odległość nie jest dla grawitacji.Należy również 
pamiętać, że nagłówek ma swój ciężar. To jest często wyższy niż widelcem. Jeśli samochody wyposażone są w 
formie załącznika, producent musi dostarczyć zamówienie lastdiagram.Wordt wózek wyposażony w widły i od 
czasu do czasu zajęcia następnie ciężarówka musi mieć dwa obciążenia diagramów. Schemat obciążenia nie są 
objęte MOT wymogu. 
 
Załączniki na następnej stronie do towarów w sposób szczególny do verplaatsen.De stosowania zacisków 
widzisz najbardziej. Musisz myśleć o rolek papieru lub zwojach stali. 
Ale partie także AGD, takich jak lodówki i pralki może 
być zablokowane. To pozwala im być transportowane bez palecie. 
Chronić pojemniki dla pasażera 
Często ludzie na widłach podniesione zmienić żarówkę, a nawet pudełko wędkarskie.Podnoszenia osób w ten 
sposób jest zabronione. Czy podnosić ludzi musimy zrobić to za pomocą beschermbak gdzie pracownik może 
stanąć chronione bez upadku. 
 
Paleta na widłach, a następnie umieścić na statywie palet nie jest dozwolone. Co roku wielu wypadków 
dochodzi, ponieważ pracownicy widłami lub upadku z rąk pomiędzy częściami ślizgowych masztu komen.Er 
można pracować z następującymi załącznikami: 
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Sideshift 
 

 
Loadstabiliser 
 

 
Draaivorkenklem 
 

 
Klemvorken 
 

 
Balenklem 
 

 
Vatenklem 
 

 
Steenklem 
 

 
Kantelapparaat 
 

 
Roterende rollenklem 
 

 
Draagdoorn/tapijtdoorn 

 
Schepbak 

 
Kraanarm 

 
 
 
 
 



 

  - 39 - Veilig werken met de Heftruck/Reachtruck 

 

Przesuw boczny 
Jako dodatkowe narzędzie może być zamontowane obok siebie zmiany. Służy do 
płyty wideł od lewej do prawej i odwrotnie, aby móc przesunąć. Zapobiega to 
niepotrzebnemu manewrowanie omlasten podnieść i odłożyć. Również można 
dzięki bocznym przesunięciem Vande nacisk obciążenia ruch na boki. Zawsze 
upewnij się, że po użyciu bocznego przesunięcia go z powrotem gecentreerdin 
centrum zostanie przywrócona. 
 
Załaduj wsparcie 
Jeśli są duże palety trzeba odłożyć, a składa się z takich jak luźne polach danmoet ciężarówkę zasięg dźwigu, 
lub być wyposażone w tzw oparcia ładunku. 
Ta półka służy do ochrony kierowcy przed końcowe obciążenie. Jeśli duże obciążenia ze stabilną oparcia pracy 
jest często nieobecny, co w tej sytuacji nie jest wymagane. 
 
Widelec 
Widelec jest część, gdzie zęby są dołączone. Widły są 
Wnęki na widłach, aby móc go zablokować. Zauważ, że po obu stronach 
widelec zamek jest obecny tak, że widełki nie spaść. 
 
Zęby wideł 
Zęby wideł znany również jako wideł lub łyżki posiada funkcji wymienionych pod obciążeniem, aby być w 
stanie znajdować, jak i bagażnik do działania. Więc nie dla innych ciężarówek do pchania, wyciągnąć coś, lub 
co gorsza, używać ich jako podważyć bar lub łom. W productaansprakelijkswet, wysokie wymagania są 
umieszczone na jakość wideł: 
- Brak otworów w widłach wierconych lub spalone; 

- Końce wideł powinny być równoległe: maksymalna różnica do 13 
mm jest dozwolona; 
- Brak (HAIR) pęknięcia występują; 
- Nadmierne zużycie na pięcie nie jest dozwolone. (Nie może 
przekraczać 10% w przekroju pionowym). 
 
Widły rozszerzeń 
Na przeniesienie lekkich ładunków może być dłuższy niż 1 metr 
rozszerzenia na widłach zostaną umieszczone. Aby uniknąć nigdy o 
umieszczenie rozszerzeń istnieją samochody ciężarowe z wideł 
teleskopowych. Są one również nazywane pantograafvorken lub 
widelce. Powinna ona być ściśle wziąć pod uwagę zmieniające się 

środka ciężkości. 
 
Kiedy regularnie korzystali z widłami rozszerzeń wskazane jest, aby stworzyć własny schemat na ciężarówkę do 
miejsc.  
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Rozdział 6 Schemat obciążenia i równowaga 

Wprowadzenie 
Wózek widłowy jest, oczywiście, szeroko stosowane w celu transportowania ładunków różnych miejscach i na 
różnych wysokościach. Wymaga to trochę wiedzy nie bez znaczenia. 
W rzeczywistości nie ma ona zastosowania może mieć poważne konsekwencje, takie jak: 
• Zapaść ciężarówki; 
• Spada z ładunków; 
• Pasmo sterowania w czasie jazdy. 
 
Załaduj Diagram 
Na widłowym zdecydowanie musi być obecny, ile kilogramów może podnieść ciężarówkę i do jakiego stopnia 
może to nastąpić. Pojemność że pojazd ma coś mówi o obciążeniu i moc, że ten samochód ma być 
podniesiony. Wszystko jest z kolei zależne od tzw centrum obciążenia. Ciężar ładunku jest więc zasadnicze 
znaczenie dla bezpiecznego transportu ładunków. Więc `s ostatni wykres mówi użytkownikowi więc w 
przybliżeniu, ile kilogramów może podnieść ciężarówkę i miejsc. 
Na wykresie obciążenia, następujące informacje: 
• Nazwa producenta; 
• numer seryjny; 
• Rok; 
• nośność; 
• Waga; 
• obciążenie co najmniej jeden Iastzwaartepunt; 
• maksymalna wysokość podnoszenia. 
 
Poniżej będziemy traktować te szczyty. 
 
Wysokość 
Całkowita wysokość z wózkiem odległości ISDE ciężarówek od podłogi do 
Najwyższy punkt wózka, mierzone za pomocą wideł na podłodze. 
Migające światło lub osłona montowana partycji wymiany zbiornika LPG 
może wpłynąć na wysokość. 
 
 
 
Podnoszenie 
Wysokość podnoszenia jest to odległość od devloer do górnej części talerza, 
mierzona maszt podnoszący jest przedłużony aż do pozycji pionowej. 
 
 
 
Wolny skok 
Specjalna wersja wózka z 2 - lub 3-krotnie masztem 
jest ciężarówka z wolnym windą. Należy przez to rozumieć, że choć 
widły w górę masztu nie rozciąga się bezpośrednio. W rezultacie, 
Jest bardzo dobrze nadaje się do stosowania w niskich magazynach lub 
przejść na niskim poziomie. 
Wolny wysokość podnoszenia jest to odległość od podłogi do górnej części 
 widelce, w momencie gdy maszt jest nie tylko po prostu zaczął się ślizgać. 
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Wysokość bariery 
Poziom sprzedaży jest wysokość (minca. 25 cm). Jeśli paleta za 
pomocą wózka widłowego z powyższego twierdzenia, które należy 
osiągnąć, to musi być coś mogło być pobierane. Jeśli paleta w 
powyższym oświadczeniu należy umieścić, trzeba być w stanie 
prowadzić palety i upuść. Zatem maksymalna wysokość gniazd, 
które mogą byćosiągane zawsze niższa od maksymalnej wysokości. 
Wysokość - 25 cm Wysokość = Sprzedaż 
 

 
Wysokość pomieszczeń 
Wysokość nadproża to odległość od podłogi do najwyższego punktu wózka 
widłowego, mierzone za pomocą wideł około 15 cm od podłogi. 
Mówimy tu o fragmencie: jazda wózkiem więc obciążenie powinno być 
kwestiąniezależną od podłogi. 
 
 
 

Bezpieczeństwo podczas podnoszenia 
 
pojemność 
Każda ciężarówka ma pewną windy. 
Ta winda jest pokazany w kilku kilogramów. Teraz 
tylko mówi to samo w sobie niepodnieść tak dużo. Fakt 
ten powinien podnieść środka ciężkości. 
 
Środek ciężkości ładunku 
 

Środek ciężkości ładunku jest punkt, wskazuje  symbol, 
wokół którego masa ładunkujest równomiernie 
rozłożone. Dla równomiernie załadowanego towaru, 
np. palet, środek ciężkości znajduje się dokładnie w 
środku. 
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Środek ciężkości 
 
W centrum obciążenia odległości grawitacyjnego jest odległość 
od pięty wideł dośrodka ciężkości środków obciążenia. (W 
ogóle to, że w środku).Pojemność jest wtedywskazany przez 
danego środka ciężkości. 
 
 
 
 
 
 

 
Proszę zwrócić uwagę: 
Centrum obciążenie palety, na przykład 100 do 120 cm zależy od strony, na którejpaleta jest rejestrowana. Czy 
ta paleta w 'szerokości strony' aresztowany (czyli 120strona cm), a następnie rozstaw obciążenie 50 cm. Ta 
sama paleta "długość" podniósł(czyli na 100 stronie cm), a następnie rozstaw obciążenie 60 cm. 
 
Standardowy Środek ciężkości 
Środek ciężkości gdzie obciążenie robocze maksymalna podana jest, standardgrawitacja load-
punkt odległość. W ostatnim diagramie na stronie 44-45, to jest na przykład 50 cm. 
 
● W ramach podnoszenia oznacza ciężar, który może być zniesiony przez wózka widłowego. 
● W skrócie z windy jest zawsze wskazanie 
                              Centrum obciążenia, które jest udźwig. 
 
Wpłynąć na stabilność 
Jest oczywiste, że im większy ośrodek obciążenie jest w danym obciążeniu, tym 
mniejstabilny ciężarówka będzie.Waga palety lub ładunek zwiększenie wpływu na ciężarówce. Tak samo jest, 
gdy na przykład o wadze 10 kg przed klatką piersiową lub utrzymać na 
dystans. Dlatego mądry zawsze ładować w miarę możliwości przed piętywideł do napędu. 
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Schematy obciążenia 
Kierowca powinien wiedzieć 
o co ładunek waży. Można to przeczytać na 
opakowaniu lub przesyłki. Poprzez wiedzę o 
wymiarach palet, może on wnioskować kilka 
rzeczy z 
ostatniego wykresu.Wykres obciążenia muszą być 
wyraźnie widoczne dla kierowcy są 
zainstalowane. Jest to wymagane przez prawo. 
 
Na tym ostatnim rysunku w lewej 
kolumnie, wysokość pokazane.Środek 
ciężkości jestna dole.Maksymalny 
ciężar podnoszenia jest w środku diagramu. 
Lifting jest w tym schemacie wagowych w 
zależności od wysokości: większe obciążeniezostać 
zniesione, tym mniej może mieć wagi. 

Wykres pokazuje, że w centrum obciążenia grawitacyjnego odległości 50 cm max 1000kg do 3,83 m 
wysokości mogą być pobierane, ale aż do 880 kg do 5,23 m wysokości. 
 
Na kolejnych stronach znajdziesz jaśniejszy wyjaśnienia. 

 
 
Rysunek 2 
 
Ten ostatni schemat (rys. 2) również bierze pod uwagę wysokość. Na wykresie widać, że w rozstawie 50 
cm obciążenia do 1600 kg do 3,3 m wysokości może być zwiększona do 5,03 m wysoki jest maksymalny 
ciężar podnoszenia ± 1200 kg. Ponadtomożna zauważyć, że w odległości centrum obciążenia 60 cm do 
1400 kg do 4.10 m wysokości mogą być pobierane. 
 
Jednak poziom sprzedaży na 5.03 ale to nie jest 25cm niższa. To dlatego, że w 
ostatnich rozmowach diagramów o liftingu. 
 
 
 
 
Jak odczytać ten wykres? 
Jak widać istnieją trzy zasady to: oznaczenie centrum obciążenia, maksymalnie windy 
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(Waga) i wysokość. 

 
Przykład 1 
Musisz palety o wadze 800 kg w miejscach argumentów.Centrum obciążenie wynosi 60cm. 
Jak wysoko może być paleta odłożyć? 
1. Możesz narysować linię pionowo od 60 cm; 
2. Możesz narysować linię poziomo od 800 kg; 
3. Linie te krzyżują się; 
4. Poprzez to skrzyżowanie narysować ukośną linię równoległą do zewnętrznego konturu ust 3,50 i 4,70 m); 
5. Przekonasz się, że wysokość 3,50 m. (Na 4,70 m może wynosić do 775 kgmiejscach) 
Tak więc możemy podjąć różne wagi, wysokości i odległości centrum połączoneobciążenia. 
 

 
Rysunek 4 
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Przykład 2 (rys. 5) 
Pytanie?Centrum obciążenie wynosi 60 cm i waży 830 kg. Jaka jest wysokość? 
Aby obliczyć 3 dane zawsze są potrzebne? Centrum wysokości środka ciężkości i wagę. 
1. Rysujemy pionową linię od 60 cm do 830 kg: 
2. Mamy poprowadzić poziomą linię od 830 kg do wysokości, a następnie docieramy do 4,83 m 
 
Przykład 3 
Najpierw poszliśmy do 50 linii cm od góry do dołu. Widzimy zatem, że ładunek o masie 
1000 kg na wysokość 3,83 m mogą być pobierane (patrz rysunek 6). Jeżeli środekobciążenia 
60 cm, ale może być 880 kg na wysokość 3,83 m są pobierane (patrz rysunek 7). 
 

 

  



 

  - 47 - Veilig werken met de Heftruck/Reachtruck 

 

Rozdział 7 Znaki i symbole 
 
W interesie bezpieczeństwa, stosuje się z ikonami i kolorami enwel w 
taki sposób, żedla każdego z nich jest od razu jasne, co ma. Zaleca się 
zatem, że wszystko jest jasne iwidoczne w miejscu pracy tak, by 
mniej wypadków. 
 
Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne środowisko pracy i 
tym samymuzyskać ten wspierany 
przez jasno rozpoznawalny przez tych wpisów. 
 
Kolory użyte w znaków: 
czerwony 
(Risk) jest przeznaczony do szkodliwych działań lub sytuacji, aby uniknąć, odstraszanialub przerwać. 
 
żółty 
(IET on) ma na celu wskazanie możliwości lub obecność mechanicznej, elektrycznej,trucizny, eksplozji, 
chemicznych i zagrożeń radiologicznych, zwracając uwagę na bariery, bramy niskich i przeszkód. 
 
zielony 
(Safe) Znaki ratunkowe, bezpiecznych ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 
Pierwsze postów Pomoc, wyjść awaryjnych; 
(Informacje), aby zapobiec wypadkom i informacje o sposobie działania. 
 
pomarańczowy 
Oznakowania niebezpiecznych substancji są w zasadzie z pomarańczowym kolorembazowym (w szczególnych 
przypadkach może się różnić). 
 
Gaszenie pożarów 
Płyta ogień ma kwadratowy kształt o zasadniczo piktogramu białym na czerwonym tle. 

 
 
Deska ratownicza 
Deska ratownicza ma kształt prostokąta z białym piktogramem na zielonym tle
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zapobiegawczych 
Znak zakazu ma okrągły kształt z czarnym ikonę na białym tle i granicy wiązka (od lewejdo 
prawej ikony rozciąga się pod kątem 45 ° względem linii poziomej).

 
 
znak ostrzegawczy 
Znak ostrzegawczy ma trójkątny kształt z czarnej ikony i ostrzega ludzi oniebezpieczeństwie.

 
 
znak ostrzegawczy 
Znak ostrzegawczy ma trójkątny kształt z czarnej ikony i ostrzega ludzi oniebezpieczeństwie....

 
 
Etykiety obciążenia 
Towary mają różne właściwości, takie jak o określonym kształcie, wielkości, wagi i stanu, które mogą mieć 
wpływ na leczenie. Funkcje te są wyraźnie rozpoznawalne. 
Inne cechy są mniej widoczne, a za pomocą etykiety na dobre czy na opakowaniu, są 
widoczne. Etykiety stosowane do identyfikacji własności majątku i jak należy sobie z tym poradzić dobrze, 
etykiety leczenia.(Nie widoczny) określenie studni może być, że jest zagrożony. Rozumie się przez to, że może 
być uszkodzony, jeśli nie jest zgodnie z instrukcją leczonych. Towary obejmują narażone, ponieważ 
są kruche lub wilgoć niemoże się ostać. Poniżej omówimy kilka punktów, które towary mogą być zagrożone, a 
my wskazać, które etykieta idzie z leczenia. 
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Rozdział 8 palety, pudła i pojemniki do przechowywania 

 
wprowadzenie 
Towary transportowane a następnie przeniósł. Istnieje kilka możliwości, które poruszają się łatwiejsze. Istnieją 
jednak okoliczności, w których musi być brane pod uwagę ze środowiskiem. Tak więc, nie z 
jedzeniem tylko drewniane palety użytkownik żąda dlahigieny. 
 
palety 
Przy wyborze palety, to użytkownikowi wybrać odpowiedni rodzaj i rozmiar najbardziej efektywne. 
Istnieje więc duża liczba różnych wykonaniach. Nie może zdarzyć się, że obciążeniewiększe 
niż palety. Uszkodzenie to może mieć miejsce.Odpowiedzialność spoczywa zatem częściowo z 
kierowcą samochodów ciężarowych, którzy muszą zapewnić. 
 
jednorazowe palety 
Jednorazowe palety jednorazowe lub palety są wykorzystywane w przypadkach, gdy niejest możliwe 
odzyskanie paletę, takich jak eksport i transport morski. Odzyskiwanieprzynosi więcej kosztów związanych, a 
następnie utrata palecie. Jednorazowewieżowych palety są zwykle ubodzy, zarówno w wypowiedziach i na 
siebie. Palety są tylko wystarczająco silne, aby spoczywać ciężar dostarczenia do adresata. 

 
palety wielorazowe 
Multi-way palety są tak skonstruowane, że więcej niż jeden 
raz mogą być użyte. Dlatego też są one wytrzymałe w 
budownictwie. 
 
wyświetlanie Palety 
Takie palety są nie tylko wykorzystywane do transportu, 

ale także do stajni towarów wsklepach.Zaletą jest to, że towary nie muszą zostać 
przepakowane. Te palety mają rozmiar 60 x 100 cm. 
 
Dwa i vierwegpallet 
Dwukierunkowa paleta to znaczy po obu stronach 
palety można odebrać.Cztery-Paletato znaczy, paleta z 
czterech stron można odebrać. 
 
Jednopokładowe i dwupokładowe 
Jedna paleta pokład na jednej stronie, ale może być 
używany do przewozu towarówpiętrzą się.Dwupokładowy po 
obu stronach tej palety można stosować. 
 
Behandeling van pallets  

Jak silne są wielokrotnego użytku palety również są wykonane, znęcania 
ię przed nawetpalety najsilniejszym sobie nie radzi. 
 
Należy więc wskazać kilka kluczowych punktów, co jego najważniejsze zasady. 

 Upewnij się, że widełki co najmniej 2/3 podpory palet; 

 Weź palet zawsze równomiernie; 

 Unikać uderzeń i kolizji z obciążeniem; 

 Nigdy nie używaj uziemiającym w obciążonym miejsc paletowych; 

 Traktuj pustą paletę jako całości. Idź tam, aby ich uspokoić i nigdy nie pozwól, by spadła ze stosu. 

 Połączenia poluzować i tablice mogą podzielić.  
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Wymiary i materiały 
 
Główne wymiary palet 
- Paleta bloku: 100 x 120 cm. 
 
 
- Palet euro: 80 x 120 cm. 
(Recognizable przez EUR marki) 
 
 
 
Paleta blok jest również znany jako ISO standardowej palety lub 
palety. 
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Materiały 
 
Większość palet wykonane są z drewna. Palety 
mają kilka zalet w porównaniu z innymi 
materiałami. Na ogół mają długą żywotność, są 
wytrzymałe i łatwe do naprawy.Jednakże istnieją 
różne inne materiały, które mogą być używane 
palety, takie jak: 

 Papier i tektura; 

 płyt pilśniowych twardych; 

 Wood włókno;, 

 Plastic; 

 Metal. 
 
Powody, dla innego materiału często zależy od 
sytuacji. 
Zimna układania 
Palety mogą być układane w stojakach, ale także 
poza twierdzenia. 
 
To się nazywa "zimny komin" i mogą być proste ze 
sobą po podłączeniu. 
 
Układanie jest możliwe tylko wtedy, gdy: 

 Odpowiednie towary są ułożone; 

 pakowanie i / lub towary w stanie tolerować ciśnienia. Jeśli to kartony, powinny one 
w odpowiednim opatrunku do spiętrzania i jego górnej powierzchni. 
 
Obsługa 
W większości opakowań jest umieszczony instrukcje dotyczące leczenia opakowaniu.Meestalin języka kraju 
pochodzenia. Tylko to nie wystarczy, bo gdy pakiet jest przesyłany do lub z innych krajów, oznacza również, że 
instrukcje w wielu językach na opakowaniu musi być stosowane. To staje się znacznie trudniejsze, gdy 
pracownicy magazynu nie potrafi czytać ani pisać. 
 
Ten problem został rozwiązany zgodnie z instrukcjami, aby zastąpić symbole. Ikona (rysunek) wskazuje, jak 
należy traktować pakiet podczas transportu. 
 
Symbole mogą pojawić się na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu. W niektórych przypadkach, tekst 
objaśniający dla symbolu poniżej. 
 
Na wprost ułożone palety nie są dostępne osobno. Metoda ta nie może być stosowany do wszystkich typów 
pamięci. W systemie "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO) s układania nie bezpośrednio użyteczne, 
ponieważ niższe najdłuższym stażem, a więc zanik i starzenie będą promowane. Wszystkie jego dobre 
wieżowych palety, palety z ładunkiem większym niż 4 generalnie nie powinny być ułożone.  
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Opcje budowlane 
Palety mogą być wykonane na różne sposoby. Poniżej 
przedstawiamy najczęściejkształty. 
Idealna paleta do transportu i przechowywania małych 

opakowaniach. 
 
 
 
 
 
 
 
U-kształtne otwarcie sprawia, że optymalną dostępność towaru. 
 
Skrzynia paletowa nierdzewna, ze ścianami konstrukcji stalowej. Z przodu na zawiasachpozwala również 
na układanie towaru od hotelu. Jest silna struktura, która może być bezpiecznie ułożone. 
Zwykły drewniany paleta może być konstrukcja ściany metalowy być świadczone. Poniżejten sam 
materiał przechowywania uzyskano niż poprzednie, ale słabszy w stosie. Ścianykonstrukcji metalowych są 
wyjmowane i zagnieżdżonych. Można dostosować liczbę krawędzi zależności od potrzeb. Działa to w celu 
zaoszczędzenia miejsca. 
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Metoda zabezpieczania pakietów na palecie 
Towary mogą być zabezpieczone na kilka 
sposobów umieścić 
na palecie. Nazywamynajważniejsze: 
 
 
kurczyć 
Opakowanie jest zwykle związany, na 
palecie. Jest to folia z tworzywa sztucznego z 
owiniętym wokół niego, które są szczelnie 
wokół palety przez grzejnik jest ponad"skurczył". 
 
rozciągać 
Tutaj film 
jest natychmiast zawinięty szczelnie wokół niego.Rezultatem jest solidnyzespół, ponieważ film działa jak swego 
rodzaju elastycznego materiału. W rezultacie,folia może być pociągnął mocno, bez przerywania filmu. 
 
lina 
Lina jest rozciągnięta na opakowaniu, tak aby stały ładunek jest tworzony. 
 
Załadunek palety 
 
Najlepiej układać swoje towary na paletach, w taki sposób, że załadowany paletacałości. 
 
Collomodulair System 
Opakowania do pakowania towarów 

"systemu collomodulair" rozwiniętych. Jest jedenna podstawie wymiarów palet. Oznacza to, że masz na 
przykład pola o określonym rozmiarze na palecie mogą być umieszczone w taki sposób, aby cała 
powierzchniazaładunku palety używane.  
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Rozdział 10 elektryczny 
Wprowadzenie 

Wózek widłowy zazwyczaj poruszać tylko w obrębie firmy. Dlatego prosi, 

aby zrobić konserwację. Często gdy nowy samochód został zakupiony 

jako jeden uzna to za przyjemnie pracować. Jest to ważny element 

utrzymania pracy. Suki jest niezwykle ważnym aspektem 

bezpieczeństwa. To zarówno dla kierowcy / operatora i osób trzecich. W 

niniejszym rozdziale omówiono szereg warunków typowych dla oferty 

konserwacji. 

Electroktratie 

 

Korzyści 

Główną zaletą tej formy napędu jest fakt, że nie istnieją żadne szkodliwe gazy spalinowe są uwalniane. Electro 

trakcji jest szczególnie odpowiedni do stosowania w przestrzeniach zamkniętych. Ponadto bateria jest bardzo 

ciężki, a zatem mogą być stosowane jako przeciwwaga. 

Wady 

Wadą napędów elektrycznych jest to, że już bateria potrzebuje czasu na doładowanie.Ponadto cena zakupu 

jest znacznie wyższa niż wewnętrzne wózka widłowego spalinowego. 

 

Prąd elektryczny 

Plus i minus 

Prąd elektryczny można najlepiej porównać do wody. Na przykład istnieje wiele wody w danym miejscu na 

wysoki woda), to będzie bez wątpienia, że w kierunku przepływu, w którym znajduje się trochę wody (warstwa 

wody). Tylko wtedy, gdy energia elektryczna nie jest cząsteczek wody, które poruszają się, ale do 

"elektronów". Przepływów energii elektrycznej do miejsca z kilku elektronów. Warunkiem jest zamknięty 

obieg. Kiedy już mamy dodatniego bieguna do bieguna ujemnego podłączenie elektryczne cząstki w ruchu. 

 

DC i AC 

Dobrze naładowana bateria dostarcza napięcie stałe, innymi słowy, 

prądu jest stała w tym samym kierunku. Energii elektrycznej w domu lub w 

Firma jest dostarczany przez zmiany użytkowych stale 

kierunek pięćdziesiąt razy na sekundę. Prądu zmiennego może być delegowana 

są zamieniane na napięcie DC. Jest to zadanie z prostownika, lub 

ładowarka. To jest umieszczona w następnej sekcji. 

 

W obwodzie mogą być włączone do różnych odbiorców energii, np. silnika napędowego, oświetlenie, 

ogrzewanie elektryczne, różne metrów, itp.
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Napięcie = V 

Plus i minus od bieguna akumulatora jest napięcie. Jeśli jesteśmy w kontakcie ze sobą,przepływ prądu. To, 

co może trwać długo przepływ strumienia wywołanego przezdziałanie chemiczne w 

akumulatorze. Napięcie wyraża się w volt V). 

 

Prądowe = Amper 

Jeśli chcemy wskazać, ile energii jest tak, ile elektronów na 

jednostkę czasu płynącego przez przewód, 

potem wydrukować go w amperach.Prąd można zmierzyć za 

pomocąamperomierza.Pojemność akumulatora jest 

wyświetlany w wielu wzmacniaczy na godzinę (AMP / h). 

 

połączenie szeregowe 

Komorowa bateria ma napięcie ± 2 woltów. Ponieważ 

wiele wózki operują na 48 V lub więcej, to napięcie może być 

uzyskane przez komórki w pewien sposób na połączenieze 

sobą. Każda komórka posiada biegun + i - słup. 

 

Biegun + ponownie - biegunowe z sąsiedniej celi, 

aby połączyć buduje napięcie. To się 

nazywa serieschakeling.In tego przykładem jest 24 x 

24 komórki razem 2 V = 48 V. 

Jeśli wózek widłowy zasilany napięciem 48 V, więc istnieje 24 komórek w ten sposóbpołączone ze sobą. 

 

prostownik 

Prostownik przetwarza AC prądu 

od firmy do DC. Ponadto napięcie 220 

woltów wnapięciu akumulatora, na 

przykład 48 woltów. 

 

Akumulator trakcyjny 

Baterii (lub komórki) składa się 

z plastikowego 

pojemnika wypełnionego ołowianychpłyt. 

Bateria składa się z 

kilku oddzielnych komórek. W każdej 

komórce są pozytywnepłyty i taka sama 

liczba negatywnych płyt. Oba 

rodzaje płyt są 

oddzielone płytkąizolacyjną. 
 

elektrolit 

Bateria jest wypełniona mieszaniną kwasu 

siarkowego i wody zdemineralizowanej lub 

destylowanej. 

Ta mieszanka nosi nazwę elektrolitu. Ze 

względu na działanie chemicznego elektrolitu italerze powiedział, że jest możliwe do każdej 

komórce bateria ma napięcie ± 2 V ma być dostarczona. 

 

Działanie silników elektrycznych 

Energii w baterii jest używany do prowadzenia ciężarówki. Odbywa się to przez silniki elektryczne. 
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Prace te są oparte na zasadzie magnetycznej: Podobne bieguny odpychają, różnebieguny przyciągają się 

wzajemnie. 

 

Są one wyposażone w cewki, które są magnetycznie poprzez wysłanie energii 

elektrycznej przez drucianych wymuszeń. Ponieważ cewki w obudowie metalowejkotwicy oraz pozyskiwanie 

i odpychają, kotwica rotacji. Ten ruch obrotowy jest następnie wykorzystywany na przykład do kół i silnik 

pompy do jazdy. 

 

Użyj areometru 

Ilość kwasu jest usuwany z komórki do szklanej rurki jest rysowany do pływakówfloat.Ciężar właściwy jest to 

czytaj w punkcie, gdzie skala tylko wystaje nad kwasem. Po użyciu, ważne jest, że ten kwas wraca w komórce, 

z której został osiągnięty, gdyż w przeciwnym razie ciężar i poziom kwasu może mieć wpływ. Unikaj pryskania 

na ubraniaitp. podczas pchania z areometru. 
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Bezpieczeństwo ładowarka 
 
Praca na baterii 
Odpowiednie środki ostrożności podczas pracy na baterii nosisz okulary do ochronyoczu i noszenie gumowe 
rękawice i fartuch do ochrony ręce i ubranie. 
 
Konieczne jest również zapewnienie maty gumy na baterii do podejmowania w celu zapobieżenia, że 
łańcuchy lub wtyk zamknięcia wciągnik skorupa ma kontakt z Polakami.

 
Czyste i suche 
 
Gdy górna część akumulatora jest mokra może być prąd upływu występuje pomiędzy biegunami, a to 
daje utraty zdolności i korozji z biegunów. Jeśli jeden z wyciekuceldeksels wody, to woda będzie na 
końcu ładunku do dzierżawionych mix mgły kwasu.Oznacza to, że niewielka ilość rozlanej wody jest 
wystarczająca do wywołania warstwykwasu na celdeksels. 
W dłuższej perspektywie może prowadzić do poważnej degradacji połączeńterminalowych. 
 
Elektryczny akumulator trakcyjny utrzymywana jest właściwie przez większość 
producentów gwarantuje do 1500 do 1900 ładunków. Jest zatem tak, 
że przeciętnyakumulator między 3000 i 5000 kosztują całkowicie zależne od typu wózka widłowego. 
 
W połowie pusta, gdy bateria jest napędzany i do obciążenia jest najprościej, oznacza to, że opłata jest 
mniejsza.Pół-pusty dysk akumulator trakcyjny może zrobić sulfatingbaterii, co 
oznacza, że część baterii "umiera" i nie jest już użyteczne. 
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Modemweg 17
3821 BS Amersfoort

Postbus 60
3830 AB Leusden

033 - 450 6270
033 - 450 6278

www.her-opleidingen.nl
info@her-opleidingen.nl 

Bezoekadres:
 

Postadres:

Telefoon:
Fax:

Internet:
E-mail:

WIJ VERZORGEN ONDER ANDERE DE VOLGENDE 
OPLEIDINGEN;

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN
Aanvulling Veilig werken met de Reachtruck

Herhaling Veilig werken met de Reachtruck

Veilig werken met de Reachtruck - 1 dag
Veilig werken met de Reachtruck - 2 dagen
Veilig werken met de Reachtruck - 3 dagen

Veilig werken met de Stapelaar
Veilig werken met de Orderpicktruck
Veilig werken met de Hoogbouwtruck

Veilig werken met de Hoogwerker
Veilig werken met de Verreiker
Veilig werken met de Autolaadkraan
Veilig Hijsen
Veilig werken met de Bovenloopkraan
Basisopleiding Magazijn Medewerker
Basisopleiding Magazijn Medewerker EXTRA
Veilig werken met de Shovel

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN
Basisveiligheid VCA 1 dag
Basisveiligheid VCA 2 dagen
Basisveiligheid VCA Herhaling
Basisveiligheid VCA 1 dag Groen
Basisveiligheid VCA 2 dagen Groen
Basisveiligheid VCA Herhaling Groen
Basisveiligheid VCA 1 dag Buitenlands
Basisveiligheid VCA 2 dagen Buitenlands
Basisveiligheid VCA Herhaling Buitenlands

Bedrijfshulpverlener Basis 1 0f 2 dagen (HER/NIBHV)
Bedrijfshulpverlener Herhaling 1 dag (HER/NIBHV)
Kleine blusmiddelen
Hoofd BHV, ect.

TRANSPORTOPLEIDINGEN
Chauffeursdiploma CCV/B
Personenvervoer CCV/P
Rijbewijs Vrachtwagen: C
Rijbewijs Vrachtwagen: E achter C
Rijbewijs Bus: D
Rijbewijs Bus: E achter D

Transportplanner
Assistent transportplanner
Ondernemersdiploma Taxivervoer
Ondernemersdiploma Busvervoer

GEVAARLIJKE STOFFEN OPLEIDINGEN
ADR Basis
ADR Basis Herhaling
ADR Basis incl. klasse 1 en 7
Veilig werken met de gevaarlijke stoffen

OVERIGE OPLEIDINGEN
Veilig werken met asbest
Herhaling Veilig werken met asbest
EHBO
EHBO Herhaling

Veilig werken met verontreinigde grond

Flensmonteur (lage druk)
Herhaling Flensmonteur

en nog veel meer opleidingen en diensten
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