Wózek widłowy

Wskazówki dla użytkownika

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Tylko wykwalifikowani operatorzy
•	Tylko osoby uprawnione
i przeszkolone mogą prowadzić
wózki widłowe.
•	Upewnij się, że używasz
właściwego wózka widłowego,
na jakim byłeś szkolony
i do prowadzenia, którego jesteś
uprawniony.

Odzież ochronna
•	Nie noś luźnej odzieży. Może ona zaczepić się lub przeszkadzać w obsłudze.
•	Nigdy nie prowadź wózka widłowego z mokrymi / tłustymi rękoma lub butami.
Twoje ręce lub stopy mogą ześlizgnąć się z dźwigni i być przyczyną wypadku.
•	Kierowcy muszą nosić przez cały czas:
•	kurtkę lub kamizelkę odblaskową, buty ochronne i okulary ochronne
wszędzie tam, gdzie jest to obowiązkowe.

Buty ochronne

Okulary ochronne

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Sprawdzanie sprzętu
•	Wózki widłowe muszą być dokładnie sprawdzone przed rozpoczęciem pracy.
		

Poinformuj przełożonego, jeżeli wystąpi jakikolwiek problem.

•	Codzienne kontrole muszą być zakończone zanim wózek widłowy zostanie
uruchomiony.
		

Postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatów na tablicy wskaźników.

•	Nie prowadź wózka widłowego, który wymaga naprawy.
		Naprawy i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez uprawnionionego
serwisanta.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Przed rozpoczęciem jazdy na wózku widłowym
Przy wchodzeniu do wózka widłowego zapewnij 3 punkty kontaktu (podparcia).
	Podłokietnik oraz pozycja fotela powinny być prawidłowo wyregulowane,
dotyczy to również lusterek.
Przed uruchomieniem wózka upewnij się, że pas bezpieczeństwa jest zapięty.
Przez cały czas trzymaj ramiona, nogi i głowę wewnątrz kabiny wózka widłowego.
Dostosuj jazdę do warunków – zmniejsz prędkość na mokrych nawierzchniach.
Nie prowadź wózka widłowego jeżeli nie jesteś w fotelu operatora.

Upewnij się, że ładunek jest bezpieczny
Upewnij się, że ładunek jest prawidłowo ułożony i umieszczony na obu widłach.
W razie potrzeby, użyj środków mocujących, takich jak liny lub wiązania.
	Prowadź wolno podczas przemieszczania długich, wysokich lub szerokich
ładunków.
Nie podnoś ani nie przenoś ładunków, które nie są zabezpieczone lub stabilne.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Obserwuj środowisko pracy
Przestrzegaj wszystkich przepisów, instrukcji i ograniczeń.
•	Prowadź wózki widłowe tylko w wyznaczonych strefach i na placu.
	Prowadź wózek widłowy bezpiecznie, przestrzegając wszystkich znaków
ostrzegawczych.
Upewnij się, że przez cały czas w pełni kontrolujesz wózek widłowy.
	•	Zawsze patrz w kierunku jazdy i bądź w pełni świadomy tego, co dzieje się
wokół.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Zachowaj odległość
	Zachowaj bezpieczną odległość od innych wózków widłowych na wypadek,
gdyby poruszały się w nieprzewidywalny sposób.
	Upewnij się, że zawsze masz wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie się
zatrzymać.
Nie prowadź swojego wózka widłowego blisko innego pojazdu.
Nie prowadź wózka widłowego, jeżeli nie jesteś w fotelu operatora.

Dobra widoczność
	Przewożenie ładunku nisko nad podłożem umożliwia dobrą widoczność do przodu.
–	Jednak nie należy jechać do przodu, kiedy ładunek ogranicza twoją widoczność.
Jedź wózkiem widłowym na wstecznym biegu, aby poprawić widoczność,
– za wyjątkiem sytuacji, kiedy poruszasz się w górę rampy.
	Podczas układania upewnij się, że masz dobry widok na regały lub miejsce,
gdzie ładunek powininen być umieszczony.
Zachowaj ostrożność podczas cofania.
–	Przed rozpoczęciem jazdy należy całkowicie pochylić widły na wózek
oraz sprawdzić, że ładunek jest bezpieczny.
	Jeżeli widoczność jest utrudniona, zawsze należy się zatrzymać i sprawdzić,
że jest bezpiecznie, aby kontynuować.
–	W takich okolicznościach może być potrzebny sygnalista manewrowy.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Utrzymuj niską prędkość
Zawsze przestrzegaj limitów prędkości:
		 5 km na godzinę na placu,

Uwaga
piesi

		 5 km na godzinę wewnątrz budynków.
Zwolnij przed manewrem skręcania.
–	Połączenie nadmiernej prędkości
i ostrego zakrętu może spowodować
przewrócenie się wózka.

Użyć klaksonu

5

Ograniczenie
prędkości 5 km/h

	Niezależnie od limitów prędkości,
zawsze dostosowuj jazdę do panujących warunków.
		 Zachowaj szczególną ostrożność na mokrych nawierzchniach.
	Nie zatrzymuj się i nie ruszaj nagle; nie zmieniaj gwałtownie kierunku.

Unikaj zagrożeń
	Unikaj wybojów, dziur, luźnych materiałów oraz zachowaj ostrożność
na śliskiej nawierzchni.
	Zwolnij oraz użyj klaksonu blisko narożników, wyjść, wejść, schodów, drzwi,
przejść dla pieszych i w pobliżu ludzi.
	Nie jeźdź po przedmiotach lub gruzie - ładunek może się przesunąć
lub możesz stracić kontrolę nad wózkiem.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Przenoszenie ładunków
	Przenoś ładunki ostrożnie i sprawdź je uważnie pod względem stabilności
i równowagi.
– Pamiętaj, że spadające ładunki mogą spowodować obrażenia i uszkodzenia.
Jedź z ładunkiem odchylonym na wózek i widłami umieszczonymi jak najniżej.
– Zwiększy to stabilność wózka widłowego.
P
 odczas podnoszenia lub układania ładunków zwróć uwagę na ewentualne
przeszkody.
Przy układaniu zwróć uwagę na spadające ładunki.
	Nie jedź z widłami uniesionymi wysoko ponad posadzką i nigdy nie jedź
i nie skręcaj z widłami w podniesionej pozycji lub odchylonymi do przodu.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Wózki widłowe służą TYLKO do przewożenia ładunków
Wózki widłowe są przeznaczone do przewożenia ładunków.
Nie używaj wózka widłowegeo do przewozu osób.

Trzymaj się z dala od ładunku
	Nie pozwalaj nikomu stać lub przechodzić pod ładunkiem
lub mechanizmem podnoszącym.
– Ł
 adunek może spaść i spowodować obrażenia lub śmierć innej
osoby stojącej poniżej.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Upewnij się, że wózek widłowy nie jest nadmiernie obciążony
Nie używaj końcówki wideł jako dźwigni do podnoszenia ciężkiego ładunku.
	Nie popychaj ładunku końcówką wideł i nie używaj masztu wózka do przeciągania
ładunku.
	Nie przeciążaj wózka widłowego i nie dodawaj dodatkowej przeciwwagi do wózka
widłowego.
	Poznaj ładowność swojego wózka widłowego i wszelkie wykorzystywane
wyposażenie. Nigdy nie przekraczaj dozwolonej ładowności.
	Przeciążenie może spowodować, że tylne koła będą uniesione ponad podłoże,
co może doprowadzić do przewrócenia się wózka i wypadku – spowoduje
obrażenia personelu i uszkodzenie pojazdu lub towarów.

Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony
Używaj palet dostosowanych do ładunku.
Nie podnoś i nie przesuwaj ładunku, jeżeli widły nie są równomiernie obciążone.
Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych lub zbutwiałych palet.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Zachowaj szczególną ostrożność
w przypadku nietypowych ładunków
	Zachowaj ostrożność podczas przewożenia zaokrąglonego, wysokiego,
długiego lub szerokiego ładunku,
Zakręcaj i pracuj wolno, aby zapobiec przesuwaniu się ładunku.
	Poproś kogoś o pomoc, jeśli przestrzeń do wykonywania manewrów
jest ograniczona. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z sygnałami podawanymi
przez twojego sygnalistę manewrowego.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Jazda na rampach
	Pamiętaj, aby podjeżdżać na rampy w kierunku do przodu, a zjeżdżać z ramp
na biegu wstecznym, szczególnie podczas przewożenia ładunków.
Nie ładować, rozładowywać towarów lub wykonywać manewrów na rampie.

Tankowanie paliwa
•

Wózki widłowe powinny być tankowane tylko w wyznaczonych miejscach.

•

Podczas tankowania wyłączyć silnik wózka.
Nie palić,
Nie używać telefonów komórkowych,
Nie używać otwartego ognia lub gorących przedmiotów.

•	Jedynie przeszkolone osoby są uprawnione do wymiany butli z gazem
przy przestrzeganiu stosownych przepisów BHP dla wózków widłowych
napędzanych silnikiem na gaz LPG.

Wskazówki dla użytkownika wózka widłowego
Obserwuj zmiany w środowisku pracy
•	Przestrzegaj wszystkich przepisów, szczególnie tych dotyczących ograniczeń
ładowania przy układaniu, które mogą się różnić na terenie zakładu.
•	Zwróć uwagę na wysokość ładunku oraz kabiny wózka widłowego podczas
wjeżdżania lub wyjeżdżania z budynków.
•	Zachowaj ostrożność podczas prowadzenia wózka widłowego w pobliżu krawędzi
rampy.
– Wózek widłowy może spaść poza krawędź i spowodować obrażenia.
– Utrzymać bezpieczną odległość od krawędzi.
– 	Ponownie umieścić na swoim miejscy łańcuch bezpieczeństwa na rampie,
kiedy nie ma żadnego pojazdu do załadowania.

Gdy zmiana się kończy.
Całkowicie opuść widły i odchyl do przodu.
Zaciągnij hamulec postojowy.
Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.
Zakręć zawór na butli z gazem LPG.
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