نکات ساده برای ایمن استفاده کردن از لیفتراک

-1اپراتورها باید واجد شرایط باشند:

لیفتراک تنها باید توسط افرادی که به طور صحیح آموزش دیده اند و دارای مجوز برای استفاده از تجهیزات هستند،
حرکت داده شود.

-2لباس مناسب باید پوشیده شود:

الزم است تضمین شود که اپراتورها لباس مناسب را بپوشند ،که معموال شامل کاله –کفش و کت ایمنی مخصوص به
خود است .لباس کار باید رعایت شود برای مثال راننده با یک لباس گشاد نمی تواند به راحتی رانندگی کند و امکان گیر
کردن لباس به اهرم های لیفتراک را دارد.

با دست چرب به کنترل های لیفتراک دست نزنید چون ممکن باعث لغزش و حادثه شود.

-3بررسی تجهیزات قبل از استفاده:

اپراتور قبل از حرکت یک سری از تجهیزات را باید به صورت روتین چک کند.
مثل:
ترمز-فرمان-اهرم های کنترلی-دستگاه های هشداردهنده مثل بوق-دکل و الستیک

-4راه اندازی لیفتراک:

قبل از راه انداری  ،اپراتور باید اطمینان حاصل کند که کنترل های لیفتراک در دسترس هستند و آینه و صندلی تنظیم
می باشد.

کمربند ایمنی بسته شود.
پاها و دست اپراتور به طور کامل باید داخل لیفتراک باشد.

-5محیط اطراف را در نظر بگیرید

اپراتور لیفتراک فقط باید در مسیرهای تعیین شده حرکت کند.
به تمام عالئم به ویژه آن هایی که حداکثر بار و حداکثر ارتفاع را در محل های خاص مشخص می کند باید توجه کرد.
با لیفتراک بر روی پل ها حرکت نکنید،مگر این که بتواند وزن لیفتراک و باالبر را تحمل کند.

-6با سرعت ایمن عملیات را انجام دهید.

محدودیت سرعت مشخص شده را رعایت کنید.
هرگونه تغییر در مسیر،چرخش و توقف را به آرامی انجام دهید.

-7از خطرات اجتناب کنید.

از هرگونه دست انداز جاده،سطوح ناهموار و لغزنده دوری کنید.
از اشیاء رها شده روی زمین که ممکن کنترل شما را به هم بزند،دوری کنید.

-8از اینکه بار شما پایدار و ایمن باشد ،اطمینان حاصل کنید.

قبل از حرکت کردن ،بار را به دقت از لحاظ پایداری بررسی کنید.
بارهایی که ایمن و پایدار نیست را بارگیری یا بارگذاری نکنید.

اطمینان حاصل کنید که بارها به طور صحیح قرار گرفته و در هر دو چنگال قرار دارند.
در صورت لزوم از وسایل حفاظتی مانند طناب یا اتصال دهنده استفاده کنید.

-9اطمینان از دید در حین کار

اطمینان حاصل کنید که قفسه بندی را که می خواهید در آن بار قرار دهید ،می توانید به وضوح ببینید .
اگر دیدتان ضعیف است رانندگی را ادامه ندهید،در بعضی مواقع نیاز است که شخص دیگری به شما در خصوص
موقعیت راهنمایی بدهد.

-11لیفتراک فقط برای حمل بار استفاده می شود.

اپراتور به دیگران نباید اجازه دهد که بر روی تجهیزات سوار شوند مگر اینکه صندلی دیگری برای شخص دوم داخل
لیفتراک قرار گرفته باشد.

-11اطمینان حاصل کنید که بار توزیع شده است.

بار را حرکت ندهید و باال نبرید مگر این که هر دو شاخک زیر بار قرار گرفته باشد.
از پالت یا اسکید ها برای بار ها استفاده کنید.
از پالت های آسیب دیده،تغییر یافته یا فرسوده برای نگهداری بار استفاده نکنید.

-12سوختگیری

لیفتراک باید در محل های خاص طراحی شده سوخت گیری شود.

لیفتراک را در حین سوخت گیری خاموش کنید.
سوخت گیری باید در یک منطقه با تهویه مناسب انجام شود .

مطمئن شوید که لیفتراک در محل مناسب مشخص شده پارک شده است.
شاخک ها کامال در پایین نزدیک سطح زمین قرار گیرد.
لیفتراک را خاموش و سوئیچ را خارج کنید.

