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Uitsluitend deskundige en geautoriseerde chauffeurs mogen de truck
besturen en bedienen.
Controleer voor het gebruik de technische staat van de truck; o.a. banden, verlichting, batterij(en), hef- en tiltsysteem, vorken, remmen en
besturing.
Bedien de vorkheftruck en voorzet-apparatuur uitsluitend vanaf de
bestuurdersplaats en gebruik de verplichte veiligheidsgordel.
Een truck moet voorzien zijn van een bestuurders-beschermdak.
Blijf altijd onder de maximale hefcapaciteit zoals aangegeven op het
lastdiagram.
Pas uw rijstijl aan bij de te vervoeren last en de werkomgeving.
Vertraag uw snelhied op gladde vloeren, hellingen en in bochten. Rijd
niet onnodig over obstakels en oneffenheden.
Het neigen van de mast, wegrijden, stoppen en wisselen van rijrichting
dient langzaam en soepel te geschieden.
Rijd de truck alleen met de vorken in de laagste stand en de mast achterover. heffen en dalen alleen bij mast in verticale positie.
Kijk altijd in de rijrichting en zorg voor voldoende zicht. Wanneer de
lading het zicht beperkt, rijd dan achteruit.
Wees voorzichtig op hellingen. Rijd langzaam en altijd recht-vooruit
zonder te draaien.
Houdt u aan de geldende verkeersreglementen. Let speciaal op voetgangers en de doorrij-hoogte van de truck.
Gebruik de vorken in de wijdste positie. Zorg dat de lading voldoende
stabiliteit heeft, goed ondersteund is en zich midden op bevindt. Let op
bij het verladen van lange, brede of hoge lasten.
Overtuigt u ervan dat dockboards, rijplaten en vrachtwagens/aanhanggers stevig verankerd zijn alvorens erover of erin te rijden. Rij voorzichtig en ga hun capaciteit nooit te boven.
Laat nooit iemand zich op of onder het hefmechanisme bevinden.
Het is verboden personen met de truck te heffen of mee te laten rijden.
tenzij wettelijk goedgekeurde voorzetapparatuur gemonteerd is.
Zet voor het verlaten van de truck de vorken horizontaal in de laagste
stand, trek de handrem aan, stop de motor en zet het contact af.

Hierbij verklaar ik van bovenstaande veiligheidsvoorschriften kennis genomen te hebben.
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