
KONTROLLKORT
Förbränningsmotordrivna truckar
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Mätarställning - första:..........................                     Mätarställning - sista:............................

Månad:                År:               Truck:

Kontroller före arbetets början:

Brist Felanm. dat Åtgärd Åtg. datum Timmätare
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Oljor - nivå och läckage

Kylvätska - nivå och läckage

Batteri - poler, infästning

Hjul - ringtryck, skärskador, fälgbultar, fälg

Timmätare (3 sista siffrorna)

Styrfunktion, bromsar

Instrument, signal, belysning, säkerhetsbrytare

Hydraulfunktioner i ändläge

Eventuell extra utrustning

Lyftsystem - gaffelarmar, lyftkedjor

Koppling

Använd följande koder: 0 = Utan anmärkning    1 = Gör felanmälan   2 = Åtgärdat

Signatur

VARNING! Knallgasfara. Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid allt arbete med batterier.



SKÖTSEL - UNDERHÅLL
Förbränningsmotordrivna truckar

• Rätt typ av bränsle.

• Använd skyddshandskar vid byte
 av gasolflaska.

• Rökning förbjuden vid
 bränslepåfyllning

• Rätt ringtryck

• Renlighet vid påfyllning av 
 hydraulolja.

• Lämna inte trucken utan att ansätta
 parkeringsbromsen.

• Håll maskinen ren för att minska
 brandfaran.TÄ
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 Några tips för att få truckförare att hålla längre:
• Tänk på hur du lyfter - rak rygg, böjda knän. Flytta saker i sidled - rör på fötterna istället
 för att vrida kroppen. Använd de lyfthjälpmedel som finns.
• Större truck - klättra ur. Hoppa inte!  Rygg och knän håller MYCKET längre om du undviker stötar.

• När du kliver ur trucken - stretcha gärna för att undvika problem med nacke och axlar.
• Använd alltid skyddsskor - undvik klämskador.
• Har du rätt utbildning för den truck du skall köra? I truckbestämmelserna står det: ”En truck får användas
 bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

• Har du ett påskrivet körtillstånd? Chefen skall skriva på det.TR
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