
Drošam darbam ar
palešu krāvējiem

23 vienkārši un noderīgi ieteikumi

Vienmēr valkā drošības apavus. Pārbaudi iekrāvēju pirms darba. Apskati no 
visām pusēm un lieto iekrāvēju tikai tad, ja 
nav neviena defekta.

Pārbaudi kravas diagrammu un iedarbini
dakšas uz augšu un leju, lai pārlicinātos,
ka viss kārtībā.

Garās distancēs brauc ar kravu aizmugurē-
samazini braukšanu ar dakšām pa priekšu
līdz minimumam.

Neizmanto krāvēju, lai pakāptos. Cilvēku
pacelšana ir aizliegta. Lieto aprīkojumu
darbam, kam tas paredzēts.

Nekad nevadi iekrāvēju ar mitrām vai
slidenām rokām un nevalkā slīdošus cimdus.

Vienmēr pārliecinies, ka neviens nestāv
vai neiet zem paceltām dakšām.

Vienmēr laicīgi ziņo par bojājumu.

Braucot augšup, samazini ātrumu,
vienmēr ar paceltu un augšpusē novietotu
kravu. Nekad neveic pagriezienus uz
slīpuma!

Braucot lejup, samazini ātrumu,
vienmēr ar paceltu un augšpusē novietotu
kravu. Nekad neveic pagriezienus uz
slīpuma!

Vadi iekrāvēju tikai pa gludu, līdzenu grīdu. Pārvieto tikai kravas, kas atbilst iekrāvēja
celtspējai.

Pasažieri uz palešu krāvēja nav pieļaujami.

Nekad nebrauc ar paceltu kravu - vienmēr
turi kravu drošā, zemā līmenī.

Vienmēr  pārliecinies, ka kravas novietojums
ir pareizs un nenovērs uzmanību uz citām
lietām.

Pārvieto tikai kravas, kas ir stabilas un
pareizi nodrošinātas.

Ievēro cilvēkus darba apkārtnē. Ievēro 
kājāmgājējus, kas šķērso ceļu- seko ātrumam
un vienmēr esi gatavs apstāties.

Atceries, ka paņemot un novietojot preces
augstumā, risks palielinās.

Kad paņem paleti no plaukta, vienmēr
nolaid kravu zemāk, pirms veikt iekrāvēja 
pagriezienu.

Brīdini citus ar skaņas signālu pirms
apdzīšanas un pagriezieniem, kur ir
apgrūtināta redzamība.

Vienmēr novieto iekrāvēju vietās, kas tam
paredzētas un nekad neatstāj to bez
uzraudzības, kur tas ir ārpus redzesloka.

Vienmēr izslēdz palešu krāvēju pēc darba. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt
tehnikas apkopi un remontu.

Projektēti un ražoti ar domu par drošību

Katru gadu daudzi negadījumi notiek nolaidības un nepareizas iekrāvēju izmantošanas dēļ. Palešu krāvēji, kā piemēram, BT Staxio, ir radīti lai nodrošinātu drošu 
kravu pārvietošanu. Iekrāvēju vadības vienkāršība samazina negadījumu un fizisku traumu risku. Plakāts ir radīts, lai atgādinātu palešu pārvietotāju 
lietotājiem, kā droši strādāt ar elektriskajiem palešu pārvietotājiem.

Uzziniet vairāk par BT Staxio un citiem produktiem un pakalpojumiem mājas lapā www.baltic.toyota-forklifts.eu
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