BEPERK RISICO'S
VOOR VEILIG WERKEN
Apparatuur voor de omgang met materialen komt
het best tot zijn recht wanneer het veilig en passend
wordt gebruikt. De Manitou Group heeft dit BEPERKrisico’s-programma verstrekt om u te informeren over
enkele praktijken om de veiligheid te verbeteren.

Controleer de machine
voor gebruik op schade,
losse of ontbrekende
onderdelen en andere gevaren

Alleen opgeleid en
geautoriseerd personeel
mag de machine gebruiken

Identificeer en bewaak de
werkomstandigheden om
gevaren te voorkomen

Wees voorbereid om te
reageren op onverwachte
situaties of veranderende
omstandigheden

Houd een veilige afstand aan
en wees alert bij het naderen van
gevaarlijke of onbekende gebieden

Gebruik de machine
niet om mensen op te tillen
of te vervoeren

Laat nooit iemand onder
een opgetilde hefarm komen

Overschrijd de normale
bedrijfscapaciteit van de
machine niet

Gebruik alleen door Manitou
goedgekeurde hulpstukken
die bedoeld en ontworpen
zijn voor de taak

Volg alle
voorzorgsmaatregelen
wanneer het zicht
belemmerd of verduisterd is

Gebruik de machine
nooit zonder dat de
veiligheidsgordel juist is
omgedaan

Vermijd steile hellingen
en onstabiele grond

Volg altijd de procedure
voor veilige uitschakeling

Verwijder of zet alle items
vast die door de machine
kunnen worden gegrepen

Voer nooit ongeoorloofde
wijzigingen uit aan
de machine

Voltooi al het onderhoud
in overeenstemming met
de wettelijke vereisten en
machinedocumentatie

Rust de machine uit en bedien
hem in overeenstemming met
alle regels en wetten
voor de locatie

De operator moet
alle informatie in de
bedieningshandleiding
lezen en volgen

Vervoer altijd de lading
in een lage stand met
snelheden geschikt voor
de omstandigheden

Gebruik indien nodig
een assistent

Draag indien nodig
beschermende kleding
of uitrusting tijdens het
gebruik van de machine

Spring niet van de machine
als deze instabiel wordt
en begint te kantelen

Niet roken in de buurt
van de brandstoftank
of de accu

Houd rekening met
obstakels boven uw hoofd

Gebruik de machine
niet zonder alle deuren,
panelen en beschermplaten

