REDUCE RISKS PARA
OPERAÇÕES SEGURAS
O equipamento de movimentação de cargas fornece
mais benefícios quando é utilizado com segurança
e de forma adequada. O Grupo Manitou forneceu
este programa REDUCE Risks para o informar sobre
algumas práticas para melhorar a segurança.

Identifique e monitorize as
condições de trabalho para
evitar situações perigosas

Esteja preparado para reagir
Mantenha uma distância de
a situações inesperadas ou segurança e esteja atento quando
a alterações das condições se aproxima de áreas perigosas ou
pouco conhecidas

Antes de utilizar a máquina,
verifique se tem danos, peças
soltas ou em falta, e outros
aspetos perigosos

Autorize apenas pessoal
com formação e qualificado
a utilizar a máquina

Não utilize a máquina para
levantar ou transportar
pessoas

Nunca permita a presença
de pessoas debaixo de um
braço de elevação levantado

Evite declives com grande
inclinação e solo instável

Não exceda a capacidade
operacional nominal da
máquina

Utilize apenas acessórios
aprovados pela Manitou
destinados e concebidos
para a tarefa

Siga todas as precauções
quando a visibilidade é
reduzida ou insuficiente

Nunca utilize a máquina
sem o cinto de segurança
corretamente apertado

Siga sempre o procedimento
de encerramento de
segurança obrigatório

Remova ou proteja todos
os objetos que possam ficar
presos na máquina

Nunca faça modificações
não autorizadas em
qualquer parte da máquina

Efetue a manutenção de
acordo com os requisitos
legais e a documentação
da máquina

Equipe e utilize a máquina
de acordo com todas as regras
e legislação locais

O operador deve ler e seguir
todas as informações no
manual do operador

Transporte sempre a carga
em baixo a velocidades
adequadas às condições

Solicite um assistente
quando necessário

Use vestuário ou
equipamento de proteção
conforme necessário para
utilizar a máquina

Não salte da máquina caso
esta fique instável ou comece
a inclinar

Não fume na proximidade do
depósito de combustível ou
da bateria

Esteja atento a obstáculos
superiores

Não utilize a máquina sem
todas as portas, painéis e
proteções de segurança

