
Brady Forkliftag® 

Inspectie-instructies voor heftrucks

Wij behouden ons het recht voor om specificaties van onze producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Brady-systemen en -producten zijn gedeponeerd en beschermd door copyright.

Het management moet zorgen voor de opleiding van werknemers, de uitvoering en – indien nodig – controle van 
risicobeoordelingen. Verder is het management verantwoordelijk om erop toe te zien dat heftrucks ingezet worden voor het 
beoogde gebruik, dat de nodige onderhoudswerkzaamheden, controles en inspecties uitgevoerd worden en dat correcte 
documentatie bijgehouden wordt van alle voorgaande punten.

Elke heftruck moet:
 voorzien zijn van een unieke identificatiemarkering of -tag, en een plaatje met de nominale capaciteit dat de operator 

informeert over de hefcapaciteit, het lastzwaartepunt en de stapelhoogte (maximale hoogte van de vorken);

 voorzien zijn van een systeem dat aangeeft wanneer de heftruck veilig is voor 
gebruik, zoals een Forkliftag®;

 geregistreerd worden in een heftruckregister met informatie over alle 
inspecties en onderhoudswerkzaamheden;

 dagelijks (voor gebruik) gecontroleerd worden op schade, defecten en 
slijtage;

 geïnspecteerd worden op regelmatige tijdstippen, vastgelegd in de 
richtlijnen van de fabrikant. Een gekwalificeerde instructeur moet alle 
opleidingen geven en een bevoegde en gekwalificeerde persoon moet alle 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 gestationeerd worden op een veilige en gecontroleerde plaats.

Om de veiligheid van de heftruck en de communicatie daaromtrent te verbeteren, 
biedt Brady de Forkliftag® aan, een statusmarkeringssysteem ontwikkeld als 
hulpmiddel bij de inspectie, het onderhoud en de identificatie van heftrucks. 
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8 Mastgedeelte
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Een heftruck gebruiken waarop een tag met defecten is 
aangebracht of die niet werd geïnspecteerd.

Een heftruck gebruiken waarvoor u geen opleiding heeft 
gevolgd en waarvan u de relevante risicobeoordelingen niet 
heeft gecontroleerd.

Een heftruck belasten boven zijn veilige capaciteit 
(raadpleeg het plaatje met de nominale capaciteit).

Plots remmen (behalve in noodsituaties) en plots draaien.

Een heftruck bedienen met vettige, met olie besmeurde of 
gladde laarzen, handen of handschoenen.

Een heftruck draaien op een helling.

Een heftruck gebruiken waarvan de lading uw zicht beperkt.

Een persoon optillen met de vorken van de heftruck. Gebruik 
hiervoor een hijstoestel zoals een hijskooi.

De vorken van een heftruck omhoog tillen, laten zakken of 
kantelen zonder de handrem te gebruiken.

Iemand onder de vorken van een heftruck laten lopen 
wanneer deze omhoog zijn getild of achter de mast van 
een reachtruck wanneer deze is uitgeschoven.

NIET DOEN...

Overloop een checklist bij het begin van elke ploegenwissel/
werkdag.

Draag altijd de veiligheidsgordel/het beschermingssysteem 
bij gebruik van de heftruck.

Zorg ervoor dat alle gebruikers opgeleid zijn en risico
beoordelingen uitgevoerd/gecontroleerd werden indien 
nodig.

Wees bijzonder voorzichtig bij het naderen van kruispunten, 
deuropeningen of hoeken en gebruik het voorziene 
waarschuwingssysteem.

Laat enkel opgeleide en gekwalificeerde operatoren een 
heftruck bedienen.

Zorg ervoor dat de heftruck geschikt is voor het beoogde 
gebruik.

Houd u aan de snelheidslimieten en gebruik de heftruck 
alleen in goedgekeurde zones. Wees bijzonder voorzichtig op 
plaatsen waar voetgangers of andere voertuigen aanwezig 
kunnen zijn.

Laat de contactsleutels nooit onbewaakt achter om 
ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is om de mast van 
de heftruck veilig te bedienen.

Meld alle ongevallen of problemen bij het gebruik van een 
heftruck.

DOEN...

Stap 1
Bevestig de Forkliftag-houder met kabelbinders of 
lijmstrip aan de cabine van de heftruck, op een plaats 
waar deze duidelijk zichtbaar is, maar de heftruck of 
operator niet stoort. De operator voert voor elk gebruik 
een inspectie uit volgens de checklist op de Forkliftag-
insteekkaart.

Stap 2
De controle voor gebruik wordt met de handtekening 
van de operator en de datum geregistreerd op de 
Forkliftag-insteekkaart. Als de heftruck geschikt is 
voor gebruik, steekt u de Forkliftag-insteekkaart in de 
Forkliftag-houder, zodat de laatste inspectie van het 
voertuig duidelijk zichtbaar is.

Stap 3
Als de heftruck niet geschikt is voor gebruik, 
verwijdert u de Forkliftag-insteekkaart uit de houder 
en geeft u deze aan de supervisor. Het bericht "Niet 
gebruiken voordat dagelijkse controle is uitgevoerd of 
heftruck is gerepareerd" en het verbodssymbool worden 
onmiddellijk zichtbaar.
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