
20 regler for brug af stabler for gående fører  

Kun for autoriseret personale.
Stableren må kun anvendes af autoriseret 
og uddannet personale. 
 

Brug som udgangspunkt altid 
beskyttelsesudstyr.
Brug som udgangspunkt altid 
beskyttelseshandsker og personlige 
værnemidler ved anvendelse.

Placering af lastens tyngdepunkt.
Sørg for at lastens tyngdepunkt er 
placeret midt på gaflerne. Kør altid 
forsigtig med omfangsrigt gods.

Jævn kørsel.
Pludselig acceleration og opbremsning 
bør undgås. Høje hastigheder og skarpe 
sving øger risikoen for ulykker. Kør 
forsigtigt også uden last.

Dagligt tilsyn.
Udfør altid det daglige tilsyn på 
stableren ved hjælp af en tjekliste. 
Køretøjer med fejl må ikke betjenes 
eller anvendes.

1. 2. 3. 4. 5.

Sikre lasten korrekt.
Kontrollér sikringen af lasten.

Overbelast ikke.
For at overholde høj arbejdssikkerhed må 
maksimal lastevene ikke overskrides. Last-
diagrammet viser tilladt last ved forskellige 
løftehøjder.

Transportér lasten tæt ved gulvet.
For sikker transport placér altid lasten 
nedsænket.

Ingen persontransport.
Transport og løft af personer på gaflerne er 
strengt forbudt, da det indebærer stor risiko 
for personskade. Stableren må kun anvendes 
til håndtering af gods.

Forbudt med personer under 
hævet last.
Det er forbudt at opholde sig under 
hævet last. Gods, der falder ned, 
kan forårsage store skader.

6. 8. 9. 10.

Rapportér straks ethvert uheld.
Såfremt der konstateres skader på 
stableren, skal de straks rapporteres og 
udbedres. Fejlbehæftede stablere må først 
anvendes, når de er repareret.

Regelmæssige serviceintervaller.
For at sikre en problemfri  drift skal 
stableren serviceres og vedligeholdes 
efter forskrifterne.

Vær opmærksom på advarsler.
Vær opmærksom på advarsler og områder 
for fodgængere. Vær ekstra opmærksom i 
områder hvor personer opholder sig. 

Overhold sikkerhedsafstand.
Hold altid tilstrækkelig afstand til 
andre køretøjer og vær opmærksom 
på den nødvendige bremselængde.

Kørsel på ramper.
Kør altid op ad en rampe med lasten foran 
og lige frem.
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Vi er her for dig
For korrekt anvendelse se venligst 
brugsanvisning for den aktuelle stabler 
eller kontakt os på telefon:
Telefon: 76 31 98 00

Parkér stableren korrekt.
Parkér kun køretøjet på markerede 
pladser. Hold gangene frie.

Sikring af parkeret stabler.
Placér gaflerne helt ned til gulvet og 
fjern nøglen fra tændingen for at 
undgå uautoriseret brug af køretøjet.

Kontrollér opladningsniveauet for 
batteriet.
Undersøg batteriets opladningsniveau 
og oplad batteriet i tide. 

Kun autoriseret service.
Stableren må kun serviceres og repareres 
af uddannet og autoriseret personale.
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