
20 regler for sikkert arbejde.

Dagligt tilsyn.

Kontroller trucken hver morgen ved 

hjælp af en tjekliste. Køretøjer med fejl 

må ikke betjenes eller anvendes.

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

Mandskabskurv skal anvendes.
Personer må kun løftes, hvis de befinder 
sig i en godkendt mandskabskurv, ellers 
er der en øget risiko for ulykker. 
Føreren må ikke forlade gaffeltrucken.

Ingen transport af personer.
Kørsel med personer er absolut for-
budt eftersom det kan forårsage en 
ulykke. Gaffeltrucken er kun beregnet 
til transport af gods.

Bedre udsyn.
Tilt lasten bagud under transport og 
hold den tæt ved gulvet. Så forbedres 
udsynet og køreegenskaberne.

1. 2. 3. 4. 5.

Undgå risikoen for ulykker.
Pludselig acceleration og opbremsning 
bør undgås. Høje hastigheder og skarpe 
sving øger risikoen for ulykker. Kør for-
sigtigt også uden last.

Fare ved hævet last.
Det er forbudt at opholde sig under 
hævet last. Gods, som falder ned, kan 
forårsage store skader. 

Fare ved kørsel på ramper.
Kør altid op ad en rampe med lasten  
foran og ned ad rampen med lasten 
rettet opad. Kør aldrig ned ad en rampe 
med lasten fremad. 

Drej ikke på ramper.
Drejes der på en rampe kan gaffel-
trucken vælte. Ved kørsel på ramper 
skal du være ekstra opmærksom.

Fastgør godset korrekt.
Kontroller fastgørelsen af godset.  
Gods, som skal løftes højere end last-
gitteret, kan falde ned og skade dig 
eller andre personer.

6. 7. 8. 9. 10.

Overhold den tilladte belastning.
Kontroller at vægten på gaffeltrucken 

og godset ikke overstiger den tilladte 

vægt på læsserampen. Rampen skal 

være sikret tilstrækkeligt. 

Lofthøjde og gulvbelastning.
Overhold skiltene med max. højde og 
gulvbelastning også i elevatorer. Vær 
opmærksom på andre skilte såsom 
fodgængerzone.

Overbelast ikke.
Undgå at overbelaste gaffeltrucken 

og tilføj ingen ekstra modvægt. Den   

angivne løftekapacitet må ikke over-

skrides.

Hav fokus på varernes tyngdepunkt.
Sørg for at tyngdepunktet på godset er 

på midten af gaflerne. Kør altid forsigtigt 

med gods, som fylder meget.

Kørsel med reduceret udsyn.
Hvis udsynet er begrænset af godset 

skal gaffeltrucken køres baglæns. Vær 

også opmærksom på reglerne for kør-

sel på rampe.
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Parker gaffeltrucken korrekt.
Parkér gaffeltrucken på markerede 
pladser. Placer gaflerne helt ned til 
gulvet, tilt masten fremad, aktiver 
parkeringsbremsen og fjern nøglen 
fra tændingen.

Vær forsigtig med gods højt oppe. 
Kør ikke med gods højt oppe. Hvis 
godset falder ned, kan det forårsage 
person- og materielskader.   
Vær opmærksom på eventuelle forhin-
dringer i dit arbejdsområde.

Kontrol af løftet last.
Som truckfører skal du altid have fuld 
kontrol over din gaffeltruck. Forlad    
aldrig gaffeltrucken med løftet last. 

Overhold sikkerhedsafstand.
Hold altid tilstrækkelig afstand til  
andre køretøjer og vær opmærksom 
på den nødvendige bremselængde, 
for at undgå ulykker. Skulle uheldet 
ske, skal du holde fast i rattet og 
blive i trucken.

Sikker betjening af gaffeltrucken.
Betjen kun gaffeltrucken fra fører-
sædet. Brug sikkerhedssele for at 
beskytte dig selv ved ulykker. Hænder 
og fødder skal under kørsel holdes 
inden for førerpladsen for at være opti-
malt beskyttet.
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