
MANUELE TRANSPALLET

1  veiligheidsstickers  

2  beschermbeugel

1.  WaarschuWing en algemene richtlijnen

Bij Nood •	112 en leidinggevende verwittigen.

OngeVallenPreVentie
 » Lees aandachtig de gebruikershandleiding door.
 » Vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring zijn vereist.
 » Wees alert op de restrisico’s aangeduid door middel van veiligheidsstickers op het werktuig.

2.  VeiligheiDsVOOrZieningen machine
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3. risicO en PreVentie

! niet uitvoeren zonder de vermelde preventiemaatregelen.

extra aanDacht en VOOrZOrgen, PreVentiemaatregelen treffen

geVaren PreVentie

Gebrek aan kennis en ervaring kan 
leiden tot verkeerde handelingen en zo 
tot zware of dodelijke verwondingen 
aan zichzelf of derden.

•	waak erover dat gebruikers ouder zijn dan 18 jaar en dat ze 
beschikken over voldoende vakopleiding, kennis, inzicht en ervaring

•	laat geen personen in de directe omgeving komen
•	hou voldoende afstand tot obstakels en hindernissen

Kantelgevaar door onverwachte 
hindernissen en onvoldoende inzicht 
in stabiliteit en belasting, met 
verwondingen als gevolg.

•	vakopleiding, kennis, inzicht als absolute vereiste 
•	verken het werkterrein

Langdurige slechte lichaamshouding. •	aandacht voor de werkhouding
•	wissel werkhouding en werkzaamheden regelmatig af

aanDacht Vereist PreVentie

Gevaar voor gekneld geraken.
•	hou bij het rijden de handen in de handgreep
•	hou bij het rijden afstand tot muren en obstakels
•	draag veiligheidsschoenen en handschoenen

Morsen en lekken van olie, vet, 
remvloeistof ...

•	voorkom morsen
•	vang eventueel gemorste of lekkende vloeistof op en verwijder ze
•	voorkom dat leidingen gekneld of beschadigd worden
•	gebruik milieuvriendelijke producten waar mogelijk

4. BijZOnDere aanDachtsPunten Bij geBruik

1. WerkVOOrBereiDing
•	 Controleer de omgeving op oneffenheden en rommel (kan leiden tot blokkeren van de wielen, omslaan van de 

transpallet …)
•	 Check of de transpallet de lading mag opheffen.



2. geBruik Van De machine
•	 Hou altijd beide handen aan de bovenkant van de handgreep; wanneer de handen aan de buitenkant van de 

handgreep worden geplaatst, kunnen de handen in smalle ruimten gekneld raken.
•	 Draag altijd beschermhandschoenen als je de transpallet met de hand optilt; wanneer de transpallet met de 

hand bij het hydraulicagedeelte wordt opgetild, bestaat het risico op verbrijzeling.
•	 Rij op hellingen met de last in neerwaartse richting, in de richting van het hellende vlak; rij zeer voorzichtig, 

zorg eventueel voor hulp van een tweede persoon.
•	 Op een helling mag nooit gekeerd worden met een geladen transpallet; deze kan dan namelijk omslaan.
•	 Vervoer van personen op de transpallet is verboden.
•	 Zorg voor een evenwichtige verdeling van de last op de vorken – nooit heffen met één vork.
•	 Blijf op voldoende afstand van de rand van afgronden, overhangende delen en glibberige plaatsen.
•	 Controleer regelmatig op zichtbare mankementen, geluid, trillingen … Neem de transpallet bij mankementen 

meteen uit dienst en neem de nodige veiligheidsmaatregelen.
•	 Laden van de transpallet:

•	 Als de transpallet getransporteerd wordt op een aanhanger, vrachtwagen … dan dient ze correct te worden 
vastgelegd met behulp van spanbanden. 

3. VerBOD
•	 Het is verboden om:

 - zelf op de transpallet te rijden;
 - personen op de transpallet te vervoeren.

4. ergOnOmie
•	 Stap naast de transpallet met gestrekte arm en rechte rug.
•	 Bij het op gang brengen van de transpallet, ga langzaam. Je zal minder kracht moeten gebruiken.
•	 In geval van nood of noodstop, laat de pallet meteen zakken tot op de grond. 
•	 Maak nooit bruuske bewegingen.
•	 Gebruik je beenspieren en je lichaamsgewicht.



Meer inforMatie of bijhorende opleidingen

Inverde • projectcoördinator veiligheid 
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be 
www.inverde.be •  www.ecopedia.be

Deze instructiekaart is een publicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk van de Vlaamse Overheid en Inverde  •  uitgave 2016

Meer inforMatie in jouw organisatie?

Neem contact op met:

5. einDe Van De Werken
•	 Plaats de transpallet nooit voor een nooduitgang, een deur of een brandblusser.
•	 Plaats de hefvorken steeds in de laagste stand.
•	 Zorg ervoor dat de transpallet niet kan wegrollen.

6. OnDerhOuD Van De machine
•	 Controleer de transpallet dagelijks op een correcte werking, lekken, beschadigingen ...
•	 Bij gebreken, direct je leidinggevende verwittigen en de transpallet uit dienst nemen.

7. milieu
•	 Voorkom het morsen van olie, smeervet en remvloeistof.
•	 Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen.
•	 Reinig en onderhoud de transpallet op een plaats waar het vuil en het afval opgevangen kunnen worden en 

geen milieuschade kunnen veroorzaken.

5. PersOOnlijke BeschermingsmiDDelen (PBm’s)

 

! Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en vervangt de handleiding niet.

!
Niet elke machine is identiek. Er zijn verschillen tussen merken en modellen. Bij een eerste gebruik is het 
aanbevolen steeds de handleiding door te nemen.

!
De instructiekaart kan worden aangevuld met MSDS-fiches, bijkomende interne veiligheidsmaatregelen ... 
Deze maken integraal deel uit van deze instructies.

!
Zelfs bij toepassing van alle veiligheidsmaatregelen blijft er steeds een restrisico bestaan dat nooit 
helemaal kan worden uitgesloten. Bij het gebruik van elke machine dien je dus steeds alert te zijn voor 
onvoorziene omstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.


	Vul hier de gegevens van jouw organisatie in: 


