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Zapewnij należyte bezpieczeństwo
Nieodpowiednie operowanie wózkiem widłowym - bez względu na to jak bezpieczna jest jego konstrukcja - 
może prowadzić do poważnych wypadków. Mogą one spowodować obrażenia pracowników, zniszczenia 
mienia oraz znaczące przestoje w pracy.

Nie każdy może prowadzić wózek widłowy
Zgodnie z przepisami prawa polskiego operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy 
z wózkiem widłowym.

Pamiętaj, że osoby mogą być pod-
noszone tylko i wyłącznie przy uży- 
ciu specjalnych platform roboczych.

Polepsz widoczność

Podczas jazdy przechyl ładunek 
do tyłu i utrzymuj go nisko. Popra-
wi to widoczność i właściwości 
jezdne wózka.

Nie transportuj osób

Przewożenie osób jest zabronione, 
ponieważ może być przyczyną wy-
padku. Wózki widłowe służą wy-
łącznie do transportu ładunków.

Korzystaj 
z platform roboczych

Zwracaj uwagę na znaki

Respektuj znaki ostrzegawcze 
i wydzielone obszary dla pieszych. 
Zwracaj szczególną uwagę na 
obszary z dużą ilością pieszych.

Dokonuj codziennej 
kontroli wózka
Przed przystąpieniem do pracy na 
wózku wykonaj kontrolę jego 
sprawności. Niesprawny wózek 
nie może być eksploatowany.
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Przebywanie pod uniesionymi wi- 
łami jest zabronione. Spadający 
ładunek może spowodować  po-
ważne obrażenia.

Sprawdź czy ładunek jest odpo-
wiednio zabezpieczony. Źle zabez-
pieczony ładunek może doprowa-
dzić do zranienia operatora lub 
osób trzecich.

Odpowiednio 
zabezpiecz ładunek

Ograniczaj ryzyko wypadku

Unikaj gwałtownego przyspieszania 
i hamowania. Jazda z wysoką pręd-
kością oraz na ciasnych zakrętach 
zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku.

Minimalizuj zagrożenie podczas 
jazdy z podniesionym ładunkiem

Unikaj zagrożenia podczas jazdy 
na rampie
Na rampę wjeżdżaj zawsze przodem 
wózka. Zjeżdżaj z rampy tyłem, 
mając przed sobą widok na szczyt 
pochyłości. Nigdy nie zjeżdżaj 
z rampy przodem mając ładunek
na widłach.

Nie skręcaj na rampie

Manewrowanie na rampie może 
doprowadzić do poważnych wy-
padków wynikających z przewróce-
nia się wózka. W trakcie jazdy po 
rampie należy zachowywać szcze-
gólną ostrożność.

Upewnij się, że waga wózka widłowego 
z ładunkiem nie przekracza zdolno-
ści ładunkowych rampy. Rampy mu- 
szą być odpowiednio zabezpieczone.

Zachowaj ostrożność podczas 
jazdy z ograniczoną widocznością
Jeżeli widoczność operatora jest 
ograniczona przez ładunek, wózek 
powinien być prowadzony tyłem. 
W takim przypadku stosuj zasady 
analogiczne jak podczas jazdy na 
rampie.

Unikaj przeciążenia

Unikaj przeciążenia wózka widło-
wego i nie dokładaj dodatkowego 
ładunku. Maksymalny udźwig nie 
może być przekraczany.

Zwracaj uwagę na gabaryty ładunku

Upewnij się, że środek ciężkości ła- 
dunku znajduje się pośrodku wideł. 
Nieporęczne ładunki transportuj za- 
wsze ze zwiększoną ostrożnością.

Patrz w górę i przed siebie

Przestrzegaj znaków informują-
cych o wysokości przejazdów oraz 
maksymalnym obciążeniu podłoża, 
również podczas korzystania z win- 
dy. Zwracaj uwagę na pozostałe 
znaki, np. ścieżki dla pieszych.

Przestrzegaj 
dopuszczalnych obciążeń

Parkuj przepisowo

Wózki widłowe należy parkować na 
odpowiednio oznaczonych miej-
scach. Upewnij się, że widły są 
opuszczone, maszt pochylony do 
przodu, hamulec postojowy zacią-
gnięty a kluczyk wyjęty ze stacyjki.

Chroń podniesiony ładunek

Nie prowadź wózka z podniesio-
nym ładunkiem, może to spowodo-
wać wypadek lub uszkodzenie 
ładunku. Zwracaj uwagę na poten-
cjalne przeszkody w miejscu pracy.

Kontroluj wózek podczas pracy

Operator musi mieć pełną kontrolę 
nad wózkiem w każdym przypadku. 
Podczas operowania z ładunkiem 
na platformie do kompletacji nie 
zostawiaj wózka bez nadzoru 
i zawsze miej go w zasięgu wzorku.

Przestrzegaj bezpiecznej odległości

Zawsze utrzymuj bezpieczny dys- 
tans od otaczających pojazdów 
i pamiętaj o wymaganej odległości 
podczas hamowania.

Bezpiecznie manewruj wózkiem

Manewrowanie wózkiem widło-
wym jest dozwolone tylko z kabiny 
operatora. Używaj zamontowanych 
systemów ochronnych. Ręce i nogi 
operatora muszą znajnować się 
w obrębie kabiny podczas jazdy.
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