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Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy
wózkami widłowymi i innymi maszynami
jeżdżącymi może ocalić Twoje życie
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Jak ta książka może zapobiec wypadkom
Książka obejmuje ogólne informacje o:

 Typach wózków i innych maszyn jezdnych
aktualnie dostępne.

 Głównych zasadach dotyczących podnoszenia
i przeładunku ciężkich materiałów za pomocą
wózków widłowych.

 Wymaganiach dla szkoleń operatorów.
 Podstawowych zasadach bezpieczeństwa
pracy operatorów.

Przepisy Washington Industrial Safety and Health
Act (WISHA) regulują bezpieczne używanie
maszyn jezdnych na terenie stanu Washington.
Można je znaleźć w dokumentach:

 WAC 296-863: Forklifts and other Powered
Industrial Trucks

 WAC 296-155: Construction Standard
 WAC 296-307-520: Agriculture Standard
 WAC 296-56-60077: Longshore, Stevedore
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Niebezpiecznych obszarach, w których
problemem jest tlenek węgla lub potrzebne są
specjalne rodzaje wózków widłowych.

Standardy L&I dotyczące wózków
widłowych

 Bezpieczeństwie przy konserwacji wózka.

Książka nie zastępuje w żadnym przypadku
odpowiedniego szkolenia operatora dla
obsługi konkretnego typu wózka lub innej
maszyny jezdnej używanej w Twoim
miejscu pracy.

and Related Waterfront Standard

Kopię możesz pobrać na naszej stronie
www.lni.wa.gov/safety lub w najbliższym biurze
L&I.

Symbol jest umieszczony przy
zasadach, których nieprzestrzeganie
grozi poważnymi obrażeniami lub
śmiercią.
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Wprowadzenie
Wózki widłowe są narzędziem pozwalającym
jednej osobie precyzyjnie podnosić, przemieszczać
i ustawiać duże, ciężkie ładunki z niewielkim
wysiłkiem. Za pomocą wózka widłowego, wózka
zwykłego lub platformy można zredukować
ryzyko urazów kręgosłupa przy podnoszeniu i
przenoszeniu ciężarów.
Istnieje jednak duże ryzyko obrażeń lub śmierci,
jeżeli operator wózka:
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 nie zna zasad fizyki pozwalających na
podnoszenie ciężarów za pomocą wózka
 nie zna dobrze poszczególnych operacji
wózkiem
 operuje wózkiem nieostrożnie i
niebezpiecznie, bez znajomości ryzyka
 używa wózka niesprawnego, bez niektórych
części lub do nieprzewidzianego użytku.

Około 35.000 poważnych wypadków i 62.000 z
mniejszymi obrażeniami zdarza się rocznie w USA
przy używaniu wózków widłowych. OSHA ocenia,
że co roku wypadki dotyczą ok. 11% ogólnej
liczby wózków widłowych.

Typy poważnych wypadków

Procentowo

Zgniecenie przy przewróceniu wózka

42%

Zgniecenie pomiędzy wózkiem a podłożem

25%

Zgniecenie poniędzy wózkami

11%

Uderzenie lub popchnięcie przez wózek

10%

Uderzenie przez spadające materiały

8%

Upadek z platformy na widły

4%
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Rodzaje wózków widłowych
Wózki widłowe to napędzane wózki
przemysłowe (PIT) objęte normami
bezpieczeństwa. PIT to pojazdy napędzane
silnikami, używane do przewozu, pchania,
ciągnięcia, podnoszenia materiałów.
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Wózki widłowe występują w wielu wielkościach
i mają różne udźwigi. Silniki mogą być zasilane
akumulatorami, gazem, benzyną lub olejem
napędowym. Niektóre wózki są specjalnie
dostosowane do pracy w niebezpiecznych
warunkach otoczenia i w atmosferach
wybuchowych, gdzie zwykły wózek może
spowodować pożar lub/i eksplozję.

Wózek elektryczny boczny
(opony pełne)

.

Różne typy pojazdów PIT są używane w różnych
gałęziach przemysłu. Niektóre z występujących
typów są wymienione poniżej.
Wózek elektryczny czołowy (opony
pełne lub pneumatyczne)

Wózek ręczny lub z napędem elektrycznym
(opony pełne)

.

.
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Rodzaje wózków widłowych

.

Wózek spalinowy (opony
pneumatyczne)
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Wózek spalinowy (opony
pełne)

.

Wózek spalinowy lub z napędem elektrycznym
(opony pełne lub pneumatyczne)

Wózek widłowy terenowy
(opony pneumatyczne)

.

.
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Czasem w wózkach jest montowane dodatkowe
wyposażenie w celu zwiększenia zasięgu,
możliwości przeładunku beczek lub bel
materiałowych, podnoszenia ładunków, ludzi, itp.
Używanie osprzętu nie
zaprobowanego przez producenta
wózka może zmieniać
charakterystykę i udźwigi i w
rezultacie spowodować wywrócenie
wózka.
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Przystawka - wysięgnik do podnoszenia
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Jeżeli jest używane dodatkowe wyposażenie,
mogące wpływać na udźwig lub/i bezpieczeństwo,
każdorazowo musi być zatwierdzone przez
producenta wózka. Właściciel musi wprowadzić
oznaczenie z nowym ciężarem wózka z tym
wyposażeniem i podać maksymalny dopuszczalny
udźwig na największej wysokości.

Kosz dla personelu

Chwytak do beczek

Przystawka z hakiem

Przystawka do beli (np. dywanów)
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Operator musi być przeszkolony
Nieprzeszkolony operator jest niebezpieczny, tak
jak kierowca bez prawa jazdy.
Przepisy państwowe wymagają, aby
pracodawca upewnił się, że operator
posiada odpowiednie i
udokumentowane uprawnienia do
pracy wózkiem widłowym (w Polsce
uprawnienia wydaje UDT).
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Podstawy wiedzy o wózkach widłowych

.

 Kontrole i konserwacja, które będzie musiał
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W czasie szkolenia operatorów należy przekazać
przynajmniej podstawy wiedzy wymienione poniżej.
Jeżeli niektóre z podanych punktów nie dotyczą
zakresu pracy operatora, można je pominąć, ale nie
jest to zalecane.

ig

 Instrukcje obsługi.
 Ostrzeżenia i zalecenia dla typów wózków, do

w

których obsługi będzie uprawniony operator.

dz

 Różnice pomiędzy kierowaniem wózkiem
widłowym a samochodem.

 Elementy sterowania i kontroli:

wykonywać operator.

 Napełnianie paliwem.
 Ładowanie akumulatorów.
 Ograniczenia operacji wózkiem.
 Wszystkie inne instrukcje, ostrzeżenia i

zalecenia zawarte w instrukcji dla
przewidzianego do obsługi typu wózka.

ich położenie, działanie i funkcje.

 Obsługa silników spalinowych i elektrycznych.
 Kierowanie i wykonywanie manewrów.
 Widoczność (z uwzględnieniem przesłaniania
przez ładunek).

 Montaż/demontaż wideł i wyposażenia,
działanie i ograniczenia użytkowania.

 Udźwigi wózków.
 Stabilność wózków.
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Podstawy wiedzy o miejscu pracy

 Stan podłoża, na którym będzie jeździć
wózek.

 Rodzaj ładunku i jego stabilność.
 Manewry ładunkiem, ustawianie i
zdejmowanie.

 Ruch pieszych w obszarze pracy wózka.

Wykwalifikowany trener: Pracownik lub osoba
obca, która posiada odpowiednią wiedzę, szkolenia i
doświadczenie dla szkolenia operatorów wózków
widłowych. Osoba szkolona może obsługiwać wózek
widłowy tylko wtedy, gdy jest bezpośrednio
nadzorowana przez taką osobę i kiedy nie zagraża to
nikomu.

których będzie poruszać się wózek

ig

 Otwieranie drzwi i miejsca zamykane
 Niebezpieczne (klasyfikowane) miejsca, w

w

 Rampy i inne pochylenia powierzchni, które

dz

mogą wpływać na stabilność wózka

 Pomieszczenia zamknięte i inne obszary ze
złą wentylacją, gdzie może gromadzić się
tlenek węgla i gazy spalinowe

 Inne, specjalne lub niebezpieczne obszary,

pl

będzie poruszać się wózek
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 Wąskie i inne ograniczone miejsca, w których

Dokumentacja szkolenia: Jeżeli operator
posiada uprawnienia do obsługi wózków
widłowych, pracodawca musi mieć to
udokumentowane. Operator powinien być
oceniany w aktualnym miejscu pracy co trzy lata i
przechodzić odpowiednie szkolenia BHP.

które mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy
wózka

Zapis i wyniki szkolenia: Pracodawca musi
przechowywać u siebie dokumentację szkolenia
każdego z operatorów. W dokumentacji musi być
wymienione imię i nazwisko operatora, data
szkolenia, data oceny i nazwisko osoby
przeprowadzającej szkolenie.
Powtórne szkolenie jest wymagane, jeżeli operator
brał udział w wypadku. Dotyczy to także szkolenia
na nowych typach wózków wprowadzanych u
pracodawcy lub przy zmianie warunków w
miejscu pracy.
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Jak pracuje wózek widłowy
Jazda wózkiem jest inna niż samochodem
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W samochodach kierowane są przednie koła. W
wózkach widłowych tylne. W czasie skrętu tylna
część wózka obraca się wokół przedniej osi, co
pomaga w utrzymaniu ładunku. Operator musi
sprawdzić przestrzeń wolną z tyłu wózka, aby mieć
pewność możliwości wykonania skrętu. Wolna
przestrzeń z tyłu wózka musi być brana pod uwagę,
szczególnie w wąskich miejscach, przy oznaczaniu
dróg jezdnych dla wózków i planowaniu
rozstawienia regałów/miejsc do składowania.
Oznakowanie tylko wtedy przyniesie efekt, jeżeli
na drogach tego typu nie będą składowane inne
materiały.
Wózek widłowy nie jest specjalnie czuły na ruchy
kierownicą. Tylna oś kierowana powoduje
trudności w natychmiastowym zatrzymaniu wózka
w czasie skrętu i zachowaniu pełnej kontroli.
Ważne jest w związku z tym, aby nie pokonywać
zakrętów zbyt szybko.

Jazda z ładunkiem skierowanym w
dół pochyłości może spowodować
utratę kontroli nad wózkiem i nad
ładunkiem.
Jeżeli konieczna jest jazda wózkiem po pochyłości,
ładunek powinien być skierowany pod górę.
Inaczej tylne koła są odciążone, mogą utracić
kontakt z podłożem i w konsekwencji utratę
możliwości kierowania wózkiem! Ładunek może
także spaść z wideł lub spowodować wywrócenie
wózka.
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Często duże ładunki ograniczają widoczność do
przodu i konieczna jest jazda z ładunkiem
skierowanym do tyłu (czyli jazda do tyłu).
Zachować szczególną ostrożność przy takim trybie
jazdy.

Zabezpieczenia wózka
Na karetce zamontowana jest osłona przed
upadkiem ładunku do tyłu, na operatora. Jest to
szczególnie ważne przy podnoszeniu ładunku na
dużą wysokość, gdyż ładunek lub jego część łatwo
może spaść do tyłu przy gwałtowniejszym
wykonaniu ruchu (przyspieszanie, hamowanie,
jazda po nierównym podłożu).
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Osłona górna (dachowa) chroni przed upadkiem
ładunku z góry przy ustawianiu na wysokości
powyżej operatora. Osłona nie ma pełnej
wytrzymałości udźwigu wózka, chroni tylko przed
upadkiem drobnych części lub paczek z ładunku.
Jest to wyposażenie obowiązkowe dla wózków,
które mogą podnosić ładunek powyżej operatora.
Nie jest stosowana w konstrukcjach specjalnych,
gdzie ograniczenia są związane z miejscem pracy
(np. mała wysokość przejazdowa).
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Pasy bezpieczeństwa lub barierki dla operatora
służą do zapobiegania wypadnięcia z wózka w
razie jego wywrócenia. Wielu producentów
produkuje specjalne zestawy, umożliwiające
zamontowanie pasów lub barierek w starszych
typach wózków.

W czasie, gdy wózek zaczyna się wywracać,
bezpieczniejsze jest pozostawanie w fotelu, mocne
przytrzymanie i odchylenie w kierunku
przeciwnym do kierunku upadku wózka niż
zeskakiwanie z wózka. Wiele śmiertelnych
wypadków zdarza się, jeżeli operator wyskakuje z
wózka. Przewracanie się wózka jest najczęściej
powolne i powoduje u operatora przekonanie, że
jest jeszcze czas na zeskoczenie z wózka. Po
przekroczeniu przez środek ciężkości linii kół,
wózek przewraca się gwałtownie. Osłona dachowa
może szybko przycisnąć lub zgnieść operatora,
który wyskakuje z wózka.

.
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Jak pracuje wózek widłowy
Brak zapiętych pasów może
spowodować, że operator w razie
przewrócenia wózka, wypadnie z
niego na zewnątrz poza osłony.
Jeżeli wózek jest wyposażony w pasy
bezpieczeństwa lub zamykane barierki, operator
musi ich używać.

Bezpieczne przewożenie i
podnoszenie ciężkich ładunków

pl
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Przykład: Równo rozłożony na widłach ładunek o
szerokości 0,91 m ma środek ciężkości w
odległości 0,455 m od zagięcia wideł.¹
Przy ciężarze ładunku 1815 kg, moment ładunku
wynosi 825,8 kgm (0,455 m x 1815 kg).
Jeżeli “moment” wózka jest większy lub równy od
825,8 kgm, wózek może bezpiecznie podnieść
ładunek.

i2

Wózek widłowy działa na zasadzie dźwigni.
Ładunek umieszczony na widłach jest
równoważony z drugiej strony punktu podparcia
przez podwozie wózka i zintegrowaną
przeciwwagę.
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Określenie, czy wózek może bezpiecznie przewieźć
ładunek, czy wywróci się jest determinowane przez
porównanie momentów siły.
Moment oznacza odległość od punktu podparcia
do środka ciężkości pomnożoną przez ciężar.

Na wózku widłowym jest zamontowana tabliczka
znamionowa z podanym maksymalnym
udźwigiem. Jeżeli wózek ma udźwig 13600 kg
lub mniejszy, jest obliczany dla ładunku ze
środkiem ciężkości 0,61 m od zagięcia wideł,
jeżeli ma większy udźwig obliczenia są
wykonywane dla środka ciężkości ładunku w
odległości od zagięcia wideł, gdyż większe
wózki zwykle podnoszą większe objętościowo
ładunki.

.

10

Udźwig

Typ wózka

ID wyposażenia

Udźwig z wyposażeniem

.
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Przy podniesionym ładunku wózek może wywrócić
się na bok lub do przodu na widły. Operator zawsze
musi brać pod uwagę wypadkowy środek ciężkości
ładunku i wózka. Ten wspólny środek ciężkości
przemieszcza się razem ze zmianą położenia
ładunku i przy jeździe po nierównym lub pochyłym
terenie.
11

Jak pracuje wózek widłowy
W wózkach można wyznaczyć “trójkąt stabilności”. Wierzchołki trójkąta
umiejscowione są w środku każdego z przednich kół i w środku tylnego koła (lub
osi, jeżeli z tyłu są dwa koła). Pionowa linia wyprowadzona ze środka ciężkości
wspólnego dla ładunku i wózka, musi znajdować się
wewnątrz tak wyznaczonego trójkąta, aby wózek nie
wywrócił się na bok lub do przodu oraz nie zgubił
ładunku.
Wspólny środek ciężkości przemieszcza się poza
trójkąt w czasie wykonywania operacji:

Środek
ciężkości z maks.
ładunkiem
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Środek
ciężkości
samego wózka

 Podnoszenia na końcówkach wideł
 Przechylania wideł z ładunkiem do przodu
 Zbytniego pochylenia do tyłu w czasie podnoszenia
 Przemieszczania szerokiego ładunku
 Przemieszczanie się wózka może
spowodować przesunięcie się środka
ciężkości.

Poniższe ruchy powodują zmianę położenia środka ciężkości:
Operacja

Środek
ciężkości
wózek +
ładunek
Niestabilny
Stabilny
Środek
ciężkości wózka
bez ładunku

Kierunek przesunięcia środka ciężkości

Przechylanie wideł z ładunkiem do przodu

Podnoszenie ładunku z widłami przechyl. do tyłu
Jazda po pochyłości z ładunkiem skier. w dół

W kierunku przedniej osi

Gwałtowne zatrzymanie lub przyspieszanie w tył
Przechylanie ładunku do tyłu
Podnoszenie z równoczesnym pochylaniem w tył
Jazda po pochyłości z ładunkiem skier. w górę

W kierunku tylnej osi

Gwałtowne zatrzymanie lub przyspieszanie w tył
Jazda po pochyłości

W dolną stronę trójkąta

Jazda po koleinach lub nierównym podłożu

W kierunku koleiny lub dolnej strony trójkąta

Skęcanie

W stronę pierwotnego kierunku jazdy
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Poniższa lista przedstawia
czynności operatora, dzięki którym
można zmniejszyć ryzyko
wywrócenia wózka, kolizji i utraty
ładunku.
Aby zabezpieczyć wózek przed wywróceniem,
upadkiem na bok lub zgubieniem ładunku:

 Upewnić się, że ładunek jest stabilnie i
pewnie ułożony na widłach.

 Nie przechylać wideł do przodu, z wyjątkiem
 Przechylać widły do tyłu tylko na tyle, ile jest
to konieczne dla stabilności ładunku.

 Utrzymywać ładunek możliwie nisko w
czasie jazdy.

 Tory kolejowe przejeżdżać ukosem, o ile to
możliwe.

Uszkodzony wózek może zabić
43-letni prezes firmy zginął przy
rozładowywaniu wózkiem stalowych
kręgów z naczepy platformowej.
Wózek jechał z prędkością ok. 8 km/h po
betonowej nawierzchni pochylonej 3 %.
Operator obracał wózek z tyłu naczepy. W
czasie tego manewru wózek zaczął
przewracać się na bok. Operator
wyskoczył z wózka na stronę podjazdu.
Osłona dachowa wózka przygniotła głowę
i szyję operatora do betonowego podjazdu,
powodując śmierć na miejscu. Kontrola
wózka wykazała, że z prawej strony przy
tylnym kole były uszkodzone sworznie
zawieszenia i zawieszenie przechylało się
bez ograniczeń. Dodatkowo, luz w
układzie kierowniczym powodował
konieczność wykonania przynajmniej
połowy obrotu koła kierownicy zanim koła
wózka reagowały na skręt. Wózek nie był
wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

dz
w
ig
i2
4.
pl

momentu za- i rozładunku na widły.

Brak kontroli prawidłowego
działania wózka może prowadzić
do wypadków, takich, jak
opisano poniżej.

 Do wind wjeżdżać na wprost.
 Ładunek trzymać podniesiony w czasie jazdy
w dół lub w górę pochyłości.

 Jeździć z prędkością, która pozwala na

zatrzymanie bez przekroczenia trójkata
stabilności.

 Jeździć powoli po mokrych i śliskich
nawierzchniach.

 Jeździć powoli w czasie wykonywania
zakrętów, używać klaksonu.

 Unikać jazdy po luźnych przedmiotach lub
nawierzchniach z koleinami lub dziurami.

 Nie zezwalać na jazdę nieupoważnionych
osób na wózku.

 Nie jeździć ryzykownie i nie wykonywać
karkołomnych manewrów.
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Jak pracuje wózek widłowy
Kontrola przed rozpoczęciem pracy
Wózek musi być sprawdzany pod kątem usterek
codziennie, na początku i przy zakończeniu zmiany
- przez operatora lub wyznaczoną osobę. Nawet,
jeżeli operator obsługuje wózek w sposób
bezpieczny, ustarka może być przyczyną
poważnego wypadku. Niektóre z rzeczy do
sprawdzenia:

Czy wszystkie funkcje (podnoszenie,
opuszczanie, pochylanie masztu) działają
płynnie? Czy są odpowiednio oznaczone?
Czy są uszkodzenia lub deformacje wideł,
masztu, osłony dachowej lub oparcia?
Czy działają światła do pracy w nocy lub
zaciemnionych lokalizacjach?

dz
w
ig
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Czy klakson działa? Używać klaksonu na
skrzyżowaniach i tam, gdzie widoczność jest
ograniczona.

Czy w oponach jest prawidłowe ciśnienie i nie
są uszkodzone? Zbyt niskie ciśnienie lub
uszkodzenie może powodować przewrócenie
się wózka przy dużych ładunkach.

Czy są wycieki z masztu lub innych miejsc
układu hydraulicznego? Wyciekający olej
może spowodować ryzyko poślizgu lub
uszkodzenie układu hydraulicznego.
Czy połączenia paliwowe są dokręcone,
terminal akumulatorów zakryty? Kawałki
metalu na terminalu akumulatora mogą
spowodować wybuch.

Czy na wózku znajdują się szmatki, większa
ilość smaru lub oleju i innych materiałów
łatwopalnych?

Czy z układu wydechowego wydobywają się
iskry lub płomienie?
Czy silnik wykazuje objawy przegrzania?
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Czy kierowanie działa prawidłowo? Duże luzy
lub opory zmniejszają możliwości panowania
nad wózkiem.
Czy hamulce działają prawidłowo i płynnie?
Nagłe zatrzymanie może spowodować
wywrócenie się wózka.
Czy pasy bezpieczeństwa (jeżeli są
zamontowane) działaja prawidłowo?
Czy tabliczka z podanym udźwigiem jest
czytelna?

Wszystkie usterki wpływające na bezpieczeństwo
muszą być usunięte przed rozpoczęciem pracy.
W aneksie A umieszczony jest przykładowy wzór
protokołu kontroli.

Bezpieczne użytkowanie wózka
Rodzaj i stan podłoża

Jazda

Powierzchnia, po której jeździ wózek może
powodować zagrożenia bezpieczeństwa. Luźne
przedmioty, wyboje i zagłębienia mogą
spowodować utratę kontroli nad wózkiem,
gwałtownego, niespodziewanego zatrzymania lub
zgubienia ładunku. Miękka, brudna nawierzchnia
może powodować zapadanie się kół w czasie
podnoszenia i utratę stabilności.

Podstawowa zasada to pełna kontrola nad
wózkiem przez cały czas. Dodatkowe zasady:





dz
w
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Sterować wózkiem tylko z fotela operatora. Nigdy
nie uruchamiać żadnych funkcji stojąc z boku
wózka.
Nigdy nie przewozić pasażerów, chyba, że
wózek jest do tego przystosowany.
Nigdy nie umieszczać żadnej części ciała
pomiędzy ruchomymi elementami masztu, a
wczasie jazdy nie wystawiać poza obręb
podwozia wózka.
Zawsze patrzeć w kierunku jazdy i
utrzymywać dobrą widoczność. Jechać do tyłu,
jeżeli ładunek przesłania widok do przodu.
Utrzymywać dystans długości trzech wózków
od wózka jadącego z przodu.
Nie jeździć wózkami w tym samym kierunku,
jeżeli jest to ślepa uliczka lub inna
niebezpieczna lokalizacja.
Nigdy nie podjeżdżać blisko do osób, ławek i
stałych obiektów.
Nigdy nie zezwalać, aby ktokolwiek
przebywał pod podniesionymi widłami, nawet
jeżeli nie ma na nich ładunku.
Zachować odpowiedni odstęp od przeszkód
napowietrznych (belek, lamp, zraszaczy, rur,
itp.).
Nie jeździć ryzykownie i nie wykonywać
karkołomnych manewrów.
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Bezpieczne użytkowanie wózka
Wjazd na ciężarówki, naczepy i platformy
Brak zabezpieczenia kół pojazdu
klinami może spowodować
przesunięcie się pojazdu i wózek może
spaść pomiędzy pojazd a rampę.

pl

.

i2
4.

Wózki często muszą wjeżdżać z rampy na
samochody lub naczepy, przez odpowiednie
pomosty.
Jeżeli pomost nie jest zabezpieczony i zablokowany
lub nie ma odpowiedniej wytrzymałości, może się
przesunąć się w czasie wjazdu wózka. Pomost może
także spaść w czasie prostopadłego lub ukośnego
wjazdu wózka na pomost.

dz

w

ig

Pojazd lub naczepę można zabezpieczyć przed
przesunięciem za pomocą klinów na łańcuchach,
informując kierowcę, że ma je podłożyć z przodu
tylnych kół. Inną metodą jest użycie urządzenia
przytrzymującego zamontowanego do rampy,
ustawiane po cofnięciu pojazdu do odpowiedniego
położenia. System informuje, że pojazd jest
zablokowany lub, że wystąpiły problemy.

Niektóre podjazdy są pochylone w dół w kierunku
rampy. Nie zastępuje to konieczności zablokowania
pojazdu.
Czasami naczepy są pozostawiane do załadunku bez
podpiętego ciągnika. W takim przypadku należy
użyć rozkładanych podpór naczepy do
zablokowania jej w położeniu do załadunku.
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.

.

Niezabezpieczony pomost może
przesunąć się w każdym momencie i
spowodować gwałtowne zatrzymanie
wózka oraz zgubienie ładunku, jeżeli
koła wpadną w przestrzeń pomiędzy
naczepą a rampą.

dz
w
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Przenośne pomosty muszą być zabezpieczone
przed poruszeniem się. Niektóre posiadają
sworznie do blokowania do rampy. Zabezpiecza to
pomost przed przesunięciem zarówno w stronę
rampy, jak i pojazdu. W celu uniknięcia
zmiażdżenia palców przy zakładaniu, są
wyposażone w odpowiednie uchwyty ręczne,
oczka lub inne, umożliwiające ich przenoszenie
przez wózki.
Utrzymywać bezpieczny odstęp od brzegów
pomostu. W celu podkreślenia brzegów w sposób
widoczny dla operatora, są one oznaczone farbą
lub taśmą w kolrze żółtym lub w ukośne,
żółto-czarne pasy. W warunkach morskich,
montowane są dodatkowe niskie barierki,
uniemożliwiające wyjechanie wózka poza
wyznaczoną drogę.

Do blokady wagonów używane są specjalne kliny
szynowe. Dodatkowo musi być ostrzeżenie,
zabraniające przetoczenia wagonu w czasie pracy
wózka. Jednym z takich oznaczeń jest niebieska
tablica z napisem STOP, zamocowana na wagonie.
Jeżeli wózek ma otwierać drzwi wagonu, musi być
zamontowane specjalne wyposażenie.
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Bezpieczne użytkowanie wózka
Załadunek i rozładunek wózka

Sprawdzić miejsce rozładunku przed odstawieniem
ładunku:

Kontrola ładunku przed podniesieniem:

 Czy miejsce odstawienia jest poziome i

 Czy jest stabilny, czy są części, które mogą

wytrzymałe, czy ładunek trzeba obrócić lub
przechylić?

się ześlizgnąć w czasie przewozu?
Zabezpieczyć w razie potrzeby. Ilustracje
poniżej pokazują często spotykane rodzaje
ładunków.

 Nigdy nie kłaść ciężkiego ładunku na lżejszy.
 Sprawdzić maksymalne dopuszczalne

 Czy wymiary i ciężar ładunku odpowiadają

piętrowanie ładunku i orientację
wydrukowane na kartonach.

udźwigowi wózka dla koniecznej do
uzyskania wysokości? Jeżeli nie, to czy
ładunek można podzielić na mniejsze
części?
Załadunek:

 Sprawdzić wytrzymałość regału lub podłoża,

pl

na które będzie odstawiony ładunek.

 Czy są odłączone wragmenty regału? Nośność

4.

niekompletnego regału jest nieznana!
Zaczekać do uzupełnienia brakujących części.

i2

 Podjechać prosto do przodu ładunku.
 Ustawić widły w pozycji do podsunięcia pod



Czy regały są ustawione plecami do siebie?
Może wystąpić konieczność pomocy drugiej
osoby przy tylnym regale dla uzyskania
informacji o prawidłowym wykonaniu operacji
odstawiania ładunku.



Czy drewniane deski lub półki są w dobrym
stanie?

ig

ładunek.

w

 Wjechać całkowicie widłami pod ładunek.
 Płynnie przechylić widły do tyłu w celu

dz

stabilizacji ładunku i podnieść widły.

Blok

Kostka

.

.
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.

.

 Jeżeli piętrowane są palety, czy inne palety są

w dobrym stanie, a stos jest w stanie utrzymać
dostawianą paletę?

 Czy regały są zamocowane do podłoża lub

innej trwałej struktury?
Wyładunek palety:

 Podjechać prostopadle do miejsca na regale

.

dz
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lub stosu, na którym paleta ma być
umieszczona.
Przechylić maszt do przodu do poziomego
położenia. Maszt przechylać tylko, jeżeli
ładunek jest powyżej miejsca ustawienia.

 Opuścić widły i cofnąć wózek.
 Wizualnie ocenić, czy ładunek jest ustawiony
stabilnie.

Pozostawienie wózka bez nadzoru

Wózek jest uznany za pozostawiony bez nadzoru,
jeżeli jest niewidoczny dla operatora lub operator
jest oddalony o więcej niż 7,5 m od wózka. Przy
pozostawianiu wózka bez nadzoru zawsze opuścić
widły na podłoże. Ustawić wszystkie elementy
sterowania na neutral, wyłączyć zasilanie (lub
zgasić silnik) i zaciągnąć hamulec. Jeżeli wózek
stoi na pochyłym terenie, zabezpieczyć koła
klinami.
Jeżeli wykonywany jest demontaż (wymiana
osprzętu) w wózku i operator przebywa w
odległości do 7,5 m od wózka, musi co najmniej
opuścić widły na podłoże, ustawić wszystkie
elementy sterowania na neutral i zaciągnąć
hamulec.

.

Podnoszenie/opuszczanie ludzi na
widłach lub na palecie może skutkować
upadkiem z wysokości i zmiażdżeniem
palców przez elementy ruchome masztu.
19

Bezpieczne użytkowanie wózka
Podnoszenie/opuszczanie ludzi
Nigdy nie podnosić osób stojących na palecie lub
bezpośrednio na widłach! Jeżeli wózek ma być
używany do podnoszenia ludzi, obowiązkowo
używać specjalnego kosza lub innych
przystosowanych rozwiązań, spełniających
poniższe wymagania:

47-letni mężczyzna, asystent kierownika
magazynu, zginął w czasie pracy przy
ładowaniu opon na paletę na wózku.
Dwóch pracowników ułożyło paletę na
widłach i ofiara stanęła na palecie.
Operator wózka podniósł ją na wysokość
5 m ponad betonową podłogę. Ofiara
ułożyła na palecie kilka opon, kiedy
operator stwierdził, że paleta jest
niestabilna. Ofiara straciła równowagę i
spadła, uderzając głową o betonową
podłogę.

dz
w
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Kosz musi być zaaprobowany przez producenta
wózka i mieć zamontowane barierki wysokości 1 m
do 1,15 m powyżej barierek pośrednich i osłony na
nogi. Musi także zabezpieczać przed kontaktem z
ruchomymi elementami masztu i zapięcie
zabezpieczające do masztu i wideł. Patrz przykład na
rysunku obok.

Upadek z wózka

 Kosz musi być bezpiecznie zamocowany do
wideł za pomocą zatrzasków lub łańcucha.

 Musi posiadać tabliczkę znamionową.

 Sprawdzić u producenta wózka, czy w razie

awarii układu hydraulicznego, opadanie wideł
nie odbywa się z prędkością większą niż 41
m/minutę. Określić jaki kosz może
współpracować z wózkiem.

 Zablokować sterowanie przechyłem masztu w
celu zabezpieczenia przed przechyleniem
kosza.

 W czasie podnoszenia i opuszczania kosza

operator musi być w swojej normalnej
pozycji. Jeżeli kosz jest podniesiony, operator
nie może oddalić się od wózka na więcej niż
7,5 m.

 Nie przejeżdżać wózkiem z personelem w
koszu.

20

.

Wózki do kompletacji zamówień są przeznaczone
do podniesienia operatora i panela sterowania do
odpowiedniego poziomu regału. Jeżeli wózek nie
posiada standardowo zamontowanych barierek,
operator musi założyć uprząż i przypiąć ją do
uchwytu przewidzianego przez producenta wózka.

.

i2
4.

Tankowanie/Ładowanie akumulatorów

pl

Poniższe procedury są przewidziane
dla zapobiegania eksplozji
łatwopalnych oparów przez iskry lub
zderzenie z nieosłoniętymi
zbiornikami paliwa.

W czasie tankowania lub ładowania akumulatorów
przestrzegać poniższych zasad:

w

iskry lub płomienie w obszarze
tankowania/ładowania.

ig

 Nie palić i nie używać sprzętu wytwarzającego

wentylowany.

dz

 Upewnić się, że obszar jest odpowiednio


Upewnić się, że w pobliżu jest gaśnica.



Upewnić się, że zbiornik lub stacja ładowania
są zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
pojazdy.

.

Wózki na ciekły gaz (LPG):

 Gaz LPG jest bardzo zimny.
 W czasie tankowania zakładać okulary
ochronne.

 Przed tankowaniem sprawdzić, czy nie ma
wycieków z instalacji.

Wózki benzynowe lub na olej napędowy:

 Przed tankowaniem zgasić silnik i zaciągnąć
hamulec ręczny.

 Przed uruchomieniem silnika usunąć rozlane
paliwo.
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Bezpieczne użytkowanie wózka
Wózki akumulatorowe:




ig

 Nie wyjmować akumulatorów z wózka bez

4.



i2



otworach cel, aby zapobiec rozpryskiwaniu
elektrolitu (upewnić się, że nie są
wciśnięte/zakręcone).
Skrzynkę akumulatorów trzymać otwartą w
celu dobrego odprowadzania ciepła.
Metalowe narzędzia i przedmioty trzymać z
daleka od klem, aby zapobiec zwarciom i
możliwej eksplozji gazów.
W czasie dodawania wody do akumulatora
zawsze zakładać okulary ochronne i osłonę
twarzy, aby zapobiec możliwości oparzenia przez
elektrolit.
Obszar ładowania akumulatorów musi mieć
zapewniony dostęp do środków
umożliwiających spłukanie i neutralizację
elektrolitu.

pl

 W czasie ładowania korki trzymać na
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w

dz



odpowiedniego przeszkolenia oraz bez
odpowiedniej wciągarki zamontowanej w na
terenie stacji ładowania.
Jeżeli wykonywane są czynności obsługowe, z
wyjątkiem rutynowego ładowania,
pracodawca musi zapewnić stanowisko do
przemywania oczu w odległości osiągalnej
przez pracownika w ciągu 10 sekund. Musi
ono zapewniać przepływ przynajmniej 15 l
wody na minutę w ciągu 15 minut.

.

Jazda wewnątrz pomieszczeń i w innych zamkniętych obszarach

w

ig

i2
4.

Silniki spalinowe wytwarzają m.in. tlenek
węgla. Jego stężenie może szybko wzrastać
w zamkniętych pomieszczeniach, bez
sygnałów ostrzegawczych dla ludzi. Objawy
zatrucia, takie jak ból i zawroty głowy,
zmęczenie i osłabienie, mogą wystąpić na
tyle szybko, że ofiara nie może się sama
uratować. Tlenek węgla może powodować
trwałe uszkodzenia mózgu, powodujące
zmianę osobowości i zaniki pamięci. Po
wdychaniu tlenku węgla, wiąże się on z
hemoglobiną, uniemożliwiając transport
tlenu do mózgu i innych organów. Nawet
mała ilość tlenku węgla może spowodować
bóle i zawał serca u osób z problemami
kardiologicznymi.

pl

Zagrożenie tlenkiem węgla

dz

Normy państwowe (w USA WAC 296-841)
określają maksymalne dopuszczalne stężenie
tlenku węgla w powietrzu. Spalinowe wózki
widłowe nie mogą być używane, jeżeli
pomieszczenia nie mają odpowiedniej wentylacji.
Wózki zasilane gazem (propan) także wytwarzają
tlenek węgla i muszą być regularnie kontrolowane
i konserwowane. Jeżeli stężenie tlenku węgla może
być zbyt wysokie, skonsultować się z odpowiednią
służbą (PIP, Sanepid) w celu dokonania pomiarów
i opracowania rozwiązań wentylacji pomieszczeń.
Praca wózkami w środowiskach, gdzie występują
substancje chemiczne i zapylenie, może być
niebezpieczna. Używać tylko wózków
odpowiednich dla danego środowiska!
W celu wyboru odpowiedniego typu wózka, konieczna
jest znajomość typu środowiska (klasa), nazwa

.

występującej substancji i rodzaj występowania
zagrożenia (dział).

Definicje



Obszar klasy I to obszar, gdzie występują
palne gazy lub opary lub mogą występować
takie ich ilości, które mogą prowadzić do
wybuchu lub zapłonu.

 Obszar klasy II to obszar, gdzie występuje
zapylenie mogące prowadzić do wybuchu.

 Obszar klasy III to obszar, gdzie występują w
powietrzu łatwo zapalne pyły i włókna, jednak
w ilościach niewystarczających do stworzenia
mieszanki wybuchowej.

 Obszar nieklasyfikowany to obszary nie
określone w klasach I do III.
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Jazda wewnątrz pomieszczeń i w innych zamkniętych obszarach

Ryzyko wybuchu/zapłonu

2. Ustalić wiersz, w którym
wymieniane są substancje
występujące w danym
obszarze.
3. Wybrać drugą lub trzecią
kolumnę (Dział) w zależności
od rodzaju występowania
zagrożenia.

Wbudowane zabezpieczenia przeciwpożarowe
Minimum
D + dodatkowe dla paliwa, wydechu i ukł. elektr.
DS + zabezpieczony cały układ elektryczny
Minimum
E + przeciwiskrowe i limit temperatury powierzchni
ES + zabezp. silniki i wyposażenie elektryczne
do użytku przy łatwopalnych oparach i zapyleniu

i2

4. W celu ustalenia rodzaju
wózka patrz tabela obok.

Typ
D (na olej
napędowy)
DS
DY
E
ES
EE
EX
G (na
benzynę)
GS
LP
LPS

pl

1. W pierwszej kolumnie ustalić
klasę zagrożenia.

Wszystkie wózki widłowe mają określone rodzaje przeznaczenia,
określające ich możliwości pracy w niebezpiecznych obszarach.
Oznaczenie takie można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Poniższa tabela objaśnia to oznakowanie.

4.

Do doboru wózka używać
poniższej tabeli.

dz

w

ig

Minimum
G + dodatkowe dla paliwa, wydechu i ukł. elektr.
G + minimalne dla ciekłego gazu
LP + dodatkowe dla paliwa, wydechu i ukł. elektr.

Jeżeli pracujesz w obszarze o
klasyfikacji:

Używaj tego typu wózka (patrz
opis zagrożeń powyżej)

Klasa I
.

.

.

.

.

.
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Jeżeli pracujesz w obszarze o
klasyfikacji:

Używaj tego typu wózka (patrz
opis zagrożeń powyżej)

Klasa I (c.d.)

Dział I (c.d.)

Dział II (c.d.)

EX

.

Klasa II
.

.

Sadza, pył węglowy lub koks.
.

.

.

dz
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.

.

EX

.

.

EX

DY, EE, EX

.

.

. DY, EE, EX

.

.

DS, DY, ES, EE, GS, LPS
(Typ E może być używany,
o ile poprzednio był
używany w tym obszarze).

D, E, G, LP
(mogą być używane wózki o wyższych
klasach zabezpieczenia)
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Konserwacja wózka
Wyłączenie z pracy i okresy
międzyprzeglądowe
Przepisy przewidują kontrolę bezusterkowości
wózka przed pierwszym wprowadzeniem do
użytkowania i codziennie w czasie jego pracy.
Jeżeli wózek jest użytkowany w ruchu ciągłym,
kontrole muszą się odbywać po każdej zmianie.

Bezpieczeństwo przy konserwacji
Aby uniknąć wypadku lub choroby w czasie
wykonywania konserwacji:

 Nie naprawiać wózka w obszarach

zagrożonych (klasa I, II, III, jak opisano
uprzednio).
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W aneksie A podany jest przykład codziennej listy
kontrolnej dla operatora. Lista kontrolna musi
zawsze być w wózku. Niektórzy pracodawcy
prowadzą ewidencję tych kontroli.

Nie zmieniać i nie demontować żadnych części
wózka i wyposażenia bez pisemnej aprobaty
producenta. Nanieść zmiany na tabliczkę udźwigu
i do instrukcji obsługi.

Jeżeli stwierdzone są usterki, wózek wyłączyć z
eksploatacji do czasu naprawy przez odpowiedni
serwis.
Dodatkowo, w instrukcji obsługi wózka, są podane
czynności konserwacyjne, które muszą być
wykonywane przez wykwalifikowane osoby, w
określonych odstępach czasu, w celu utrzymania
wózka w bezpiecznej kondycji roboczej.
Obowiązkowo prowadzić ewidencję przeglądów i
wykonanych napraw. Inspektor BHP prowadzący
dochodzenie powypadkowe może poprosić o
przedstawienie tych danych. Jeżeli nie ma takich
zapisów, niemożliwe jest udowodnienie, że praca
wózkiem była bezpieczna i wózek nie przyczynił
sie do wypadku.
Przy wymianie części stosować tylko oryginalne
od producenta. Jeżeli wózek jest specjalnie
przystosowany do pracy w zagrożonych
obszarach, upewnić się, że naprawy spełniają
wymogi UL lub innych, odpowiednich, przepisów.
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 Upewnić się, że obszar jest odpowiednio
przewietrzany.

 Nie używać łatwopalnych rozpuszczalników
do mycia wózka.

 Nigdy nie kłaść się pod wózkiem opartym

tylko na podnośniku lub jakąkolwiek częścią
utrzymywaną tylko przez ciśnienie
hydrauliczne! Podkładać kobyłki lub stałe
elementy podparcia.

 W celu zabezpieczenia przed przypadkowym
uruchomieniem wózka, wyjąć kluczyk ze
stacyjki i odłączyć akumulatory. Przy
naprawach w układzie elektrycznym
obowiązkowo odłączyć akumulatory przed
rozpoczęciem naprawy.

Podsumowanie

Jednakże, może powodować zagrożenia dla
pracowników i w rezultacie obrażenia lub w
niektórych przypadkach nawet śmierć.
W celu zapobiegania lub eliminowania zagrożeń:

 Używać odpowiedniego dla danego obszaru

Training requirements and helpful
tips

Must employees be trained?
Yes. All employees operating a forklift must be
trained. The training consists of three elements:
formal (general, classroom-type) training, practical
(site-specific, hands-on) training and a visual
evaluation of the operator’s skill.

Does an employer have to hire a
professional trainer to give the training?
No. Anyone who has the knowledge, training and
experience to train and evaluate forklift operators
can conduct the training.

Can an employer develop their
own training program?
Yes. An employer can develop their own program
using, for example, WISHA Codes, Forklift Safety
Guide, videos, an owner’s manual review, or a
hands-on training session. Additionally, the trainer
would observe the operator and evaluate their
ability to safely operate the forklift. Topics that
must be covered during training and evaluation are
listed on the back of this fact sheet.

Does the employee have to be evaluated
after being trained?
Yes. After completing the classroom and hands-on
training, the employee must demonstrate the skills
learned. An evaluator designated by the employer
must visually evaluate these skills. Additionally, all
employees must be evaluated every three years to
ensure that they are still operating the forklifts in a
safe manner.



Obserwować pracę operatora i korygować w
razie niebezpiecznej obsługi wózka.

 Utrzymywać wózek w bezpiecznym stanie,

wolnym od usterek lub zagubionych części,
codziennie kontrolować go wizualnie i
przeprowadzać okresowe przeglądy.

evaluating a fork
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General forklift operation and safety information
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www.Lni.wa.gov/Safety

 Upewnić się, że operator otrzymał formalne
instrukcje, ma przeszkolenie praktyczne i
wymagane okresowe szkolenia.

These topics
must be covered
when training
operato
or

A forklift is a powerful tool that allows one person to precisely lift and place large, heavy loads with little
effort. However, there is a great risk of injury or death when a forklift operator has not been trained.
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typu wózka i wyposażenia, odpowiedniego
także dla rozmiarów ładunku i potencjalnego
zagrożenia ze strony środowiska.

Safety Topics

Forklift Safety

Safety Topics Forklift Safety: Training requirements and helpful tips

Wózek widłowy jest mocnym narzędziem, jeżeli
jest obsługiwany przez dobrze wyszkolonego
operatora. Pozwala na przemieszczanie i
organizację ładunków.

1-800-423-7233

Employers: We
offer workplace
For more inform
sa fet
ation, go to www.S
afetyConsult
ants.Lni.wa.go
v .y and health
technical assista
Employee/em
consultations
ployee repres
nce at no cost.
, risk management
entatives: You
Go to www.L
may file a formal
ni.wa.gov/Saf
assessments,
This information
training and
complaint when
sics/Complain
is availableety/Ba
you believe a
t for inform
in alternate format
safety or health
s on request.ation in English and
hazard exists
Spanish.
in your workpl
ace.
F417-202-000
[12-2012]

Aby zobaczyć lub wydrukować
przewodnik bezpieczeństwa dla
wózków widłowych, odwiedź
www.Lni.wa.gov/IPUB/417-202-000.pdf
Strona w języku angielskim.

lub www.dzwigi24.pl
Strona w języku polskim.
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Sprawdzić wszystkie pozycje przed rozpoczęciem pracy. Każdą poprawną
pozycję zaznaczyć jako sprawdzoną, wstawiając do odpowiedniej rubryki
znaczek . Poniżej tabeli objaśnić każdą nieodznaczoną pozycję i
powiadomić kierownika prac.
Nie pracować niesprawnym wózkiem! Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone!

Numer seryjny wózka:
Operator:

Numer seryjny wózka:
Operator:

Motogodziny:

Data:
Kontrola wizualna

Motogodziny:

Data:
Kontrola wizualna

Ciśnienie w oponach prawidłowe, opony bez oznak zużycia i uszkodzeń.
Widły i maszt bez uszkodzeń i deformacji. Nakrętki kół dokręcone.

Przeciwwaga (brak uszkodzeń, luzów).
Osłona dachowa (brak uszkodzeń, luzów).

Przeciwwaga (brak uszkodzeń, luzów).
Osłona dachowa (brak uszkodzeń, luzów).

Przystawki (o ile są zamontowane) pracują prawidłowo i nie są uszkodzone.
Podwozie wózka jest nieuszkodzone i wolne od oleju i smaru.

Przystawki (o ile są zamontowane) pracują prawidłowo i nie są uszkodzone.
Podwozie wózka jest nieuszkodzone i wolne od oleju i smaru.
Stan oleju hydraulicznego prawidłowy, brak wycieków.

4.

Stan oleju silnikowego prawidłowy, brak wycieków.
Stan oleju hydraulicznego prawidłowy, brak wycieków.
Chłodnica napełniona i brak wycieków.
Stan paliwa prawidłowy, brak wycieków.
Dokręcone podłączenia akumulatorów.

pl

Ciśnienie w oponach prawidłowe, opony bez oznak zużycia i uszkodzeń.
Widły i maszt bez uszkodzeń i deformacji. Nakrętki kół dokręcone.

ig

Pokrywa skrzynki akumulatorów i inne pokrywy na miejscu i zabezpieczone.
Tabliczka udźwigów jest czytelna.
Naklejki ostrzegawcze i instrukcja obsługi na miejscu i czytelne.
Pasy bezpieczeństwa lub uprząż nieuszkodzone, czyste i dostępne.
Silnik pracuje płynnie i cicho, bez iskrzenia z wydechu.
Sygnał dźwiękowy prawidłowy.
Sygnał skrętu (o ile zamontowany) działa prawidłowo.
Światła (przednie, obrysowe i ostrzegawcze) ustawione i działają prawidłowo.

w

Aneks A

Operator’s Daily Checklist

Kontrola codzienna: napęd elektryczny

Sprawdzić wszystkie pozycje przed rozpoczęciem pracy. Każdą poprawną
pozycję zaznaczyć jako sprawdzoną, wstawiając do odpowiedniej rubryki
znaczek . Poniżej tabeli objaśnić każdą nieodznaczoną pozycję i powiadomić
kierownika prac.
Nie pracować niesprawnym wózkiem! Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone!

i2

28

Kontrola codzienna: napęd spalinowy lub LPG

Dokręcone podłączenia akumulatorów.
Pokrywa skrzynki akumulatorów i inne pokrywy na miejscu i zabezpieczone.
Tabliczka udźwigów jest czytelna.
Naklejki ostrzegawcze i instrukcja obsługi na miejscu i czytelne.
Pasy bezpieczeństwa lub uprząż nieuszkodzone, czyste i dostępne.
Silnik pracuje płynnie.
Sygnał dźwiękowy prawidłowy.

dz

Sygnał skrętu (o ile zamontowany) działa prawidłowo.
Światła (przednie, obrysowe i ostrzegawcze) ustawione i działają prawidłowo.
Wskaźniki kontrolne i manometry działają prawidłowo.
Podnoszenie i opuszczanie działa płynnie bez poślizgu.

Sprawdzony 04/01/2007

Wskaźniki kontrolne i manometry działają prawidłowo.

Pochylanie działa płynnie bez poślizgu i obcych odgłosów.
Dźwignie oznaczone, brak luzów, zacięć i wracają do położenia neutral.

Podnoszenie i opuszczanie działa płynnie bez poślizgu.

Poziom naładowania OK przy maksymalnym pochyleniu masztu do przodu.

Pochylanie działa płynnie bez poślizgu i obcych odgłosów.
Dźwignie oznaczone, brak luzów, zacięć i wracają do położenia neutral.

Kierowanie płynne, bez luzów.
Hamulce działają prawidłowo i płynnie, brak wycieków z układu.

Kierowanie płynne, bez luzów.
Hamulce działają prawidłowo i płynnie, brak wycieków z układu.

Hamulec ręczny utrzymuje wózek na pochyłości.
Sygnał cofania (o ile zamontowany) działa prawidłowo.

Hamulec ręczny utrzymuje wózek na pochyłości.
Sygnał cofania (o ile zamontowany) działa prawidłowo.

Sugerowany protokół kontroli

Aneks A

Sugerowany protokół kontroli

Zasoby
Idź do źródła!
Odwiedź www.Lni.wa.gov/Safety w celu
uzyskania informacji na temat norm
bezpieczeństwa i zdrowotnych, ergonomii,
zaleceń WISHA, informacji o zagrożeniach, o
szkoleniach, hospitalizacji i wypadkach
śmiertelnych, proponowanych zmianach w
prawie i obejrzenia filmów video związanych z
bezpieczeństwem i zdrowiem.

i2
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Wyszukaj informacje o normach i standardach
dotyczących wózków widłowych, materiały
szkoleniowe, filmy, ostrzeżenia o zagrożeniach
i wiele innych materiałów online
www.Lni.wa.gov/Safety/Topics/AtoZ .
Kliknij na “F” dla wózków widłowych
(Forklift).
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Zasoby dotyczące wózków
widłowych

Powyższe materiały i strona są w języku angielskim.

29

Pomoc
Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej
pomocy, jesteśmy bezpłatnie do Twojej
dyspozycji
Jeżeli jesteś właścicielem firmy, kierownikiem
obszaru lub behapowcem na terenie stanu
Washington, jesteś uprawniony do bezpłatnych
konsultacji ze strony L&I.

część pracy

pl

 Lepsza jakość życia pracowników
 Na koniec dnia pracy wszyscy wrócą do domu,
do swojej kochanej rodziny.

i2
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W wydziale do spraw bezpieczeństwa
pracowników i zdrowia L&I są zatrudnieni
profesjonaliści od spraw bezpieczeństwa pracy,
higieny pracy, ergonomii i zarządzania ryzykiem,
którzy chętnie pomogą ci w ochronie pracowników
i zarzadzaniu kosztami ochrony.

w
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Opracujemy razem z Tobą plan dostosowany
do specyficznych warunków w Twojej firmie.

 Konsultanci nie działają rutynowo - pomogą

Umów bezpłatną konsultację

Lokalizacja firmy

Telefon

Northwest Washington

425-290-1431

zidentyfikować i rozwiązać Twoje problemy.

King County

206-515-2837 l. 206-835-1146

Odwiedź stronę
www.Lni.wa.gov/Safety/Consultation
aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z
konsultacji, umówić się na konsultację lub
dowiedzieć o korzyściach dla Twojej firmy.

Pierce County/ Olympic
Peninsula

253-596-3917

Southwest Washington

360-575-6951

Central Washington

509-886-6570

Eastern Washington

509-324-2543

dz



Korzyści z bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy
oraz zarzadzania ryzykiem to:

 Mniej wypadków, mniejsze koszty
 Mniej zaleceń pokontrolnych
 Mniejsza rotacja pracowników i lepsze morale
 Spokojny sen, gdy wiesz, że wykonałeś swoją

W USA:



Zainwestuj w swoją firmę i pracowników

- Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy
- Unikanie wypadków personelu
- Zarządzanie ryzykiem
W Polsce więcej informacji możesz uzyskać na stronach:
dzwigi24.pl udt.gov.pl PIP
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Upon request, foreign language support and formats for persons
with disabilities are available. Call 1-800-547-8367. TDD users,
call 360-902-5797. L&I is an equal opportunity employer.
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