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Tipkaart

Inspectie heftruck

Deze tipkaart is bestemd voor een inspectie van de heftruck voor intern transport uitgevoerd door de 

heftruckchauffeur. De inspectie gebeurt dagelijks bij het gebruik van wisselende heftrucks en wekelijks bij het 

gebruik van een ‘vaste’ heftruck.

Indien een van de onderdelen niet in orde is, meldt de chauffeur dit bij zijn leidinggevende. Het gebruik van 

deze checklist vervangt niet de keuring van de heftruck uitgevoerd door een deskundige.

Vraag In orde Opmerkingen

1 Koppel de accu aan de oplader of koppel deze los.

Zet de acculader uit voordat de accu losgekoppeld wordt.

Controleer en inspecteer:

• eventuele schade aan de stekkerverbindingen

• of de doppen van de accu goed sluiten

• of de batterij ‘droog’ is

• de afscherming van de aansluitpolen van de accu.

q ja    q nee

2 Loop rondom de truck en inspecteer:

• eventuele schade aan    • de heftruck 

• de vorken en de kooiconstructie 

• de slangen en cilinders 

• de wielen 

• de mast en het lastrek 

• de hefkettingen

• of er olie onder of naast de truck ligt

• of er touw, plastic e.d. rondom de wielen of de assen zit

• of de heftruck nog beschikt over een geldige keuring 

(controleren van keuringsdatum)

• controleer ook hulpstukken (borging, staat van onderhoud 

en keuring) van verlengvorken, doorns, kantelaars, 

klemmen, etc.

q ja    q nee
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Vraag In orde Opmerkingen

3 Neem plaats in de heftruck. Inspecteer:

• de netheid van de cabine

• eventuele beschadigingen van bedieningspaneel, stuur e.d.

• eventuele beschadigingen aan de veiligheidsgordel of 

‑beugel

• eventuele beschadigingen van de stoel

• de batterij indicator (indien van toepassing). 

Controleer de werking van:

• de remmen, handrem, de knoppen en hendels

• de noodknop (dodemansknop) 

• (volledige )verlichting en richtingaanwijzers (indien van 

toepassing, verplicht bij het rijden op de openbare weg)

• remlichten

• achteruitsignalering

• de veiligheidsgordel of ‑beugel

• de claxon

• de afgeknotte gevarendriehoek en zwaailamp (verplicht bij 

het rijden op de openbare weg)

Controleer en corrigeer:

• de afstelling van de spiegels (indien van toepassing)

• de afstemming van de stoel op eigen lichaamsafmetingen.

q ja    q nee


