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1. RISICO’S 

- Aanrijding (personen, voertuigen). 

- Vallen van de lading. 

- Klemming voeten. 

- Klemming handen. 

- Oplopen van kwetsuren aan pols: door terugslag stuurstang wanneer over oneffenheden (bv. gratings, 

afvalhout, …) gereden wordt. 

- Ontploffing batterij / contact met batterijvloeistof (zie M-VIK-004 laden batterijen elektrische 

behandelingstoestellen). 

 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

VOORALEER het werk te beginnen: 

- Controleer het toestel ahv checklist G-CL-020 (checklist op te vragen bij hiërarchische lijn). 

- Indien van toepassing: schakel de oplader uit en koppel de transpallet af van de oplader, volgens gekregen 

instructies. 

- Controle van het af te leggen traject: maak de doorgangen vrij, verwijder hindernissen 

(werkvoorbereiding). 

- Zorg voor voldoende werkruimte.  

- Controleer de goede staat van de vorken en werking van al de bedieningsfuncties van de transpallet (foto 

1). Meld onmiddellijk elk defect aan uw verantwoordelijke. 

 

TIJDENS de behandeling: 

- Ga op de drukplaat staan, zodat die volledig ingedrukt wordt. Hou je volledige lichaam steeds binnen de 

omtrek van het platform. 

- Positioneer de vorken diep genoeg onder de lading, tot tegen het vorkenbord. Let op voor wat zich achter 

de lading bevindt, indien nodig: neem de last op met de voorkant van de vorken. 

- Kijk na of de lading stabiel is, hou rekening met het zwaartepunt van de last (lastendiagram). 

- De normale rijrichting is achteruit (vorken laatst). 

- Achterwaartse beweging transpallet: bestuur de transpallet met één hand, kijk in de rijrichting (foto 2). 

- Voorwaartse beweging transpallet (manoeuvreren): bestuur de transpallet met beide handen door 

gebruik te maken van de handgreep van de stuurstang (foto 3). 

- Korte achterwaartse draaibewegingen (manoeuvres): bestuur de transpallet met beide handen door 

gebruik te maken van de handgreep van de stuurstang. 

- Kijk in de rijrichting. 
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- Pas de rijsnelheid aan de zichtbaarheid aan (dode hoeken). 

- Rijd op een helling met de vorken omhoog gericht. Keer nooit op een helling. 

- Bewaar te allen tijde voldoende afstand tot een afgrond (kaairand, laad- loskade, etc...) 

- Het is ten strengste verboden om personen met de transpallet te vervoeren! 

NA het transport: 

- Plaats de last op de grond. 

- Zet de stuurstang recht. 

- Parkeer de transpallet buiten de doorgangen, niet voor nooduitgangen en niet op hellingen. 

- Kijk eerst rondom vooraleer af te stappen. 

- Indien van toepassing: koppel de transpallet aan de oplader volgens gekregen instructies en schakel de 

oplader aan. 

 

3. FOTO’S/ TEKENINGEN 

 

 
Foto 1: bediening stuurstang 

 

 

 

 

 

 

 

1 

aanrijbeveiliging 

rijschakelaar 

rijschakelaar 

Vorken 

omhoog/omlaag 

Vorken 

omhoog/omlaag 

claxon 

snelheidskeuze 

startknop 



 

 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming aan de Haven van Antwerpen 

Nummer G-VIK-051 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART Datum 12/2021 

Gebruik van elektrische transpallet met meerijdende 

bestuurder 
Pagina 3 van 4 

 

 

Foto 2: achterwaartse beweging transpallet (langere afstand) 

 

 
Foto 3: voorwaartse beweging transpallet 
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4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 
 

 
  

 

5. AANDACHTSPUNTEN 

  
 

 

- Verwijder altijd de sleutel uit het contact bij elke pauze. 

- Vermijd snelle en bruuske bewegingen. 

- Til de last altijd met de twee vorken tegelijk op. 

- Rijd altijd achteruit bij onvoldoende zicht vooruit. 

- Zorg dat doorgangen voldoende breed zijn. 

- Pas op voor de terugslag van de bedieningsarm. 

- Hou altijd rekening met andere werknemers in de buurt. 

- Hou het werkoppervlak steeds vrij van rondslingerend materiaal. 

 

- Rijd nooit met slecht gestapelde lading. 

- De maximale toegelaten lading mag nooit overschreden worden. 

- Pomp de last nooit hoger op dan noodzakelijk. 

- Rijd nooit mee op de transpallet.  

- Vervoer nooit personen met de transpallet.  

- Ga nooit zitten of staan op de vorken van de transpallet. 

- Spring nooit van een rijdend voertuig af. 

 

Uitzondering: 

-STOP werken én 

-in veilige zone 

 


