Безопасна работа с мотокари

Проверете мотокара преди
употреба.

След употреба, изключете
мотокара, извадете ключа и
дръпнете ръчната спирачка.

Само оторизирани и обучени
лица имат право да управляват
мотокари.

Шофирайте мотокара само в
предназначените за това зони.

Уверете се, че имате добра
видимост, докато шофирате
напред или назад.
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Спазвайте безопасно разстояние
от платформите за товарене и
разтоварване.

Винаги се оглеждайте и спирайте
навреме. Използвайте клаксон
при намалена видимост.

При движение по стръмен
участък винаги шофирайте с
леко повдигнат и в посока нагоре
товар. Никога не завивайте по
наклон.

Винаги очаквайте неочакваното.

Използвайте само тежести
и други приспособления,
предназначени за мотокари.

Работете с товари, които
са стабилни и правилно
обезопасени.

Обърнете внимание при
укрепването на извънгабаритни
товари.

Управлявайте с повишено
внимание при работа в близост
до стелажи.

Никога не позволявайте на хора
да се возят върху мотокара.

За повдигане на хора
използвайте само
приспособления, създадени и
одобрени за тази цел.

Затваряйте вентила на газовата
бутилка, когато машината не се
ползва.

Паркирайте мотокара на
предвиденото за това място и по
подходящ начин.

За мотокари с отворена кабина
е задължително носенето на
предпазен колан.

Уверете се, че товарът е
стабилно поставен.

Никога не стойте под повдигнати
вилици.

Никога не използвайте едната
вилица. Използвайте двете
вилици и подходящи палети.

Винаги проверявайте дали
повърхността, върху която
шофирате, може да издържи
теглото на машината.

Не шофирайте с вдигнати
вилици.

Винаги гледайте в посоката, в
която управлявате и спирайте
навреме.
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Никога не претоварвайте
мотокара. Спазвайте капацитета
му.

Тойота мотокари - проектирани и произведени според изискванията за безопасност
Всяка година възникват множество малки и ненужни инциденти в следствие на небрежна и неразумна експлоатация на мотокари. Мотокарите
TOYOTA са предназначени за транспортиране и манипулиране на товари. Уникалната патентована система за сигурност - SAS и лесното
управление спомагат за намаляването на риска от злополуки и физически наранявания. Този информационен плакат е разработен, за да
напомня на потребителите, как по лесен за следване начин да работят безопасно с мотокари.

За повече информация относно Тойота мотокари и други продукти и
услуги от Toyota Material Handling Europe, посетете:
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

www.euromarket.bg

Toyota подемно-транспортна техника в Европа състави този плакат с грижа за клиентите. Той има за цел да илюстрира правилния начин за работа на машината, показана на плаката. Потребителите на мотокари остават отговорни за собственото си поведение. Никакви права не могат да бъдат изведени от съдържанието на тази информация.

25 лесни и полезни съвета

