SELVKØRENDE PALLELØFTER
Kaldenavn: palleløftevogn, el-hund
Kategori Palleløfter
Relation til film nr. B3

Selvkørende palleløfter er eldreven og gaflerne kan hæves ca. 150 mm over underlaget. Den fås med
gafler i forskellige længder og fylder lidt mere end en almindelig manuel drevet palleløfter. Den selvkørende palleløfter kan bruges til at transportere varer over længere afstande både ude og inde, til at
transportere meget tung varepalle med og ved transport af varepalle på let skrånende underlag.

Fordele
• Det er lettere og hurtigere at transportere pallerne
• Man undgår tungt trække- og skubbearbejde
• Der er flere forskellige typer og modeller af selvkørende palleløftere på markedet, hvilket giver mulighed for at vælge den model der passer til de typer varer og opgaver, der skal håndteres

Forudsætninger for at bruge den
• Den selvkørende palleløfter, transportarealer og opgave skal passe til hinanden fx. vægtkapacitet,
stigninger på transportvejen, varepaller
• Der skal være plads til at kunne køre og manøvrere med den selvkørende palleløfter
• Transportvejene skal være jævne, stabile, plane og uden huller, og være godt oplyste
• Pallen skal være læsset stabilt og pallens vægt og højde skal være afpasset med, hvad den kan klare
• Der skal være mulighed for at oplade den
• Brugeren af en selvkørende pallevogn skal være fyldt 15 år og være gået ud af 9. klasse

Overvejelser før anskaffelse
•
•
•
•

Hvilke krav har vi til, hvor meget den skal kunne løfte?
Hvor meget skal vi bruge den, og hvor lang tid skal batteriet kunne holde?
Hvor kan vi oplade den henne?
Der kan være særlige krav til opladningssted pga risiko for udledning af brandbare gasser – er du i
tvivl så spørg brandmyndighederne?
• Har vi brug for anti-spin og blød stoppefunktion for at undgå at ødelægge underlaget og for bedre at
kunne køre med mindre stabilt gods?

fortsættes ...
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Efter anskaffelse
•
•
•
•

Efterses for mangler/defekter inden brug
Vedligeholdes som beskrevet i brugsanvisningen
Medarbejdere skal instrueres i hvordan og til hvilke opgaver man bruger hjælpemidlet
Hold øje med, at instruktionerne bliver fulgt

