SELVKØRENDE STABLER
Kaldenavn: Stabler
Kategori Stablere
Relation til film nr. D2

Selvkørende stablere har elektrisk løft og fremdrift. De er praktiske at bruge ved håndtering af
varepaller på lager og i butik fx til at flytte og stable paller med varer til og fra lagerreoler og bulk.
Selvkørende stablere kan også bruges til at hæve varerne op til gode arbejdshøjder i forbindelse
med vareopfyldning og ekspedition. Gaflerne på den selvkørende stabler kan udskiftes med fx
spyd, kranarm, klemmeaggregat m.v. og derved kan den bruges til at håndtere gods, der ikke er
på paller.

Fordele
•
•
•
•

Det er lettere og hurtigere at transportere paller og eventuelt andet gods.
Man undgår tungt trække- og skubbearbejde
Det er muligt at placere varepallen i en god arbejdshøjde
Der er forskellige typer og modeller af stablere på markedet, hvilket giver muligheder for at
vælge den model, der passer til de typer varer og opgaver, der skal håndteres

Forudsætninger for at bruge den
• Den selvkørende stabler, transportarealer og opgave skal passe til hinanden fx. vægtkapacitet,
stigninger på transportvejen, varepaller
• Transportvejene skal være jævne, stabile, plane og uden huller, og være godt oplyste
• Paller skal være læsset stabilt og deres vægt og højde skal være afpasset med, hvad stableren
kan klare
• Der skal være mulighed for at oplade stableren
• Brugerne skal være over 18 år
• Brugeren skal have passende certifikat, hvis stableren kan løfte over 1 meter. Der er mulighed
for via nøglestop at begrænse løftehøjden til max 1 meter, så den kan bruges af personer uden
certifikat
• Ved sammenblanding af gående og kørende trafik, og hvor der foregår løft over 2 meters højde,
skal stableren påmonteres blink og der må ikke ske passage af arbejdsområdet. Der skal
være en instruks for passende sikkerhedsafstand til arbejdsområdet eller ske afskærmning
af arbejdsområde. For offentligt tilgængelige områder skal der være fysisk afskærmning af
området eller anden tilsvarende sikring fx overvågning.
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Overvejelser før anskaffelse
• Hvilke opgaver vil vi løse med stableren og hvor? Fx skal der kun løftes paller, er det nødvendigt med andre løftegreb/udstyr
• Hvor meget og hvor højt skal stableren kunne løfte?
• Hvor lang tid skal batteriet kunne holde?
• Hvor kan vi oplade stableren?
• Der kan være særlige krav til opladningssted pga risiko for udledning af brandbare gasser – er
du i tvivl så spørg brandmyndighederne?
• Selvkørende stablere kræver en del plads at køre og manøvrere på
• Har vi særlige krav til køreegenskaberne eksempelvis i forhold til skrøbeligt gods, transportveje og arbejdsgange?
• Skal vi bruge stableren i områder, hvor der er anden trafik – så vi skal afskærme/etablere sikkerhedsafstand? (læs mere under overvejelser før anskaffelse

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
Brugere af stablere, der kan løfte over 1 meter, skal have passende certifikat.

