Safe-Truck

Inspectie Vorkheftruck
Elektrische Transpaletten

Checklist Vorkheftruck
Boek met checklistformulieren
Het systeem van de checklist heeft het handige formaat van een chequeboek

Voorbeeld van ontwerp:

Checklist systeem
Het checklist systeem heeft een maximale zichtbaarheid
De felgele INSPECTION STATUS toont ondubbelzinnig de controle aan en zo deze effectief
uitgevoerd werd.

INSPECTION STATUS:
Na de inspectie wordt het formulier ingevuld
en al naar gelang de gebruikte achtergrondkleur
groen of rood ziet men het eindresultaat van de
Inspectie, zo de truck al dan niet geschikt is voor
verder gebruik.

Indien geen controleformulier geplaatst is
blijft de achtergrond zichtbaar met pictogram
en bericht: DO NOT USE

Checklist systeem
De genummerde formulieren worden opgesteld volgens de wensen en de taal van de klant.
De formulieren worden in duplo opgesteld. Enkel het originele checklistformulier heeft een keerzijde,
bedrukt in twee kleuren: het rode gedeelte wordt ingevuld wanneer de inspectie verder gebruik niet
toelaat; de invulling van het groene gedeelte toont aan dat de heftruck goed bevonden is voor gebruik
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Checklist systeem
WERKWIJZE
Vóór de aanvang van de shift of op een ander afgesproken tijdstip dient het voertuig gecontroleerd
te worden op de aangegeven punten en vervolledigt de verantwoordelijke het formulier

Checklist systeem
RESULTAATGERICHT AFSLUITEN:.

Het originele formulier wordt uit
het boekje gescheurd en in de gele
INSPECTION STATUS geplaatst;
het duplicaat blijft in het boekje
voor chronologische raadpleging
van de inspecties.

Als de inspectie geen
tekortkoming aantoont vouwt men
het originele formulier dubbel, vult
men op de keerzijde het groene
deel in dat aantoont dat het
voertuig geschikt bevonden wordt
voor gebruik en plaatst dit in de
INSPECTION STATUS.
Bij vaststelling van
tekortkomingen wordt op de
keerzijde het rode gedeelte
ingevuld en in de INSPECTION
STATUS geplaatst. De vermelding
‘BUITEN GEBRUIK’ is zichtbaar. De
bevoegde dienst wordt verwittigd
voor reparatie of dringend
onderhoud.

Checklist systeem
Na de inspectie wordt de INSPECTION STATUS op de truck teruggeplaatst voor visuele
kennisgeving van de uitgevoerde controle. Enkel de trucks met het groene formulier voorzien van
de geldige datum mogen gebruikt worden. Het boekje is tevens beschikbaar voor nazicht van
eerder uitgevoerde checklists en voor het uitvoeren van de volgende controle.
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