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1. Kullanıcı bu aracı kullanmadan önce buradaki ve paletli yük aracının üzerindeki tüm uyarı işaretlerini ve 
talimatlarını okumalıdır. 

2. Kullanılmadan önce tüm vida, somun, cıvata ve diğer bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. 

3. Transpaletin çatallarını kaldırmadan önce yükün çatallara tamamen ve dengeli bir şekilde oturması 
gerekmektedir. 

4. Kullanımı dışında çatallar yere yakın pozisyonda olmalıdır. 

5. Transpaletin eğimli ortamlarda hareket etmesini önlemek için takozla desteklenmesi gerekmektedir. 

6. Uygun olmayan ve maksimum kaldırma kapasitesinin üzerinde yükler kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır. 

7. Transpalet ve taşıma araçları üzerine malzemeler düşecek ve etrafa taşacak (fazla çıkıntılı) şekilde 
yüklenmemelidir. 

8. Taşınacak malzeme üst üste bir seferde taşınmak yerine tek kat halinde taşınmalıdır. 

9. Yük taşıması sırasında yükün devrilebilme ihtimaline karşı yük sabitlenmeli ve yük tehdit alanında 
bulunmamalıdır. 

10. Yükler dik olarak kaldırılıp indirilmeli, yerde sürüklenmemelidir. 

11. Taşıma işlemi mümkün olan en alt seviyede / azami yükseklikte yapılmalıdır. 

12. İnsan taşınmasında kesinlikle kullanılmamalıdır. 

13. Patlayıcı madde riski bulunan malzemeler taşınmamalıdır. 

14. Uzun süreli olarak yükler çatallar üzerinde bırakılmamalıdır. 

15. Transpaletler kriko olarak kullanılmamalıdır. 

16. Tek çatal kullanılarak yük kaldırılmamalıdır. 

17. Eğimli ortamlarda yük taşınmamalıdır. 

18. Bozuk zemin ve iyi aydınlatılmamış ortamlarda kullanılmamalıdır. 

19. Akülü transpaletlerde çalışmaya başlamadan önce şarjlı olup-olmadığı kontrol edilmelidir. 

20. Zamanla akülü transpaletlerin yoğun kullanımı sonucu, fren balatalarında aşınmalar meydana gelebilir, bu 
durumda fren balata boşluğunun ayarlanması gerekmektedir. 

21. Akülü transpaletlerde devrilme olasılığına karşı dönüşlerde dikkat edilmesi ve yavaş kullanılması 
gerekmektedir. 

22. Kontrolden çıkması durumunda ara güç anahtarı kapatılmalıdır. 

23. Akülü transpaletleri eğitimsiz kişiler kullanmamalıdır. 

24. Kaldırma araç ve ekipmanları ile yapılan çalışmalarda kullanılan malzeme ve teçhizatlarda hiç kimsenin 
kazaya uğramaması ana düşünce olmalıdır. 

25. Transpalet ve taşıma araçlarını kullanan çalışanlar koruyucu burunlu iş ayakkabısı, iş eldiveni gibi işin 
gerektirdiği kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdır. 

26. Transpalet ve taşıma araçlarının güzergahlarında hiçbir şey bulunmamalıdır. 

27. Arızalı olan kaldırma araçları kesinlikle kullanılmamalı, kullandırılmamalı ve üzerlerine "ARIZALI KULLANMA" 
levhası asılmalıdır. 

28. Kimin söylediğine bakılmaksızın "DUR" komutuna uyulmalıdır. 

29. Kapı giriş-çıkışlarında ve köşelerde, görüş açısı bulunmayan noktalarda ve görüş mesafesini kapatacak 
şekildeki yüklerde yardım almadan asla manevra yapılmamalıdır. 

30. Taşıma sırasında hız sınırının aşılmamasına dikkat edilmelidir. (20 km) 

31. Transpalette oluşan bir arıza durumunda araç tamamen kapatılmadan müdahale edilmemelidir. 

 


