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Elektrische  
heftrucks &  
magazijntrucks
Met de dagelijkse controle zorgt u ervoor dat uw intern transportmaterieel 
in een goede conditie blijft. Neem bij afwijkingen of schade direct contact 
op met onze serviceafdeling. Bekijk de toelichting op onderstaande  
controlepunten verderop in deze folder.

   Dagelijkse controle                         
    Contactsleutel uit
1. Controleer de truck aan de buitenkant op beschadigingen bij:
- De vorken
- Het vorkenbord
- Het lastbeschermrek
- Voorzetapparatuur
- De hydrauliek slangen

2. Controleer banden en velgen 

3. Controleer op vuil/touw/plastic of scherpe  voorwerpen 

4. Controleer op lekkage 

   Contactsleutel aan
5. Controleer de bedieningselementen 

6. Controleer veiligheidsvoorzieningen

   Wekelijkse controle
7. Controleer het vloeistofniveau van: 
- Remvloeistof
- Hydrauliek olie

Controleer het vloeistofniveau van de batterij aan de hand van de vier  
stappen die aan de rechtzijde zijn afgebeeld.  

 

8. Reinig de truck wekelijks

9. Controleer de bandenspanning  
Indien de truck voorzien is van luchtbanden. 

Bijvullen  vloeistofniveau loodzuurbatterij

Cel staat te droog. Dit is het juiste moment  
om de cel bij te vullen.

De cel is op de juiste hoogte  
bijgevuld. Niet hoger bijvullen.

Cel is te hoog bijgevuld. De cel zal tijdens 
het laden van de batterij  

overstromen en zuur verliezen.
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Diesel & LPG  
heftruck
Met de dagelijkse controle zorgt u ervoor dat uw intern transportmaterieel 
in een goede conditie blijft. Neem bij afwijkingen of schade direct contact 
op met onze serviceafdeling. Bekijk de toelichting op onderstaande con-
trolepunten verderop in deze folder.

   Dagelijkse controle                         
    Contactsleutel uit
1. Controleer de truck aan de buitenkant op beschadigingen: 
- Vorken
- Vorkenbord
- Lastbeschermrek
- Voorzetapparatuur
- De hydrauliek slangen

2. Controleer banden en velgen 

3. Controleer op vuil/touw/plastic of scherpe  voorwerpen 

4. Controleer op lekkage 

   Contactsleutel aan
5. Controleer de bedieningselementen 

6. Controleer veiligheidsvoorzieningen 

   Wekelijkse controle
7. Controleer het vloeistofniveau van: 
- Remvloeistof
- Hydrauliek olie
- Motorolie
- Koelvloeistof
- Transmissie olie

Gebruik daarbij de tips op de rechterpagina  bij  “noodzakelijk onderhoud”
 

8. Reinig de truck wekelijks
Let bij het reinigen extra op het schoonhouden van de radiateur en de 
oliekoeler.

9. Controleer de bandenspanning

 
•   Motorolie, met stilstaande motor.
•  Transmissie olie, zie gebruikershandleiding.
•  Hydrauliek olie, met ingeschoven mast.
•  Koelvloeistof, alleen bij koude motor, zie gebruikershandleiding.

Noodzakelijk onderhoud  Door gebruiker uit te voeren
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heffiq.nl/checklist

Toelichting checklist:

   Dagelijkse controle                         
    Contactsleutel uit
1. Controleer de truck aan de buitenkant op 
beschadigingen:
Het kan gevaarlijk zijn om met een beschadigde truck 
te rijden. Controleer de truck daarom dagelijks op be-
schadigingen. Hiermee is het ook gemakkelijker vast te 
stellen wie de schade heeft veroorzaakt. Let extra op: 
 
Vorken:  
• Let er op dat de vorken op gelijke hoogte staan  
• Slijtage: als de dikte van de vorken met meer dan 10%
  is afgenomen, zijn de vorken niet meer betrouwbaar
• Haarscheuren: voornamelijk in de hiel van de vork
• Roestvorming
• Scherpe uitsteeksels
• Aanwezigheid en werking van de vergrendeling
 
Vorkenbord: Controleer of het vorkenbord vast zit en 
niet beschadigd is. 
Lastbeschermrek: Controleer het lastbeschermrek. 
Voorzetapparatuur: Controleer de eventueel  
aanwezige voorzetapparatuur op beschadigingen. 
Hydrauliek slangen: Controleer de slangen op  
scheuren en de aansluitingen op lekken. 
 
Meld schade, afwijkingen en lekkage aan de truck, 
direct aan de leidinggevende

2. Controleer wielen  
Controleer de wielen (banden en velgen) op  
beschadigingen en onregelmatigheden.

3. Controleer op vuil/touw/plastic of scherpe 
voorwerpen 
Kijk goed of touw vuil/folie tussen de wielen en assen 
aanwezig is. Bekijk ook de vorken en het lastbescherm-
rek. Verwijder het vuil. Verwijder indien mogelijk scher-
pe voorwerpen als spijkers en glasscherven of meld dit 
aan de leidinggevende. 

4. Controleer op lekkage  
Op een truck zijn diverse systemen aanwezig waarbij 
lekkages kunnen optreden zoals het hydraulisch sys-
teem, het remsysteem, de transmissie, de motor of de 
batterij. Kijk goed onder de truck of er geen lekkage is. 
Meld lekkage direct aan de leidinggevende

   Contactsleutel aan
5. Controleer de bedieningselementen 

Controleer het hydraulische systeem door: 
• De mast uit te schuiven tot de hoogste stand en daar 
   na tot de laagste stand. Let hierbij eerst goed op of   
   de slangen niet klem kunnen zitten tijdens het heffen  
   en dalen
• Het voor- en achterover hellen (neigen) van de mast
• Als er voorzetapparatuur gemonteerd is, test dan de  
  werking hiervan 
• Controleer de werking van het hefsysteem en let  
  extra op eventuele (bij)geluiden
• Controleer of het stuursysteem goed werkt
• Controleer de rem door het rempedaal helemaal in  
   te drukken. Als het rempedaal “wegzakt” dan is er  
   een defect
• Controleer ook de hand- of parkeerrem

6. Controleer veiligheidsvoorzieningen:
• Controleer de gordel
• Controleer of verlichting werkt
• Test de claxon
• Test indien aanwezig de noodstop
• Controleer antislipprofielen op de pedalen en treden
• Controleer op orde/ netheid en bekijk of er geen  
  losse gereedschappen e.d. in de cabine liggen 

   Wekelijkse controle
7. Controleer vloeistofniveaus
Controleer het niveau van de remvloeistof en de  
hydrauliek olie.
*Bij verbrandingstrucks moet wekelijks het motorolie 
niveau worden gepeild. Daarbij moet ook het niveau 
van de koelvloeistof en transmissie olie worden ge-
controleerd. Wanneer het niveau te laag is, dient dit 
bijgevuld te worden. Raadpleeg hiervoor de gebrui-
kershandleiding.
** Bij elektrische trucks moet het vloeistofniveau van de 
batterij worden gecontroleerd. Voor het bijvullen mag 
uitsluitend gedemineraliseerd water worden. Bijvullen 
altijd na het opladen van de batterij. 

8. Reinig de truck wekelijks
Let bij het reinigen van de verbrandingheftruck extra op 
het schoonhouden van de radiateur en de oliekoeler.

9. Controleer de bandenspanning  
Indien de truck voorzien is van luchtbanden. 

Checklist
Dagelijkse controle contactsleutel uit MA DI WO DO VR ZA ZO

1. Controleer op baschadigingen 

     - Vorken

     - Vorkenbord

     - Lastbeschermrek

     - Voorzetapparatuur

     - Hydrauliek slangen

2.  Wielen

3. Vuil/touw/plastic/scherpe voorwerpen

4. Lekkages

Dagelijkse controle contactsleutel aan

5. Bedieningelementen

     - Hydraulisch systeem 

     - Stuur

     - Rem en parkeerrem

6. Veiligheid 

     - Gordel

     - Verlichting

     - Claxon 

     - Noodstop

     - Orde netheid

Paraaf werknemer 

Wekelijkse controle

7. Vloeistofniveaus

     - Remvloeistof

     - Hydrauliek olie 

     -  Motorolie/ koelvloeistof  / transmissie olie*

     - Vloeistofniveau batterij **

8. Truck gereinigd

9.  Bandenspanning gemeten

Paraaf werknemer

Truck:..................................................................

Weeknummer:...................................................

Stand meterteller:.............................................



heffiq.nl
Bezoekadres
Witboom 1  •  4131 PL Vianen

Postadres
Postbus 164   •  4130 ED Vianen

Controle verlengt de levensduur van uw machine
U heeft één of meerdere machines in uw bezit. Om de conditie van deze machines optimaal te houden, 
raden we aan om de trucks regelmatig te controleren. Door deze controle worden eventuele gebreken 
eerder opgemerkt en wordt de veiligheid van de bestuurder vergroot. Voordat er met de heftruck of  
magazijntruck wordt gereden adviseren wij een dagelijkse snelle controle en een wekelijkse iets  
uitgebreide controle. Deze controles zijn samengesteld aan de hand van de richtlijnen van de BWMT de 
belangenbehartiger op het gebied van intern transport.

Schade tijdens de controle? 
Neem bij afwijkingen of schade direct contact op met de onze serviceafdeling. Onze specialisten staan 
voor u klaar om de urgentie van de schade te bepalen en kunnen direct een service monteur voor u 
inplannen als dat nodig is. 

Dagelijkse checklist downloaden 
In dit document zit een handige checklist. Bent u deze checklist kwijt of wilt u een nieuw exemplaar down-
loaden? Ga naar www.heffiq.nl/checklist  of scan de QR-code.

Service
0900-225 5448


