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  רכסים הוראות בטיחות לשימוש בציוד

  , יעשה רק לאחר קבלת הדרכה מנציג מוסמך של המפעל.רכסיםהשימוש במגירות ובציוד  .1

  המגירות והציוד.באחריות המזמין לדאוג שעובדיו יקבלו את ההדרכה הנדרשת להפעלת  .2

  אין להעמיס את המגירות או הציוד במשקל שהוא מעבר למצוין במדבקת העומס. .3

  מחייבת זהירות נוספת לתנאי שטח רגילים. הפעלת מגירות או ציוד אחר בתנאי שיפוע, .4

  פתיחת וסגירת המגירות תיעשה תמיד אך ורק בעזרת הידית המובנית או הידית הקפיצית. .5

  המגירות בין חזית המגירה ופתחה העליון למניעת פציעה. סגירתעת אין להכניס אצבעות ב .6

ויש לתאם עם המפעל מועד מוקדם  אסורה לחלוטין, פגום, ברכיבהשימוש במגירה או  .7

  ן.לתיקו

  הפעלת כח מעבר לסביר לפתיחה וסגירה של המגירות פוגעת בציוד ובתיפקודו העתידי. .8

  את בטיחותו של הציוד.הקפד על מועדי הטיפול השנתיים בכדי לוודא  .9

  מנע מתוספת נזק לקיים.יבכדי לה אין לנסות ולתקן את המגירות באופן עצמי, .10

  מכפיל את הצורך בטיפול מונע ומחייב שימון תכוף בתרסיס סיליקוני. רכב הנוסע בדרכי עפר, .11

  המנע מכך ככל האפשר. מחייב ידע לצורך הרכבתו מחדש. פירוק מגירה או ציוד נע אחר, .12

  בדוק חיזוקם פעם בחודש. מפעם לפעם. 10 מס' המגירות מחייבים חיזוק במפתח מנעולי .13

  בכדי למנוע החלקה של עובד על הרכב. המנע משפיכת נוזלים על הסיפון העליון, .14

  ובוץ פעמיים בחודש.חול  ברכבי שדה פתוחים יש לנקות בהיקף המגירות הצטברות עלים, .15

  כאשר הרכב נמצא בדרך משופעת. מגירות בעומס מלא מחייבות זהירות מוגברת .16

בכדי להמנע מרעשים ומנזקים  לפני כל נסיעה יש לוודא כי מנעולי המגירות סגורים, .17

  מיותרים.

  יש לאחסן בקופסה סגורה בכדי למנוע נפילתם מחוץ למגירה. ברגים אומים וחלקים קטנים, .18

  עת החלקה.יכאשר סוליות הנעליים רטובות למנ יש לנקוט במשנה זהירות בעליה לרכב .19

  למעט לנקודות העיגון המיועדות לכך ברכב. להישען או לעגן ציוד, אין לאחוז, .20

  אין להיתמך על הציוד המותקן ברכב למעט בידיות המותקנות לשם כך.  .21

  שנים מתאריך ייצורן לפי תעודת הייצור שעל הרכב. 5תיקון מגירות אפשרי עד  .22


