
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Vorkheftruckbescherming	  
	  
Er	  is	  een	  hoop	  onduidelijkheid	  over	  de	  markering	  en	  bescherming	  van	  de	  vorkheftruck,	  
in	  veel	  gevallen	  liggen	  praktijk	  en	  theorie	  ver	  uit	  elkaar.	  De	  markering	  van	  de	  heftruck	  
gebeurt	  in	  veel	  gevallen	  al	  door	  een	  blauwe	  lamp	  die	  op	  de	  heftruck	  is	  gemonteerd.	  Nu	  
wil	  het	  geval	  dat	  de	  vorken	  van	  de	  heftruck	  niet	  goed	  gemarkeerd	  zijn	  en	  nog	  altijd	  
gevaarlijke	  situaties	  kunnen	  opleveren.	  	  
	  
De	  vorken	  zijn	  niet	  goed	  zichtbaar	  al	  zijn	  er	  talloze	  oplossingen	  bedacht	  die	  wel	  nuttig	  
zijn	  maar	  in	  de	  meeste	  gevallen	  niet	  praktisch.	  	  
Als	  het	  bedrijf	  een	  veiligheidsproduct	  aanschaft	  is	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  het	  niet	  
alleen	  bijdraagt	  en	  verbeterd	  maar	  ook	  dat	  het	  door	  het	  personeel	  gemakkelijk	  gebruikt	  
kan	  worden	  en	  niet	  te	  veel	  hinder	  er	  van	  heeft.	  	  
Dit	  is	  de	  reden	  waarom	  de	  MagProtect	  inmiddels	  op	  velen	  heftrucks	  word	  toegepast,	  
simpel	  in	  gebruik	  en	  doeltreffend.	  We	  hebben	  de	  voordelen	  even	  op	  een	  rij	  gezet.	  
	  
Voordelen	  MagProtect	  	  
Bescherming	  aan	  voorkant	  en	  zijkanten.	  
Hoge	  attentiewaarde	  door	  3M	  klasse	  3.	  Reflectiefolie,	  zichtbaarheid	  aan	  voorkant	  en	  
zijkanten	  	  	  
Eenvoudig	  toe	  te	  passen	  d.m.v.	  krachtige	  magneten.	  
Eenvoudig	  op	  te	  bergen	  in	  cabine	  of	  op	  vorkenbord.	  
Gebruiksvriendelijk	  en	  compact	  doordat	  de	  protectors	  aan	  elkaar	  kleven	  door	  de	  
magneten	  wanneer	  deze	  worden	  opgeborgen.	  	  
	  
Voorbeelden	  van	  bescherming:	  
	  
Pallet	  op	  de	  lepels,	  de	  pallet	  is	  niet	  goed	  zichtbaar	  en	  niet	  altijd	  voor	  handen	  of	  mee	  te	  
nemen	  wanneer	  er	  met	  een	  last	  word	  gereden.	  	  Ook	  steken	  de	  lepels	  in	  9	  van	  de	  10	  
gevallen	  nog	  30	  tot	  40	  cm	  buiten	  de	  pallet.	  	  
	  
Brede	  balk,	  een	  voordeel	  van	  de	  balk	  is	  oppervlakte	  bescherming.	  Het	  nadeel	  van	  de	  
balk	  is	  dat	  hij	  niet	  goed	  zichtbaar	  aan	  de	  zijkanten.	  Zo	  ook	  het	  monteren,	  meenemen	  of	  
opbergen	  word	  als	  onprettig	  ervaren	  bij	  het	  personeel.	  	  
	  
Of	  het	  nu	  een	  lichte	  heftruck	  of	  	  zware	  heftruck	  is,	  in	  alle	  gevallen	  is	  er	  bij	  een	  ongeval	  
een	  groot	  risico	  op	  letselschade,	  het	  gewicht	  is	  een	  feit.	  	  Daarom	  is	  het	  van	  groot	  belang	  
dat	  de	  heftruck	  goed	  opvalt.	  	  	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  


