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CODZIENNA KONTROLA ZABUDOWY 

PRZED rozpoczęciem pracy zabudowy dokonaj KONTROLI: 

Pracy prasy oraz wrzutnika po uruchomieniu zabudowy.

Działania instalacji wideo.

Połączeń śrubowych skrzyni załadowczej z podwoziem.

Układu hydraulicznego pod względem ewent. wycieków. 

Sygnału dźwiękowego służącego do komunikacji ładowacza z kierowcą. 

Ikon na terminalu, informujących o obciążeniu stopnia.

Sygnału dźwiękowego podczas cofania pojazdu.

Działania przycisków awaryjnego zatrzymania NOT - AUS. 

Stanu stopni ładowaczy pod względem ich bezpieczeństwa dla użytkownika. 

Obciążenia stopni przy prędkości przekraczającej 30 km/h.

Poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku.

Układu centralnego smarowania - poziom smaru. 

Sygnalizacji świetlnej na zabudowie. 

Mocowania uchwytów ładowaczy. 

UWAGI 

Sygnałów dźwiękowych przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.

Data / 

Podpis: 

Nr zabudowy / Nr 

rejestracyjny:

Komunikatów na terminalu - informacja dot. niebezpiecznego stanu pojazdu, np. drzwi rewizyjne otwarte, wrzutnik nie 

w pozycji transportowej.
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Układu hydraulicznego pod względem ewent. wycieków. 

Sygnału dźwiękowego służącego do komunikacji ładowacza z kierowcą. 

Data / 

Podpis: 

Nr zabudowy / Nr 

rejestracyjny:

Sygnałów dźwiękowych przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.

Pracy prasy oraz wrzutnika po uruchomieniu zabudowy.

Komunikatów na terminalu - informacja dot. niebezpiecznego stanu pojazdu, np. drzwi rewizyjne otwarte, wrzutnik 

nie w pozycji transportowej.

UWAGI 

Poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku.

Układu centralnego smarowania - poziom smaru. 

Połączeń śrubowych skrzyni załadowczej z podwoziem.

Mocowania uchwytów ładowaczy. 

Stanu stopni ładowaczy pod względem ich bezpieczeństwa dla użytkownika. 

Obciążenia stopni przy prędkości przekraczającej 30 km/h.

Ikon na terminalu, informujących o obciążeniu stopnia.

Sygnału dźwiękowego podczas cofania pojazdu.

CODZIENNA KONTROLA ZABUDOWY 

PRZED rozpoczęciem pracy zabudowy dokonaj KONTROLI: 

Działania przycisków awaryjnego zatrzymania NOT - AUS. 

Sygnalizacji świetlnej na zabudowie. 

Działania instalacji wideo.
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CODZIENNA KONTROLA ZABUDOWY 

PRZED rozpoczęciem pracy zabudowy dokonaj KONTROLI: 

Działania przycisków awaryjnego zatrzymania NOT - AUS. 

Sygnalizacji świetlnej na zabudowie. 

Działania instalacji wideo.

Mocowania uchwytów ładowaczy. 

Stanu stopni ładowaczy pod względem ich bezpieczeństwa dla użytkownika. 

Obciążenia stopni przy prędkości przekraczającej 30 km/h.

Ikon na terminalu, informujących o obciążeniu stopnia.

Sygnału dźwiękowego podczas cofania pojazdu.

Poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku.

Układu centralnego smarowania - poziom smaru. 

Komunikatów na terminalu - informacja dot. niebezpiecznego stanu pojazdu, np. drzwi rewizyjne otwarte, wrzutnik 

nie w pozycji transportowej.

UWAGI 

Data / 

Podpis: 

Nr zabudowy / Nr 

rejestracyjny:

Połączeń śrubowych skrzyni załadowczej z podwoziem.

Układu hydraulicznego pod względem ewent. wycieków. 

Sygnału dźwiękowego, służącego do komunikacji ładowacza z kierowcą. 

Sygnałów dźwiękowych przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.

Pracy prasy oraz wrzutnika po uruchomieniu zabudowy.
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Pracy prasy oraz wrzutnika po uruchomieniu zabudowy.

Komunikatów na terminalu - informacja dot. niebezpiecznego stanu pojazdu, np. drzwi rewizyjne otwarte, wrzutnik nie 

w pozycji transportowej.

UWAGI 

Poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku.

Układu centralnego smarowania - poziom smaru. 

Połączeń śrubowych skrzyni załadowczej z podwoziem.

Obciążenia stopni przy prędkości przekraczającej 30 km/h.

Ikon na terminalu, informujących o obciążeniu stopnia.

Sygnału dźwiękowego podczas cofania pojazdu.

Układu hydraulicznego pod względem ewent. wycieków. 

Sygnału dźwiękowego, służącego do komunikacji ładowacza z kierowcą.  

CODZIENNA KONTROLA ZABUDOWY 

PRZED rozpoczęciem pracy zabudowy dokonaj KONTROLI: 

Działania przycisków awaryjnego zatrzymania NOT - AUS. 

Sygnalizacji świetlnej na zabudowie. 

Działania instalacji wideo.

Data / 

Podpis: 

Nr zabudowy / Nr 

rejestracyjny:

Sygnałów dźwiękowych przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.

Mocowania uchwytów ładowaczy. 

Stanu stopni ładowaczy pod względem ich bezpieczeństwa dla użytkownika. 
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Działania instalacji wideo.

Mocowania uchwytów ładowaczy. 

Stanu stopni ładowaczy pod względem ich bezpieczeństwa dla użytkownika. 

Obciążenia stopni przy prędkości przekraczającej 30 km/h.

Ikon na terminalu, informujących o obciążeniu stopnia.

Sygnału dźwiękowego podczas cofania pojazdu.

Poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku.

Układu centralnego smarowania - poziom smaru. 

CODZIENNA KONTROLA ZABUDOWY 

PRZED rozpoczęciem pracy zabudowy dokonaj KONTROLI: 

Działania przycisków awaryjnego zatrzymania NOT - AUS. 

Sygnalizacji świetlnej na zabudowie. 

Komunikatów na terminalu - informacja dot. niebezpiecznego stanu pojazdu, np. drzwi rewizyjne otwarte, wrzutnik nie 

w pozycji transportowej.

UWAGI 

Data / 

Podpis: 

Nr zabudowy / Nr 

rejestracyjny:

Połączeń śrubowych skrzyni załadowczej z podwoziem.

Układu hydraulicznego pod względem ewent. wycieków. 

Sygnału dźwiękowego, służącego do komunikacji ładowacza z kierowcą.  

Sygnałów dźwiękowych przy otwieraniu i zamykaniu odwłoka.

Pracy prasy oraz wrzutnika po uruchomieniu zabudowy.


