
ENDÜSTRİ TİPİ FORKLİFTLER İÇİN GÜNLÜK MUAYENE FORMU 

 

Forklift imalatçıları her ürünü için günlük muayene çizelgesi yayınlamaktadır. İsletmenizde ki 

her forklift için ayrı 

bir günlük muayene formu düzenleyebileceginiz gibi hepsini kapsayan bir form da 

yapabilirsiniz. 

Asagıda içten yanmalı motorlu ve akülü forkliftler için örnek bir form 

düzenlenmistir.Forkliftinizin kullanıcı 

kılavuzu ve isletmenizin durumuna göre formda yer alması gereken maddeleri 

uyarlayabilirsiniz 

 

OPERATÖRÜN GÜNLÜK KONTROL LİSTESİ-DİZEL VE LPG FORKLİFTLER İÇİN 

Yakıt/Yag/Su ekleme kayıtları 

 Tarih  Operatör  Yakıt   
 Forklift no  Model no  Motor yağı   
 Bölüm  Seri no  Radyatör 

suyu 
  

 Vardiya  Çalışma saati  Hidrolik yağı   

EMNİYETVE FONKSİYON MUAYENESİ(HER VARDIYA ÖNCESİ) 
Sorunların giderilmesi için daima vasıflı bir teknisyen bulundurunuz 

 Motor çalışmazken yapılacak muayene OK Bakım  
 Kaçaklar-Yakıt, Hidrolik yağ, Motor yağı, radyatör suyu    
 Lastikler-Basınç ve genel görünümü    
 Çatallar, Tespit mandalı, pimi ve dirseği-Durumunu kontrol et    
 Yük dayama korkuluğu-emniyetli bir biçimde bağlı mı?    
 Hidrolik hortumlar, asansör zinciri, kablo ve tahdit parçaları-Göz 
muayenesi 

   

 Operatör korkuluğu-Takılı mı?    
 Parmakları koruyacak muhafazalar-Takılı mı?    
 LPG tüpü- Paslı veya hasarlı mı?    
 Ikaz yazıları-Takılı mı?(Parça kataloğuna bakınız)    
 Akü- Su/elektrolit seviye kontrolü ve Şarjlı mı?    
 |Tüm motor kayışları- Gözle muayene    
 Hidrolik yağ seviyesi- Seviye kontrolü    
 Motor Yağ Seviyesi-Yağ çubuğuna bak    
 Şanzıman yağ seviyesi- Yağ çubuğuna bak    
 Motor hava filtresi-kauçuk toz tutucuyu temizleyiniz veya (varsa) 
tıkanma alarmını kontrol ediniz. 

   

 Yakıt Tortu tutucu(dizel için)    
 Radyatör su seviyesi    
 Operatör katalogu-kutusunda mı?    
 Forklift tanıtım etiketi-mevcut mu, üzerindeki bilgi model, seri no, 
ataşman gerçeğe uygun mu? 

   

 Emniyet kemeri-muntazam çalışıyor mu?    
 Kaput kilidi-Ayarlı ve emniyetli biçimde kilitlenmiş mi?    
 Fren yağı-seviye kontrolü    
 Motor çalışırken yapılan kontroller-Anormal sesler anında 
araştırılmalıdır. 

OK Bakım  

 Gaz veya yön kontrol pedalı-Düzgün çalışıyor mu?    
 Ayakfreni- Düzgün çalışıyor mu?    



 Park freni - Düzgün çalışıyor mu?    
 Direksiyon sistemi - Düzgün çalışıyor mu?    
 Sürüş kumandası - Ileri/Geri - Düzgün çalışıyor mu?    
 Asansör eğim kumandası - Öne/Arkaya - Düzgün çalışıyor mu?    
 |Yük kaldırma ve indirme - Düzgün çalışıyor mu?    
 ̂ taşman kumandaları - Çalıştırın    

 Korna ve ışıklar - Çalışıyor mu?    
 Kabin aksamlan - Isıtıcı/Buğu çözücü/silecekler - Çalışıyor mu?    
 Göstergeler: Ampermetre,Motor yağ basıncı,Çalışma saati,Yakıt 
seviyesi,Hararet göstergesi, araç göstergeleri- Çalışıyor mu? 

   

 

 

TÜM OPERATÖRLER KULLANDIKLARI FORKLİFT VE ATAŞMANLAR ÜZERİNDE 

EĞİTİLMELİ VE BİLGİLENDİRİLMELİDİRLER. 
 


