
Checklist rolstoelliften

voorzorgsmaatregelen

Neem bij het uitvoeren van de controle en bij eventuele reparatie alle noodzakelijke
eiligheidsmaatregele n

n een q ens con ro e a wik engen wor en gecons a eer ie vei ig wer en me e i onmoge i~
maken dient de lift uitgeschakeld te worden totdat de reparatie is uitgevoerd. Neem de voedingskabel
los!

Vóór het uitvoeren van reparaties de electrische voeding uitschakelen door het verwijderen van de
ekering of het losvemen van de voedingskabel

Controle
Mechanisch

Bevestiging aan voertuig Controleer alle bevestigingspunten roaarmee de lift aan het voertuig bevestigd is
Controleer alle draaipunten op slijtage, reinig en smeer waar nodig.

Draaipunten Controleer de veren in de draagarmen
Controleer de mechanische beveiligingen.
Indien aanwezig: controleer de staalkabels

Beveelt eng controleer de beschermplaat
Controle op correcte werking van de lift

Igemeen Let op de scheetstand van het plateau
Reinigen eineg e i t

H draulisch
Controleer de hydraulische functies van de lift.

Functiecontrole Controleer de hand om o correcte roerkin
Olieniveau Controleer olieniveau. Indien nod bi~vullen met ATF olie
Lekka e leiden en controleer alle leidingen o bevestí in en lekka e
Lekka e slap en Controleei alle slan en o beschadi in en en lekkage
Lekka e cilinder contrUleer cilinders o lekkage

Elektrisch
Schakelaar functiecontrole Controleer de schakelaars op functie en beschadiging

Controleer alle electrische bekabeling op slijtage en beschadiging. Vervang
Controle bekabeling beschadigde delen
Beveiliging Controleer alle elektrische beveiligingen en de werking van de knipperlichten

ekering Controleer de zekering op corrosie en bevestiging

Sticker
Sticker Vul datum in op de sticker en plak deze op het typeplaatje



Kiantgegevens
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres

Kenteken i busnummer

Algemeen
Datum
Naam Controleur

Handtekening +stempel
werkplaats
Oomerkinaen eigenaar

Ge evens lift
Fabrikant
T e
Re istratienummer
Bouwjaar lift

Controle

Mechanisch G F H raulisch G F H Elektrisch G F H
Bevesti in aan voertui Functiecontrole Schakelaars
Draai unten. veren olieniveau Bekabelin
Bevelli in leidin en Bevelli in
AI emeen slan en ekerin

Cilinders

Goed G
Fout F
Goed na Herstel H

Opmerkingen

Indien de controle is uitgevoerd en alle noodzakelijke reparaties uitgevoerd
vul de controledatum in op de sticker en plak deze op het typeplaatje


