2) Te laag vervoeren van de kunststof pallets
Door het te laag vervoeren van de bestaat de kans dat de pallet inclusief lading
de grond raakt bij bijvoorbeeld een drempel of ongelijk terrein. Ook het op en
afrijden van een helling kan zodoende tot problemen leiden.
Wegdraaien voordat de vorken geheel uit de pallet zijn
en dient er altijd voor te zorgen dat de vorken geheel uit de kunststof pallets
n voor men wegdraait.
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3) Met kunststof pallets “gooien”, laten slingeren of onnodig schuiven
Het laten rondslingeren van pallets levert vaak gevaarlijk situaties op en zorgt
voor ongelukken. Door het onnodig gooien en over de grond schuiven van
kunststof pallets raken deze in de prakrijk ook vaak beschadigd.

VOORKOM SCHADE AAN DE KUNSTSTOF PALLETS EN AAN DE LADING

WEGDRAAIEN VOORDAT DE VORKEN
GEHEEL UIT DE PALLET ZIJN
Men dient er altijd voor te zorgen dat de vorken geheel uit de
kunststof pallets zijn voor men wegdraait.

TE LAAG VERVOEREN VAN
DE KUNSTSTOF PALLETS
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MET KUNSTSTOF PALLETS “GOOIEN”,
LATEN SLINGEREN OF ONNODIG SCHUIVEN

Het laten rondslingeren van pallets levert vaak gevaarlijk
Door het te laag vervoeren van de bestaat de
situaties op en zorgt voor ongelukken. Door het onnodig
kans dat de pallet inclusief lading de grond raakt
gooien en over de grond schuiven van kunststof pallets raken
bij bijvoorbeeld een drempel of ongelijk terrein.
deze in de praktijk ook vaak beschadigd.
Ook het op en afrijden van een helling kan
5) Juiste lengte van de vorken
6) Juiste hartafstand van vorken
zodoende tot problemen leiden.
A) Wanneer de vorken te lang zijn en aan de achterkant overmatig
uitsteken
Daarnaast is ook de hartafstand van de vorken belangrijk om de lading st
bestaat de kans dat men de lading die er eventueel achter staat ook wordt bes4) Vorken niet horizontaal en lading te ver op de punten
te vervoeren. Deze moet ongeveer 60% van de breedte van de kunststof p
Door ervoor te zorgen dat de vorken van de heftruck horizontaalchadigd.
staan bij het
B) Als men
de lading echter te ver op de punten vervoert iszijn.
de kans op een kann- en uitrijden van de kunststof pallets, het heffen en plaatsen voorkomt
men
telende lading en schade aan de kunststof pallets.
onnodige schade aan de pallets.
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JUISTE LENGTE VAN DE VORKEN
VORKEN NIET HORIZONTAAL EN
LADING TE VER OP DE PUNTEN
Door ervoor te zorgen dat de vorken van de heftruck
horizontaal staan bij het in- en uitrijden van de kunststof
pallets, het heffen en plaatsen voorkomt men onnodige
schade aan de pallets.
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Wanneer de vorken te lang zijn en aan de achterkant
overmatig uitsteken bestaat de kans dat men de lading die
er eventueel achter staat ook wordt beschadigd. Als men de
lading echter te ver op de punten vervoert is de kans op een
kantelende lading en schade aan de kunststof pallets.
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keerde opstelling van kunststof pallets in palletstellingen
stelling belasting (racking-load) is de maximale belasting van een
een palletstelling zonder inlegborden bij een gelijkmatig verdeelde
g van de pallet. De pallets worden getest met een gelijkmatig verdeelA
ting met zakken van 25 kg.
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9) Te hoge dynamische belasting van de kunststof pallets
De dynamische belasting (dynamic-load) is de maximale belasting van een
tijdens het transport met een vorkheftruck of pompwagen bij een gelijkma
verdeelde belasting van de pallet.

8) Verkeerde aanname van de statische belasting
De statische belasting (static-load) is de maximale belasting van een kunststof
pallet als deze op een vlakke ondergrond staat. Indien er meerdere pallets
gestapeld zijn is het totale gewicht bepalend voor de belasting op de onderste
pallet.

VERKEERDE AANNAME VAN
DE STATISCHE BELASTING

VERKEERDE OPSTELLING VAN KUNSTSTOF
PALLETS IN PALLETSTELLINGEN
De palletstelling belasting (racking-load) is de maximale
belasting van een pallet in een palletstelling zonder
inlegborden bij een gelijkmatig verdeelde belasting van de
pallet. De pallets worden getest met een gelijkmatig verdeelde
belasting met zakken van 25 kg.
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JUISTE HARTAFSTAND VAN DE VORKEN
Daarnaast is ook de hartafstand van de vorken belangrijk om
de lading stabiel te vervoeren. Deze moet ongeveer 60% van
de breedte van de kunststof pallet zijn.

De statische belasting (static-load) is de maximale belasting
van een kunststof pallet als deze op een vlakke ondergrond
staat. Indien er meerdere pallets gestapeld zijn is het totale
gewicht bepalend voor de belasting op de onderste pallet.
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60%
TE HOGE DYNAMISCHE BELASTING
VAN DE KUNSTSTOF PALLETS
De dynamische belasting (dynamic-load) is de maximale
belasting van een pallet tijdens het transport met een
vorkheftruck of pompwagen bij een gelijkmatig verdeelde
belasting van de pallet.
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