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De reparatiekosten van een machine liggen gemiddeld vier keer hoger dan de onderhoudskosten ervan. Afhankelijk van het soort 
reparatie kunnen de kosten zo’n 15 keer hoger liggen dan wat je zou hebben uitgegeven aan een onderhoudscontract, wanneer je 
de machinestilstand mee in overweging neemt. Allereerst geven we je drie algemene tips die je in het achterhoofd moet houden.
• Houd je uitrusting schoon; zo merk je makkelijker versleten of defecte onderdelen op. Gebruik enkel schoon water, gebruik 

geen ontvlambare vloeistoffen.
• Zorg ervoor dat het oppervlak schoon is en dat er zich geen obstakels op je weg bevinden.
• Laat enkel getrainde en gekwalificeerde mensen je machines inspecteren, onderhouden of repareren. 

Hier kun je een checklist vinden van welk onderhoud wanneer moet worden uitgevoerd.  

           Dagelijks
	Ga op zoek naar zichtbare schade – Zichtbare schade op tijd melden kan grotere reparaties in de toekomst vermijden.
	Controleer het brandstof-, water-, motorolie- en hydraulische vloeistofniveau – Lage vloeistofniveaus kunnen defecten 

veroorzaken, zoals kapotte remmen, en dat kan resulteren in behoorlijk ernstige ongevallen.
	Controleer de bandenstaat en -druk – Beschadigde banden en/of banden met een te lage druk zullen problemen 

veroorzaken. Je machine zal niet op zijn veiligst of efficiëntst functioneren.
	Vorken moeten in goede staat zijn.
	Stickers en labels moeten correct en leesbaar geplaatst worden.
	Zorg ervoor dat de bestuurderscabine schoon en netjes is – Een rommelige cabine kan tot ongevallen leiden (bv. uitglijden op 

een oude waterfles).
	Veiligheidsvoorzieningen (bv. veiligheidsgordel, vingerbescherming) moeten correct werken. Veiligheid voorop!
	Zorg ervoor dat je stuurinrichting, gaspedaal en remmen werken.
	Controleer of de hefarm werkt (tilten en hijsen).
	Kijk na of de claxon, lichten en het achteruitrijalarm goed werken.
	Controleer of er geen schade is aan leidingen - Zorg ervoor dat de leidingen niet lekken.

           Driemaandelijks
	Vervang de olie en de oliefilter - Verwijder de oude olie en gooi ze correct weg. Vul de motor met nieuwe olie, maar let op dat 

je die niet te vol doet.
	Smeer de onderdelen van het chassis en de mast.
	Controleer de toestand (scheuren) en de spanning van de aandrijfriem.
	Controleer het hydraulische oliepeil.
	Reinig de radiator met perslucht.
	Leeg de waterafscheider. 
	Stel de maststeun, tiltcilinderpinnen en chassisverbindingen af.
	Is je machine uitgerust met een spreader, controleer dan de vier twistlocks.

           Jaarlijks
	De lucht-, brandstof-, transmissie- en hydraulische filters moeten vervangen worden - 
 Vuile filters gebruiken is net zo goed als helemaal geen filters gebruiken.
	Vervang de aandrijfas- en transmissieolie.
	Vernieuw de hydraulische olie en voeg zeker 3% Lubrizol toe.
	Plaats een nieuwe waterafscheider.
	Inspecteer de spanning van de hefketting, 
 de werking van de mast en de vorkenbordrollen.
	Vervang het wiellagervet en de koelvloeistof van de motor.

Wanneer moet ik een onderhoud uitvoeren op mijn machine?
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