
TVH PARTS HOLDING NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com TV

W
BJ

S_
19

06
00

1

Ortalama olarak, bir makineyi tamir ettirmenin masrafı, bakım yaptırmaktan dört kat daha maliyetlidir. Tamire bağlı 
olarak, makineniz hizmet dışı kaldığı zaman nasıl bir servis planına harcama yaptığınıza göre 15 kat daha fazla olabilir. İlk 
olarak sizlere önemli üç genel ipucu vereceğiz.
• Ekipmanınızı temiz tutun, böylece aşınmış veya arızalı parçaları tespit etmek daha kolay olur. Sadece temiz su 

kullanın, yanıcı sıvılar kullanmayın.
• Yüzeyin temiz olduğundan ve yolunuzda hiçbir engel bulunmadığından emin olun.
• Makineleri incelemek, bakımını yapmak veya onarmak için sadece eğitimli ve yetkili kişiler ile çalışın.

Burada bakımların ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili bir kontrol listesini bulabilirsiniz. 

           Günlük
	Görünürdeki hasarları inceleyin - Görülebilir hasarları hızlı bir şekilde rapor etmek gelecekte daha büyük onarımları önleyebilir.
	Yakıt, su, motor yağı ve hidrolik sıvı seviyelerini kontrol edin - Düşük sıvı seviyeleri, hatalı frenler gibi makine arızalarına ve 

diğer kötü kazalara neden olabilir.
	Lastik durumunu ve basıncını kontrol edin - Az şişirilmiş ve/veya hasar görmüş lastikler sorunlara neden olur, makineniz 

güvenli veya etkili bir şekilde çalışmayacaktır.
	Çatalların iyi durumda olması gerekmektedir.
	Yapıştırmalar ve etiketler doğru ve okunaklı olacak şekilde konumlanmalıdır.
	Operatör kabininin temiz ve tertipli olduğundan emin olun – Kirli ve dağınık bir kabin içi kazalara neden olur (örneğin: bir şu 

şişesinin üstüne basıp kaymak).
	Güvenlik araçları (örneğin: emniyet kemerleri, parmak koruyucular) doğru bir şekilde çalışmalıdır. Önce güvenlik!
	Direksiyonunuzun, gaz pedalınızın ve frenlerinizin çalıştığından emin olun.
	Kaldırma kolunun çalıştığından emin olun (indirip kaldırın).
	Kornanın, farların, ve geri vites alarmının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
	Hortumlarda hasar olup olmadığını kontrol edin - Hortumlarda sızdırma olmadığından emin olun.

           Üç Aylık
	Yağı ve yağ filtresini değiştirin - Eski yağı boşaltın ve motora yeni yağı ekleyin. Yağı fazla doldurmadığınızdan emin olun.
	Şasi ve asansör bileşenlerini yağlayın.
	Motor kayışlarınızın durumunu (çatlaklara karşı) ve gerginliğini kontrol edin.
	Hidrolik yağ basıncını kontrol edin.
	Radyatörü basınçlı hava ile temizleyin.
	Su ayırıcısını boşaltın. 
	Asansör desteğini ayarlayın, silindir pimlerini ve şasi bağlantılarını yatırın.
	Eğer makineniz bir konteyner taşıyıcısı ile donatılmışsa, twistlockları inceleyin.

           Yıllık
	Hava, yakıt, şanzıman ve hidrolik filtreleri yenilenmelidir. - Çünkü kirli bir filtre
 kullanmakla hiç filtre kullanmamak arasında bir fark yoktur.
	Yürüyüş aksını ve şanzıman yağını yenileyin.
	Hidrolik yağını değiştirin ve 3% Lubrizol eklediğinizden emin olun.
	Su ayırıcısını yenileyin.
	Kaldırma zincirinin gerginliğini, asansörün işleyişini 
 ve taşıma makaralarını inceleyin.
	Motor soğutucusu ve tekerlek rulmanının gresini değiştirin.

Makineme ne zaman bakım yapmalıyım?
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