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Średnio koszt naprawy maszyny jest czterokrotnie wyższy niż koszt jej prawidłowego utrzymania. W zależności od naprawy 
koszt może być nawet 15 razy wyższy niż koszt planu serwisowego po uwzględnieniu przestojów. Na początek podajemy 
trzy ogólne wskazówki, o których należy pamiętać.
• Utrzymuj sprzęt w czystości, aby łatwiej było wykryć zużyte lub uszkodzone części. Używaj wyłącznie czystej wody, nie 

używaj łatwopalnych cieczy.
• Upewnij się, że nawierzchnia jest czysta i że na twojej drodze nie ma żadnych przeszkód.
• Używaj wyłącznie przeszkolonych i wykwalifikowanych osób do inspekcji, konserwacji lub naprawy maszyn. 

Tutaj znajdziesz listę kontrolną dotyczącą tego, jakie czynności konserwacyjne i kiedy należy wykonać.  

           Codziennie
	Szukaj widocznych uszkodzeń - Szybkie zgłaszanie widocznych uszkodzeń może zapobiec większym naprawom w przyszłości.
	Sprawdź poziom paliwa, wody, oleju silnikowego i płynu hydraulicznego - Niski poziom płynu może spowodować 

nieprawidłowe działanie maszyny brak hamulców, a w wyniku tego wypadek.
	Sprawdź stan opon i ciśnienie - Niedopompowane i / lub uszkodzone opony spowodują problemy, Twoja maszyna nie będzie 

działać tak bezpiecznie i efektywnie, jak to możliwe.
	Widły muszą być w dobrym stanie.
	Naklejki i tabliczki muszą być umieszczone prawidłowo i czytelnie.
	Upewnij się, że kabina operatora jest czysta i wolna od zanieczyszczeń - Brudna kabina może prowadzić do wypadków (np. 

Poślizgnięcia się na starej butelce z wodą).
	Urządzenia zabezpieczające (np. pas bezpieczeństwa, osłony palców) muszą działać prawidłowo. Bezpieczeństwo przede wszystkim!
	Upewnij się, że działa układ kierowniczy, przyśpieszania i hamulce.
	Upewnij się, że ramię / podnoszenie działa (przechyl i podnoszenie).
	Sprawdź, czy klakson, światła i alarm awaryjny działają poprawnie.
	Sprawdź węże pod kątem uszkodzeń - upewnij się, że węże nie wyciekają.

           Kwartalnie
	Wymień olej i filtr oleju - Usuń i zutylizuj stary olej i napełnij silnik nowym olejem. Upewnij się, że nie przepełniłeś zbiornika.
	Nasmaruj podwozie i elementy masztu.
	Sprawdź stan (pęknięcia) i napięcie paska napędowego.
	Sprawdź ciśnienie oleju hydraulicznego.
	Wyczyść chłodnicę sprężonym powietrzem.
	Opróżnij separator wody. 
	Wyreguluj obsadę masztu, sworznie siłownika przechyłu i połączenia podwozia.
	Jeśli maszyna jest wyposażona w rozsiewacz, sprawdź cztery sworznie blokujące.

           Raz w roku
	Filtry powietrza, paliwa, przekładni i hydrauliczne muszą zostać wymienione -  

Używanie brudnych filtrów, jest jak w ogóle byś ich nie używał.
	Wymień oś napędową i olej przekładniowy.
	Wymień olej hydrauliczny i upewnij się, że dodano 3% Lubrizolu.
	Wymień separator wody.
	Sprawdzić naciąg łańcucha nośnego, działanie masztu i rolki wózka.
	Wymień smar łożyskowy koła oraz płyn chłodzący silnika.

Kiedy muszę wykonać konserwację mojej maszyny?
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