INGEBRUIKNAME HOOGWERKER
1. Start de auto en laat de motor lopen
2. Handrem erop
3. Koppeling in en PTO inschakelen
4. Koppeling los
5. Deuren dicht doen
6. Hoogwerker op stabiele ondergrond (voldoende druk op alle 4 de stempels) en waterpas stempelen,
gebruik altijd stempelplaten!
PROBLEMEN HOOGWERKER/ AUTO
Voordat je een probleem meld, probeer onderstaande:
- Opnieuw stap 1 t/m 6 ‘ingebruikname hoogwerker’ rustig herhalen.
- Resetten d.m.v. noodstop indrukken en weer losdraaien of handrem lossen en weer erop of contactsleutel
erin en eruit te halen (verschilt per hoogwerker). Doel is om de stroom van de hoogwerker af te halen.
- Verplaats voertuig een halve meter.
- Raadpleeg gebruiksaanwijzing in blauwe map/hoogwerkerboek.
GEBRUIK ACCESSOIRES
- Draag altijd je valgordel.
- Gebruik altijd stempelplaten.
BRAVOK – onderhoud aan hoogwerker per week
B:
banden en brandstof
R:
remmen
A:
accu
V:
verlichting
O:
olie
K:
koeling
OLIE PEILEN
LET OP: check dit regelmatig! Te weinig of te veel olie heeft ernstige gevolgen voor voertuig!
1. Zet de motor uit en wacht minimaal 10 minuten.
2. Haal de peilstok eruit, maak peilstok schoon, stop hem terug en haal hem er weer uit.
3. Normaliter staat het olieniveau tussen de twee indicatoren voor het minimale en maximale peil.
4. Het verschil tussen minimum- en maximumniveau is meestal een liter. Staat het peil precies op de min,
dan moet er dus een halve liter bij. Vul nooit meer bij dan het maximum!
SCHADE
Schade gereden? Zorg dat het complete (voor- en achterkant) schadeformulier + foto’s binnen 24 uur naar
info@hoogwerkers.nu gestuurd wordt voor een juiste afhandeling met de verzekering.
1.
2.
3.

Vul het schadeformulier duidelijk met pen in.
Let op: - ook bij een eenzijdige schade schadeformulier invullen
- voor- en achterkant schadeformulier invullen
Maak foto’s van de schade.
Meld de schade bij Dwight van der Voort en verstuur gegevens naar info@hoogwerkers.nu.

TELEFOONNUMMERS
Probleem hoogwerker/ auto
Dwight van der Voort
Ralph van der Voort

06 – 48 26 68 00
06 – 48 26 68 71

Euromaster
ANWB
Pirtek – Hydrauliek lekkage
Carglass

0570 – 62 07 15
0900 – 90 00 888
088 – 11 18 888
088 – 04 06 123

Voor er kosten worden gemaakt door een extern bedrijf, dient er eerst een mondelinge goedkeuring gevraagd te worden
bij Dwight van der Voort.

Werk niet boven het verkeer.

