
1. Hanya operator yang diberi kewenangan 
dan telah ditraining boleh mengendarai 
forklift.

2. Operator direkomendasikan untuk 
memakai helm, safety shoes dan pakaian 
kerja.

3. Jangan mengoperasikan forklift truck pada 
saat Anda sedang kecanduan obat-obatan 
atau alkohol, hal ini akan mengakibatkan 
kecelakaan serius atau kematian !

Safety operation
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Lakukan pengecekan setiap hari 
sebelum mengoperasikan forklift

Pastikan posisi beban pada pallet 
tersusun stabil
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Jika beban menghalagi pandangan mata,
jalankan forklift dengan arah mundur 

Pastikan tidak ada orang disekitar unit
Pada saat bergerak mundur dan bunyikan
klakson sebelum bergerak.
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Hindari permukaan yang licin. air, 
pasir, es, atau lumpur karena dapat 
menyebabkan tipover .
Jika tidak bisa dihindari bergeraklah 
perlahan

Hentikan penggunaan forklift jika 
terjadi kerusakan. Jangan dioperasikan 
sampai diperbaiki secara keseluruhan.
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Jangan over load !

Perhatikan load chart
Yakinkan berat dan load center
beban sesuai dengan kapasitas  forklift.

Jika menggunakan attachment, 
Maximum capacity harus disesuaikan lagi.

Baca buku petunjuk attachment sebelum
Mengoperasikan unit.

Sesuaikan ukuran pallet dengan beban
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Pastikan bahwa clearance cukup ketika 
forklift anda melalui sebuah gang atau 

pintu gerbang.

Jangan bergerak pada saat posisi fork 
diatas
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Jangan mendorong atau menyeret
beban.

Jangan mengangkat beban dengan 
ujung Fork.

Pada saat jalan ketinggian fork 150mm 
sampai 200 mm dari permukaan jalan 
dan mast harus dimiringkan kebelakang
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Jangan pernah membiarkan siapa pun
berdiri dibawah fork yang sedang diangkat

Jangan mengangkat beban tanpa alas / 
palet
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Jangan pernah membiarkan siapa pun  
naik ke forklift  selain operatornya.
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Pada saat membawa beban yang berat 
ditanjakan posisikan beban didepan 
agar mudah dikontrol

Mundurlah pada saat turun dan gunakan 
rem jika perlu.

Jaga jarak aman dari jalan yang 
menyamping atau ujung jalan.
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Jangan membelok pada posisi jalan 
yang menanjak atau miring

Jika beban tidak terpusat pada fork, 
beban akan mudah jatuh ketika 
berbelok. Beban yang tidak terpusat 
juga akan memungkinkan 
fork lift miring kesamping. 
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Jangan mengeluarkan anggota 
tubuh  pada saat mengoperasikan 
forklift

Jangan meletakan bagian tubuh anda 
di bagian-bagian mast atau antara mast
dan forklift. 
Jangan memanjat mast atau overhead guard
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Operasikan hydraulic control lever 
secara perlahan pada saat mengangkat
beban atau meletakan beban

Jangan menurunkan dan meng-
hentikan beban secara tiba-tiba.
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Jangan memiringkan mast kedepan
pada saat mengangkat beban

Pastikan trailer brakes terpasang 
dengan baik dan mampu menahan 
unit pada saat mengangkat atau 
meletakan beban.
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Jangan melompat pada saat keluar 
atau masuk dari forklift. Gunakan 
grip / pegangan .

Jangan melompat pada saat keluar 
atau masuk dari forklift. Gunakan 
grip / pegangan .
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Jangan menyalahgunakan fork !

Jangan tarik fork dari pallet jika rantai 
kendur
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Jangan menarik apapun dengan 
draw-bar pin.

Drawbar-pin digunakan untuk 
menarik unit dengan menggunakan 
unit lain pada saat terjadi kerusakan.
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Sesuaian lebar fork dengan beban
Setel fork kurang lebih 60% dari 
Lebar  palet

Yakinkan fork pin terpasang dengan 
benar
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Pada saat parkir :
1. Tilt fork  kebawah dan turunkan 

sampai menyentuh lantai
2. Aktifkan parking brake
3. Putar kunci kontak dan cabut !
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Jangan pernah mengizinkan siapapun
untuk menahan atau menjaga beban pada
saat traveling atau lifting

Jangan memarkir atau berhenti di tempat
yang tidak rata,tanpa menggunakan rem
parkir
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Bila terjadi kerusakan pada unit,usahakan
Memasang tanda peringatan di unit
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PREPARATION  OF START

TRAVELING 

STACKING

PICKING
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PREPARATION OF START

Posisi directional lever netral dan parking brake aktif                                                                      

Genggam steering wheel knob dan putar kunci kontak on.                                                                       
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Angkat fork kira2 150 – 200 mm dari lantai dan tilt back.                                                                       

Operasikan directional lever sesuai arah yang diinginkan                                                                     

Release parking brake                                                                                                        
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TRAVELING

Release brake pedal dan tekan accelerator pedal 
perlahan-lahan                                                                                                                  

Jangan melakukan pergerakan yang mendadak                                                                                    

Bergeraklah perlahan dan yakinkan tail swing 
area aman sebelum belok                                                                                                      

Pada saat traveling jika directional lever di 
gerakan berlawanan arah maka electric brake 
akan aktif  ( plugging brake ) 
Kekuatan pengereman bervariasi tergantung 
pada tekanan pada accelerator.                                                                                               
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Lakukan pengereman secara bertahap 
atau perlahan

Parkirlah ditempat yang sudah 
ditentukan.

Pastikan brake lever sudah diaktifkan

Tilting mast kearah depan dan 
turunkan fork sehingga menyentuh 
lantai

Cabutlah kunci kontak pada saat 
meninggalkan forklift truck
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STACKING OPERATION

Perlahanlah bergerak dan berhenti didepan 
stacking area

- Yakinkan disekeliling stacking area bebas 
hambatan

- Posisikan forklift berhadapan dengan 
stacking area

- Posisikan mast tegak lurus dan naikkan 

• Pastikan posisi stacking kemudian maju 
perlahan dan berhenti pada posisi yang 
sesuai.
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Ketika beban tidak sejajar bagian depan ataupun belakang :

- Turunkan fork sampai beban berada dibawah dan fork dalam keadaan 
bebas

- Mundurlah kira-kira ¼ panjang fork.
- Angkat fork ( 50 – 100mm ) dan maju untuk mensejajarkan beban     

turunkan perlahan untuk menyesuaikan tumpukan.

Pastikan posisi belakang bebas dari 
hambatan, dan mundurlah perlahan 
dan jaga agar fork tidak menyentuh 
pallet atau beban.

Yakinkan ujung fork bebas dari 
pallet, turunkan fork     ( 150 –
200mm dari lantai ). 
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PICKING OPERATION

- Bergeraklah perlahan dan berhenti didepan 
beban ( kira-kira  
300mm  antara beban dan ujung fork)

- Yakinkan forklift berada ditengah -tengah 
beban.

- Luruskan dan angkat mast pada posisi siap 
memasuki pallet.

- Majukan forklift secara perlahan sampai 
fork benar-benar masuk ke 
beban/pallet ( beban menyandar pada 
backrest )
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Yang dilakukan pada saat mengalami kesulitan memasukan fork 
ke pallet :

- Masukan kira-kira ¾ panjang fork dan angkat pallet ( 50 –100mm )
- Tarik pallet keluar kira-kira 50 – 100mm )
- Turunkan pallet kembali dan masukan fork sampai beban menyandar  

pada backrest
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- Setelah memasukkan fork, angkat pallet  50-
100mm.

- Yakinkan disekeliling bebas hambatan
- Mundur secara perlahan.
- Yakinkan beban keluar dari rak penyimpanan.
- Turunkan beban keposisi traveling ( 150-200mm 

dari lantai )

- Yakinkan beban terpusat pada fork. 
- Kemudian miringkan mast kearah belakang 

untuk menjaga beban.
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