Kontrolní seznam pro nákup Vašeho použitého vozíku
Rady, které byste si měli při nákupu použitého vozíku vzít k srdci
1)	Rozmyslete si, jaký vozík potřebujete pro konkrétní použití a zda jsou pro něj dané podmínky vhodné
(např. průjezdné výšky, šířky pracovních uliček apod.). Už na tom lze šikovně ušetřit. Náš tip: Poraďte
se ohledně výběru vozíku dle konkrétních podmínek použití ve Vašem podniku s odborníkem na
manipulační techniku.
2)	Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny podklady a zda jsou ve správné jazykové mutaci.
		
Typový štítek a diagram zbytkové nosnosti jsou umístěné na vozíku a vztahují se na sloup,
který je k dispozici, příslušná přídavná zařízení (nemusí být původní).
		 Vozík je opatřen certifikátem CE.
		 K danému vozíku existuje návod k obsluze.
		 Všechny nálepky a výstražné štítky jsou k dispozici ve správné jazykové mutaci.
		Byla provedena kontrola vozíku dle předpisů a je k dispozici protokol o kontrole.
3) Nechte si předložit servisní zprávy, abyste se přesvědčili, zda byla pravidelně prováděna údržba.
		 Jsou správně zaznamenány provozní hodiny?
4) Proveďte test funkčnosti.
		
a) Motor
		 U spalovacích motorů vyzkoušejte start za studena. Dochází k nadměrné tvorbě kouře?
		
Postavte vozík na 15 minut při spuštěném motoru na čistý povrch a aktivujte všechny funkce
hydrauliky. Jsou patrné netěsnosti?
b) Sloup
				
		
Byla provedena výměna dílů ovlivňujících bezpečnost provozu vozíku
(hydraulické hadice a nosné řetězy)?
		 Prohýbají se sloup a vidle pod zátěží?
c) Řízení
		
		 Drží vozík stopu?
d) Brzdy
		 Je brzdný účinek na všech stranách stejný?
		 Funguje parkovací brzda?
e) Osvětlení
		 Jsou všechna světla a reflektory funkční?
		 Jsou kabely a přípojky v bezvadném stavu?
		 Není ve svítidlech vlhkost?
5)	U elektrických vozíků zkontrolujte stav baterie. Zelené a bílé krystalky na pólech baterie
mohou signalizovat sulfataci, vyboulené články mohou být známkou pokročilého stáří.
Obojí může vést k výpadku baterie.
		 Je baterie repasovaná?
		 Je na baterii záruka?
		 Je k dispozici zkušební protokol?

6) Proveďte vizuální kontrolu vidlí.
		 Jsou na vidlicích nebo úchytech viditelné trhliny?
		 Jsou k dispozici aretační prvky a fungují bezvadně?
		 Vykazuje tloušťka vidlic ještě minimálně 90 % tloušťky zadního čela vidlí?
		 (Upozornění: Proveďte měření v ohybu vidlí)
Aretační prvky

7) Zkontrolujte stupeň opotřebení pneumatik.
			
		 Nejsou pneumatiky poškozené (zářezy, praskliny, ...)?
			
		 Je indikátor opotřebení (TWI) ještě dobře viditelný?

Indikátor opotřebení
pneumatiky (TWI)

8) Zkontrolujte karosérii.
		 Vykazuje karosérie známky koroze?
		 Jsou na ní boule nebo jiné deformace?
9)	Informujte se ohledně dalších možných služeb. Mohou být známkou
kvality a měřítkem stavu vozíku.
		 Lze uzavřít smlouvu o full servisu?
		 Lze vozík zafinancovat?
10)Informujte se ohledně záruky.
Na jak dlouho se záruka poskytuje a co zahrnuje?

Přeptejte se na možnost vyzkoušet si vozík, který jste si vybrali, přímo ve Vašem podniku.
	Nejlépe tak vyzkoušíte vhodnost vozíku pro Vaše konkrétní potřeby a zároveň stav vozíku!

Zajímáte se o použité vozíky?
Ty naše najdete na: www.jungheinrich.cz/produkty/pouzite-voziky

