
Laadklep (bakwagen)   Instructiekaart 

   

 

 

VEILIGHEID 

- Stel je veiligheid en gezondheid voorop bij het transporteren, laden en lossen van de last. 

- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): 
 

 

  en afhankelijk van materialen die gehandeld worden:       

  

Voorbereiding 
 
Vóór gebruik controleer je of de laadklep veilig te gebruiken is. 
 
Controleer op: 

- werken de buitenbediening en binnenbediening van de laadklep 
(vraag je docent toezicht te houden) 

- transportroutes veilig en vrij van obstakels 
- voldoende werkruimte rond de laadklep 

 
Markeer het risicogebied. Zet de omgeving af met pylonen. 
Kies het goede transportmiddel om de last te laden / lossen. 
 
Werken met een laadklep 

- Je mag alleen met een laadklep werken onder toezicht. Vraag je 
docent om toezicht te houden. 

- Zet het transportmiddel waarmee je laadt of lost indien mogelijk 
op de rem. 

- Laat de lepels van het transportmiddel zakken op de klep (dan 
kan de lading niet bewegen). 

- Bij laden en lossen geldt dat je de lading altijd als eerste op de 
laadklep zet en ook als laatste van de laadklep rijdt. 

- Ga met je voeten in het aangegeven vlak op laadklep staan.  

- Los één pallet met goederen tegelijk. 
- Rij met de lading naar voren gericht de laadklep op en af en 

gebruik de ‘slakknop’ of ‘kruipstand’ bediening. 
- Draai een pallet een kwartslag op de laadklep. 
- Als de laadklep op gelijke hoogte met de laadvloer staat dan lift 

je de pallet, draai de lading en loop je voor het transportmiddel 
de laadruimte in. Deze werkwijze geldt ook voor het lossen, 
uiteraard in andere volgorde. 

 
Als je de laadklep vanuit de laadruimte kunt bedienen, is het toegestaan 
op de laadklep te blijven staan. 
 
Beëindiging werken met laadklep 

- Plaats de laadklep na gebruik weer terug.  
- Sluit het buitenbedieningspaneel af. 
- Geef de sleutel(s) aan je docent. 

 

 

 
laadklep met afrol-

beveiliging en markeer-
plaats voor medewerker 

 

 
buitenbedieningspaneel 

 

 
laadklepkeurmerk 

 

 
binnenlaadklepbediening 
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