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1. TÖÖS ESINEVAD PEAMISED OHUD 

 

1.1  Peamised  ohud, õnnetusjuhtumid ja traumad töös: 

• raskuste käsitsi teisaldamisel vale tõstetehnika kasutamisel, liiga suure raskuse 

teisaldamisel vms. juhtumi korral tekkida võiv lihasrebend; 

• teisaldatava eseme kukkumine töötaja peale; 

1.2 Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi: 

• raskuste käsitsi teisaldamisel kehaline ülekoormus; 

 

2. ENNE TÖÖD 

 

2.1. Kui kahvelkäru ei ole pikka aega kasutatud, võib selle hüdraulikasüsteemis olla 

õhku. Õhu eemaldamiseks süsteemist toimi järgmiselt: 

1) Vajuta käepidet ja tehke samal ajal 4-6 kiiret pumpamisliigutust. 

2) Vabastage käepide. 

3) Korrake eelnevat seni kuni tõstmine töötab normaalselt. 

2.2. Kontrolli, et kõik rattad on terved ja pöörlevad vabalt. 

2.3. Kontrolli, et kahvli otsarattad on terved. 

2.4. Vaata üle põrandapinna korrasolek, millel kahvelkäruga töötama asute. Veendu, 

et sellel ei oleks mahavalgunud vett, õli ega ka muid vedelikke.  

 

3. TÖÖ AJAL 

3.1. Pea meeles! 

1) Kahvelkäru tõstevõime on kirjas käepideme sangal. 

2) Kahvelkäru korrasolekut tuleb kulumise vähendamiseks kontrollida iga päev. 

3) Kahvelkäruga tohib transportida ainult kaubaaluseid. 

4) Keelatud on kahvelkäruga ise sõita või transportida inimesi.  

3.2. Kaubaaluste tõstmine 

1) Veendu, et alus mida tõstma hakkad on terve. 

2) Lükka kahvlid lõpuni aluse alla. 

3) Keelatud on tõsta alust ühe kahvliharuga. 

4) Kahvelkäru kerel olev kleebis näitab, kuidas koormat tõsta ja liigutada. 

5) Tõstmiseks tee käepidemega pumpamisliigutusi. 

6) Kauba tõstmisel mitte ületada tootja- või maaletooja poolses 

dokumentatsioonis määratud tõstejõudu. 

7) Kui võimalik, väldi raskuste teisaldamist  kaldteel. 

3.3. Kaubaaluste transportimine 



1) Veendu, et teele ei jääks ette takistusi (nende olemasolul eemalda need enne 

transportimise alustamist). 

2) Liikuda võib kahvelkäruga nii seda käepidemest enda järel tõmmates kui ka 

enda ees lükates. 

3) Aluse transportimisel ära kiirusta. 

4) Kahvelkäru koos alusega pöörates ole ettevaatlik, jälgi, et pööramiseks oleks 

piisavalt ruumi (läheduses ei oleks teisi kaubaaluseid, mis võiksid puruneda). 

5) Kahvelkäruga alust transportides jälgi, et sa ei ohustaks teisi kaastöötajaid. 

6) Vii alus soovitud kohta. 

7) Vajadusel paluda lisaabijõudu teisaldatava laadungi toestamiseks külgedelt ja 

juhtudel, kui lasti suuruse tõttu ei ole liikumisteed näha. 

8) Keelatud on kahvelkäruga kõrgemalt tasapinnalt madalamale liikudes (eriti, 

kui on tegemist kõrge ja ebastabiilse laadungi teisaldamisega), kui selleks 

puudub vastav kaldtee. 

3.3.1. Kaubaaluste allalaskmine 

1) Enne aluse allalaskmist veendu, et läheduses ei oleks kaastöötajaid, keda see 

võiks ohustada. 

2) Veendu, et miski ei takistaks aluse alla laskmist. 

3) Alust alla lastes ära seisa alusele liiga lähedal (oht, jalg võib jääda aluse alla). 

4) Lase alus alla käepideme sangal olevale kangile vajutades 

5) Ära lase alust liiga kiiresti alla (kiirelt alla lastes võib õrnem kaup alusel 

puruneda). 

 

4. PÄRAST TÖÖD 

 

4.1. Kontrolli üle kõik rattad ja võllid, kuna nende vahele võivad jääda nöörid, kiled, 

traadid, jms., mis võib põhjustada rataste kinnikiilumist. 

4.2. Pane kahvelkäru korralikult ära, jättes sanga üles, et vältida komistamisohtu ning 

langetades kahvlid.  

4.3. Ära jäta kahvelkäru sinna, kus see võiks segada teiste aluste transportimist või 

töökaaslaste liikumist. 

4.4. Ära jäta üles tõstetud kahvelkäru aluste alla. 

 


