Bijlage 2.2. Checklist onderhoud rolcontainers
(Opm: opmaak wordt nog aangepast)
Onderstaande checklist is een handreiking bij het
systematisch aanpakken van rolcontainer onderhoud. Laat de onderhoudsploeg
minimaal 2x per jaar een onderhoudsbeurt geven aan de rolcontainers. Maak ook
gebruikers bewust van het belang om mankementen te melden.
Controle / onderhoud
1.
Repareer beschadigde of gedeukte laadklepranden en afrolbeveiligingen.
ja nee
2.
Maak afspraken over wie wanneer verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de
laadvloer.
ja nee
3.
Zorg voor periodiek onderhoud. Een goede rolcontainer blijft goed als deze ten minste twee
maal per jaar een onderhoudsbeurt krijgt.
ja nee
4.
Geef elke rolcontainer een label met keuringsgegevens / data.
ja nee
5.
Hang aan een slecht rollende rolcontainer een label als signalering voor de onderhoudsploeg.
ja nee
6.
Zorg dat kapotte rolcontainers uit de keten worden gehaald. Systematische controle en
onderhoud voorkomt schade en minimaliseert veiligheidsrisico’s.
ja nee
7.
Breng een hellingbaan aan in het distributiecentrum waar elke container van af rijdt. Trekt de
container scheef dan is onderhoud noodzakelijk
ja nee
Aandachtpunten inspecties Actie:
8.
Zijn er zichtbare losse lasnaden (scheuren naast lassen ) aanwezig op de kooi-rekken?
ja nee
9.
Zijn de kooi-rekken verbogen (voorkomen van in elkaar haken)?
ja nee
10.
Zijn de rubberen spanbanden aan vervanging toe (verouderd of uitgedroogd rubber kan
afbreken of losschieten)?
ja nee
11.
Zijn de wielen vrij van touw en plastic?
ja nee
12.
Is er sprake van verbogen wielgaffels (voorkomen stroef en onregelmatig lopen van de
rolcontainers)?
ja nee
13.
Zijn de lagers van de wielen uitgedroogd (periodiek onderhoud is nodig)?
ja nee
14.
Controleer de wielbeschermkapjes. Zitten er deuken in?
_ ja _ nee
15.
Kent de rolcontainervloer van hout gescheurde of ontbrekende planken? Of is er bij een
kunststofvloer sprake van uitgescheurde hoeken of verborgen verstevigingstrips in de bodem?
ja nee
16.
Is bij nestbare containers het onderframe verbogen (geeft ongemak en tijdsverlies bij het
nesten)?.
ja nee

