KÖNNYŰGÉPKEZELŐI VIZSGALAP
EMELŐTARGONCÁK KEZELÉSE
Név:________________________________________________________________________
Születési helye-, ideje:_________________________________________________________
Anyja neve:__________________________________________________________________
Beosztás:____________________________________________________________________
Vizsgarend:

1.

-

A megfelelő válasz előtti betűjelet be kell karikázni
A vizsga sikeres, ha 15 válaszból legalább 10 megfelelő
Sikertelen vizsga esetén azt 30 napon belül meg kell ismételni

Ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, akkor a tehermegfogó szerkezetnek milyen

állapotban kell lenni-e?
a) Teljesen leeresztett állapotban
b) Közömbös
c) Fejmagasságban

2.

Megengedett-e a felemelt villa illetve emelőszerkezet alatt való tartózkodás, járás-kelés?

3.

Miként lehet az emelőtargoncákat terhelni?

4.

Mit szemléltet a terheléséi diagram?

5.

Miként haladhat a terhelt állapotban lévő homlokvillás emelőtargonca lejtőn lefelé?

6.

Mi a teendője a kezelőnek akkor, ha a targoncát elhagyja?

7.

Megengedett-e a targoncával más járművek tolása, vontatása és döntése?

8.

Járműre történő rakodás esetén szükséges-e a jármű megfelelő módon történő rögzítése?

a) Közömbös
b) Nem
c) Terheletlen állapotban igen

a) A beépített terheléshatároló adta lehetőségeket maximálisan kihasználva.
b) Csak az elvégzendő feladat a szempont
c) A terhelési diagramjuknak megfelelően

a) A teher tömegközéppontjának különböző helyzetei mellett megengedhető
terhelhetőséget.
b) A belső égésű motor munkafolyamatát (indikátordiagram).
c) Az emelkedő a vonóerő és a vontatható teher összefüggését
a) Előremenetben
b) Hátramenetben
c) Előremenetben is és hátramenetben is

a) Csak a rögzítőféket kell behúznia.
b) Csak a motort kell leállítania.
c) A motort le kell állítania, és gondoskodnia kell arról, hogy illetéktelen
személyek a targoncát ne használhassák-, a tehermegfogó szerkezetnek
teljesen leeresztett állapotban kell lennie és egyebekben a gépkönyvben
foglaltak szerint kell eljárnia.
a) Nem
b) Igen
c) Közömbös

a) Nem
b) Igen
c) Csak akkor, ha ezt a jármű gépkönyve előírja

9.

Mi a teendője a targonca vezetőjének, ha a teher akadályozza a kilátásban?
a) A terhet ez esetben is a rendeltetési helyére kell juttatnia.
b) A munkához teherkötözői vizsgával rendelkező
tevékenységét kell igénybe venni e
c) A targoncával úgy kell haladnia, hogy a teher hátul legyen

személy

irányítói

10.

Targoncával miként keresztezhető a vasúti vágány?

11.

Vasúti vágánytól milyen távolságban várakozhat a targonca?

12.

Mikor emelhető illetve süllyeszthető a teher?

13.

Megengedett-e, hogy a targoncavezető a targonca szerkezeti részein javítást, változást,
beállítást végezzen?

a) Lehetőleg merőleges irányban
b) Nincs különösebb követelmény
c) Targoncával nem keresztezhető vasúti vágány

a) Olyan távolságban, hogy lehetőleg ne jelentsen akadályt a vasúti forgalom
számára
b) A vágány közepétől számítva legalább 3m távolságban
c) A targoncavezető saját belátására van bízva
a) Bármikor, akár menet közben is
b) Csak hátramenetben nem
c) Csak rakodás alkalmával

a) Nem
b) Igen
c) Közömbös

14.

Melyek a vezető legfontosabb munkavédelmi teendői a targoncával történő elindulás előtt?

15.

A targoncával történő szállítás (haladás) közben melyek a vezető legfontosabb
munkavédelmi feladatai?

a) Munkavédelmi teendők nincsenek
b) Meg kell győződni arról, hogy a targoncán illetéktelen személyek nem
tartózkodnak-e, a megemelendő tömeg nem haladja-e meg a teherbírást,
és hogy annak elhelyezése biztonságos-e?
c) Csak annyi, hogy az indulással senkit és semmit ne veszélyeztessünk.

a) Ha indulás előtt elvégezte az előírt munkavédelmi feladatokat, akkor haladás közben
ilyen feladatai már nincsenek
b) Csak annyi, hogy senkivel és semmivel ne ütközzön
c) A közlekedési útvonal kellő áttekintése. Tilos az össze-és a szétkapcsolási
művelet végzése. Kereszteződésben a jobb oldalról érkező targoncának
előnyt kell adni-, illetve az üzemi úton alkalmazott jelzéseket figyelembe
kell venni.

Kelt.:_____________ 20……. év_________________hó _____________ nap
_________________________
a vizsgázó aláírása
Értékelés:
-

A megfelelő válaszok száma: _____________________________________________

-

Értékelés (a megfelelő válasz aláhúzandó):

-

Értékelte (aláírás): ______________________________________________________
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