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PÖYTÄKIRJA PERUSTEELLISELLE MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSELLE

Tarkastajan nimi

Allekirjoitus Paikka ja pvm.

sertif.nro. Tarkastuksen numero

NOSTIMEN PERUSTIEDOT Valmistaja/maahantuoja

Merkki ja tyyppi Haltija/tilaaja

Valm. nro/ -vuosi Osoite

NOSTIMEN ALUSTA: NOSTORAKENNE: NOSTOTUET: KUORMANVALVONNAN

KUVAUS: Auto Saksi Hydr. kääntyvä TOTEUTUS

Puomilava Ajovaunu (ajettava) Nivelpuomi Hydr. työntyvä Aseman valvonta

Saksilava Pv (hinattava) Teleskooppipuomi Mekaaninen Rajoitettu korin pinta-ala ja

Mastolava Nivelteleskooppipuomi Pyörät tukina korotetut valvontakriteerit

Kiintomasto Ei tukia Kuorman mittausjärjestelmä

Teleskooppimasto Momentin mittausjärjestelmä

Muu

Turvallisuuden kannalta tärkeät kokoonpano-osat , jotka tarkastetaan ei ole kunnossa

Ei edellytä tarkastamista,  osaa ei ole tässä nostimessa on kunnossa

Ei edellytä tarkastamista, syy perusteltu raportissa

  2. TURVA- ja HALLINTALAITTEET Tarkastettu NDT-menetelmin Purettu Uusittu K E

⃝ ⃝ 7. Seisontajarrut, -osat (ajettava nostin)

⃝ ⃝ 8. Hallintalaitteet, -osat

⃝ ⃝ 11. Turva- / rajakytkimet, -osat

⃝ ⃝ 13.

  3. LISÄKOHDAT MASTOLAVALLE

⃝ ⃝ 3. Turvatarrain, -osat

⃝ ⃝ 4. Nopeuden rajoitin, -osat

⃝ ⃝ 5.

  4. NOSTIMEN RAKENTEET

⃝ ⃝ 1. Kuljetusasento / siirto työpaikalla

⃝ ⃝ 2. Tieliikennevarusteet

⃝ ⃝ 3. Tuet / tukijalat

⃝ ⃝ 4. Alusta, runko

⃝ ⃝ 5. Kääntölaitteet / -kehä

⃝ ⃝ 6. Nostorakenne / puomisto

⃝ ⃝ 7. Työtaso, -asento, / pyöritys, kallistus

⃝ ⃝ 9. Hydraulijärjestelmä

⃝ ⃝ 10. Paineilmajärjestelmä

⃝ ⃝ 12. 12/24 V sähkölaitteet

⃝ ⃝ 13. 230 V sähkölaitteet

⃝ ⃝ 14.

  5. TOIMINTAKOKEET KASAAMISEN JÄLKEEN

Koeajo / koekäyttö Kuorma ________________ kg

Muita korjattavia / korjattuja kohteita (K = kunnossa, E = korjattava) K E

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET: LIITTEET:

Nostin on käyttökunnossa Tarkastusraportti liitteenä / kääntöpuolella

Nostin on korjattava _______________________ mennessä. NDT-tarkastuspöytäkirja

Nostin ei ole käyttökunnossa (korjattava ennen seuraavaa käyttöä).

Seuraava koekäyttö ssk:lla on tehtävä (vuonna) ___________

Seuraavan perusteellisen tarkastuksen arvioitu tekoaika (v) __________
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PÖYTÄKIRJA PERUSTEELLISELLE MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSELLE Tarkastuksen numero ja pvm.

 __________ / ___ . ___ . _______

Tarkastukset perustuvat työturvallisuuslainsäädäntöön.

Pöytäkirjamallia voi vapaasti kopioida ja käyttää joko sellaisenaan tai tehdyn menetelmäkuvauksen mukaan muutettuna.

Pöytäkirja luovutetaan tarkastustyön tilaajalle kuulakärkikynällä tai esim. sähköisesti tietokoneella täytettynä. 

Tarkastuskohtaan liittyvät huomautukset merkitään alaosan huomautussarakkeeseen tai erilliseen liitteeseen.

Perusteellisen määräaikaistarkastuksen pöytäkirjasta ja sen liitteistä on käytävä ilmi seuraavat toimenpiteet;

mitä rakenteita on purettu tai tarkastettu erityistoimenpitein, mitä ainetta rikkomattomia 

tarkastusmenetelmiä (NDT) on käytetty ja mihin osiin sekä  korjaustoimenpiteet jotka on toteutettu.

Mikäli perusteellisen tarkastuksen yhteydessä nostimelle tehdään turvallisuuden kannalta merkittäviä muutostöitä,

on nostimelle tehtävä ko. osin myös käyttöönottotarkastus käyttäen käyttöönottotarkastuskaavaketta. 

Nostimen purkaminen ja kasaaminen tai varaosan vaihto ei ole muutostyötä. 

Tarkastajan nimelle ja NT-numerolle on varattu tila pöytäkirjan yläosaan. Kun tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet

on korjattu, merkitsee näiden korjaustöiden tekijä pöytäkirjan alareunaan päiväyksen ja nimensä sekä allekirjoittaa 

korjauksen näiden osalta asiallisesti suoritetuksi.

PUUTELISTA

Kohta Selostus ja havainnot

Viat ja puutteet korjattu Pvm. ___ .___ ._______ Korjaajan allekirj.     

Nimen selvennys


