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Tarkastajan nimi; Tarkastuspaikka ja pvm. ____________  ___ . ___ / 20____

(Allekirjoitus) Nosturin omistaja/haltija

NT Osoite:

Tarkastuspöytäkirja n:ro

Nosturi merkki Ajoneuvo / alusta tyyppi:

malli, tyyppi rek.tunnus: muu tunniste:

valm.nro. valm.vuosi Nosturin asennustapa

Nosturin varustelu

mek.jatkeet ____ kpl kuormanvalvontalaite kahmari / kääntäjä

vinssi hydrauliikka puomin kärkeen

jibi (3. puomi) asennuskäyttö

irrotettava asennus kaukohallintalaite (tyyppi nro)

Turvallisuuden kannalta tärkeät kokoonpano-osat , jotka tarkastetaan

Ei edellytä tarkastamista,  osaa ei ole tässä nosturissa ei ole kunnossa

Ei edellytä tarkastamista, syy perusteltu raportissa on kunnossa

2. Nosturin asennus Tarkastettu NDT-menetelmin Purettu Uusittu K E

⃝ ⃝ 4. Nosturin kiinnitys, -osat

⃝ ⃝ 5. Irrotettava asennus, -osat

⃝ ⃝ 6. Kiinnitysruuvit

⃝ ⃝ 7.

3. Turva- ja hallintalaitteet

⃝ ⃝ 3. Ohjauslaitteet, -osat

⃝ ⃝ 6. Turvalaitteet, -osat

⃝ ⃝ 7. 

5. Nosturi, -osat

⃝ ⃝ 1. Tukijalat, jalkojen kiinnitys, -osat

⃝ ⃝ 2. Jalusta, kolmipistetuki

⃝ ⃝ 3. Kääntölaitteisto

⃝ ⃝ 4. Pylväs

⃝ ⃝ 5. Nostopuomi, -akselit

⃝ ⃝ 6. Siirtopuomi, -akselit

⃝ ⃝ 7. Nosto- ja siirtosylinterit

⃝ ⃝ 8. Hydraulinen puominjatke

⃝ ⃝ 9. Jatkesylinterit, -osat

⃝ ⃝ 13. Jibipuomi, -osat

⃝ ⃝ 14. Koukku, kahmari, -osat

⃝ ⃝ 15. Hydrauliikka, osat

⃝ ⃝ 16. Sähkölaitteet, -osat

⃝ ⃝ 20.

⃝ ⃝ 6. Vinssi, vinssin sisäinen rakenne

⃝ ⃝ 1. Kiinnitys, -osat

⃝ ⃝ 2. Vaijeri, koukku, taittopyörät

⃝ ⃝ 4. Turvakytkimet, -osat

⃝ ⃝ 6.
Muuta

8. TOIMINTAKOKEET KASAAMISEN JÄLKEEN Kuorma ________________ kg

PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET: LIITTEET:

Nosturi on käyttökunnossa perusteellisen tarkastuksen osalta Tarkastusraportti liitteenä / kääntöpuolella

Nosturi on korjattava _______________________ mennessä. NDT-tarkastuspöytäkirja

Nosturi ei ole käyttökunnossa (korjattava ennen seuraavaa käyttöä).

Seuraavan perusteellisen tarkastuksen arvioitu tekoaika (v.) __________
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Tarkastukset perustuvat työturvallisuuslainsäädäntöön. Tarkastuksen numero ja pvm.

Pöytäkirjamallia voi käyttää joko sellaisenaan tai tehdyn menetelmäkuvauksen mukaan muutettuna.  __________ / ___ . ___ . _______

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

Perusteellisen määräaikaistarkastuksen pöytäkirjasta, tarkastusraportista ja pöytäkirjan 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 nosturille tehdään turvallisuuden kannalta merkittäviä muutostöitä, tehdään nosturille 

myös käyttöönottotarkastus käyttäen käyttöönottotarkastuskaavaketta. 

Kun tarkastuksen yhteydessä havaitut, korjaamatta jätetyt, viat ja puutteet on korjattu, merkitsee näiden korjaustöiden tekijä pöytäkirjan 

alareunaan päiväyksen ja nimensä sekä allekirjoittaa korjauksen näiden osalta asiallisesti suoritetuksi.

Kohta Selostus ja havainnot

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

Nimen selvennys


