
The logistic assets manager

Hardhandige en foutieve handling van pallets en de daaruit volgende 
schade kan hoge onderhoudskosten met zich meebrengen. De kosten 
voor reparatie en vervanging van pallets stapelen zich op, terwijl dit 
eenvoudig vermeden kan worden. 

Naast de hoge reparatiekosten veroorzaakt het verkeerd behandelen 
van pallets ook ergernis op de werkvloer en het verhoogt het risico op 
ongevallen. 

Veel van de meest voorkomende palletschade kan eenvoudig worden 
voorkomen door ze op de juiste manier te behandelen.

2Return is dé specialist op het gebied van pooling en beheer van em-
ballage. Op basis van onze jarenlange ervaring heeft 2Return 14 tips 
samengesteld om palletschade te voorkomen. Wij hopen dat u met 
behulp van deze tips op een duurzame en efficiënte manier gebruik 
kunt maken van uw pallets.
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Schuif niet met 
de pallets, maar 
til ze altijd op.

Vermijd duwen 
van pallets met 
behulp van een 
andere pallet,  
til ze altijd op. 

Gebruik vorken die 
voldoende lang zijn 
voor het verplaat-
sen van 2 pallets 
tegelijk. 

Houd de vorken 
horizontaal tijdens 
het opnemen, 
verplaatsen of het 
in/uitrijden van de 
pallet. 

Houd voor 
een veilige 
belading een 
hartafstand van 
de vorken ten 
opzicht van de 
breedte van de 
pallet tenmin-
ste 60% aan.

Zorg ervoor dat 
de vorken ge-
heel uit de pallet 
zijn voordat u de 
heftruck weg-
draait.

Wees zuinig op 
pallets, gooi er 
niet mee.

Deze tips zijn 
tot stand gekomen in  
samenwerking met 
www.blomopleidingen.nl

Zorg voor  
voldoende  
ruimte aan drie 
kanten van de 
pallet tijdens  
het plaatsen in 
de stelling. 

Stapel de pallets netjes 
voor een stabiele con-
structie, om gevaarlijke 
situaties te voorkomen. 

Zorg voor training 
vóór het gebruik  
van een (elektrische) 
pompwagen.

Houd  
uw pallets 
schoon en 
bruikbaar. 
Behandel  
ze met zorg 
voor een  
langer leven.

Gebruik de 
juiste vork-
lengte, dus niet 
te lang of te 
kort.

Verspreid het  
gewicht van de lading 
gelijkmatig over de 
pallet, om kantelen  
te voorkomen.

Voorkom  
rondslingerende 
pallets door 
gebieden in 
het magazijn te 
markeren waar 
pallets geplaatst 
en opgeslagen  
mogen worden. 

Til de pallets tij-
dens het vervoeren 
20 cm van de grond 
zodat drempels niet 
geraakt worden.
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