Pontifex Locatie-eisen VCH
1. Afmetingen
• Het vloeroppervlak van de praktijkruimte moet minimaal 300 m2 zijn.
• De kandidaat wordt in de examenruimte tijdens het examen niet gehinderd door de dagelijkse
operatie.
• De hoogte van het bovenste afzetniveau moet 3,60 meter zijn.
2. Gangpaden
• In de praktijkruimte zijn minimaal twee gangpaden van 10 meter lengte aanwezig (deze mogen
door middel van afzettingen gecreëerd worden).
• De maximale breedte van de gangpaden wordt bepaald door de som van de lengte van de heftruck
(die bij het examen wordt gebruikt) tot aan de hiel van de vork + de lengte van de pallet + een vrije
ruimte van 0,60 meter. Er wordt gemeten met de pallet in de hiel van de vork. Bij een reachtruck is
een vrije ruimte van 0,40 meter toegestaan. Er wordt gemeten met een ingereachte mast.
3. Palletstellingen of een simulatie hiervan
• De palletstelling heeft minimaal twee secties met een breedte per sectie van minimaal 2,60 meter.
• De stelling heeft minimaal drie afzetniveaus (incl. vloerniveau).
• In de praktijkruimte is een inrijbaan aanwezig, met een minimale lengte van 5 meter. Aan het
einde van de inrijbaan moet de last op een hoogte geplaatst kunnen worden. De binnenwerkse
breedte van de inrijbaan wordt bepaald door de breedte van heftruck c.q. de te stapelen pallet + een
vrije ruimte van 0.10 meter aan beide zijden (dient als simulatie van een inrijstelling).
• Zowel de stelling als de locaties zijn voorzien van een locatienummering/codering.
4. Locaties
• 8 palletlocaties in de palletstelling.
• 1 locatie op hoogte aan het einde van de inrijbaan.
• 1 locatie met minimaal afzetniveau van 3,60 meter hoog.
• 1 locatie voor het manoeuvreren met een lange last van minimaal 3 meter en smallere doorgaan.
• 1 parkeerplaats voor de heftruck.
5. Inrichting bij praktijkexamens
• Er is een slalombaan aanwezig (minimaal 4 pilonen).
• Er is een voorziening om een lading van de zijkant en achterkant tegen het kopschot te plaatsen en
te verwijderen (simulatie toegestaan).
• Er is een locatie voor het plaatsen van een langwerpige lading achter de rong (simulatie
toegestaan).
• In een stelling staan 4 op elkaar gestapelde pallets.
• Vorkheftrucks en reachtrucks moeten in goede staat te zijn.
6. Randvoorwaarden
• Bij gebruik van elektrotrucks is er minimaal 1 gelijkrichter plus zuurweger met de bijbehorende
beschermingsmiddelen aanwezig (bijv. zuurbestendige handschoenen, oogspoelvloeistof,
zuurbestendige voorschoot, zuurbestendige veiligheidsbril).
• Bij gebruik van LPG-trucks dient er voldoende ventilatie te zijn.
• Dieseltrucks worden niet in een afgesloten ruimte gebruikt.
7. Slotbepaling
Alle zaken in deze basiseisen moeten voldoen aan de gangbare veiligheidseisen. Als richtlijn geldt AI14.

