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Empty Container Handler (ECH) 

Algemene informatie 
De scoop van de training is het leveren van de nodige kennis en vaardigheden om een ECH te bedienen om op 
een veilige en efficiente manier containers te verplaatsen. 
 
Om dit te bereiken, geven wij training in:  

ü Technische kennis ECH; 
ü Dagelijks onderhoud – pre use check up; 
ü Stacken van containers op een veilige manier; 
ü Stacken van 2 containers in 1 beweging; 
ü Stacken van lege containers 6 en 7 hoog; 
ü Gebruik van de veiligheidsklemmen; 
ü Stabiliteit van de EHC; 
ü Risico detectie en veiligheid; 

Trainingsinhoud 

Theorie 
ü Wetgeving; 
ü Toepassingen van ECH; 
ü Pre use check up; 
ü Het Controlepaneel; 
ü Dashboard symbolen (veiligheids- en rij-symbolen); 
ü Opbouw van de reach stacker en accessoires ; 
ü Evenwicht van machine en lading en laaddiagram 

Practische initiatie 
ü Werken met de ECH; 
ü Controlepaneel; 
ü Remtest; 
ü Veiligheidsinstructies; 
ü Combinatie rijden en bediening van de joystick;  

Werken met de ECH 
ü Rijden met de ECH; 
ü Benaderen van een container; 
ü Gebruik van de veiligheidsklemmen; 
ü Hijsen van een lege container; 
ü Spreader centreren; 
ü Anticiperen op de ondergrond om de ECH bewegingen te compenseren;  
ü Rijden en draaien op een banden-vriendelijke manier;  

Containers verticaal transporteren 
ü Positie van de container met het oog op de stabiliteit; 
ü Veilige rijhoogte; 
ü Stacken van containers 1 hoog; 

Stacken van lege containers 2 en 3 hoog 
ü Positionering van de spreader met het oog op de cornerpockets; 
ü Volgorde van bewegingen (veilige rijhoogte voor shiften en roteren); 
ü stacken van containers 4 en  5 hoog; 
ü Anticiperen op de gewijzigde stabiliteit van de ECH; 
ü Anticiperen op de ondergrond alvorens 5 hoog te stacken; 
ü Bediening van de joy stick (gewijzigde bedieningscommando’s); 

Stacken van lege containers 6 en 7 hoog 
ü Anticiperen op de gewijzigde stabiliteit van de EHC; 
ü Anticiperen op de ondergrond alvorens 7 hoog te stacken;   
ü Bediening van de joy stick (gewijzigde bedieningscommando’s); 
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Voorbereiding op de test 
ü Herhaling van de veiligheidsinstructies; 
ü Herhaling van de bedieningsinstructies; 
ü combinatie van de bewegingen; 
ü technische kennis  en controlepaneel; 
ü Rijden op een banden-sparende manier; 


