Nyomtatás: 09.08.2018

H
Idő Üzenet Vezető

Körlevél berakodás Mainsite Logistik

Dátum:

A mezőket a vezető köteles
kitölteni !

1. Szállítmányozás

Ref.-szám:
adott esetben konténerszám:

2. Járműadatok:
Vontató rendszám:

rendelkezésre álló névleges teher tonnában:

utánfutó / pótkocsi rendszám:

rendelkezésre álló rakodási tér ldm-ben:

3. Felépítmény típusa (megfelelőt beikszelni):
Ellenőrzött építési mód EN 12642 Code-XL szerint?

IGEN

NEM

Be tudok mutatni egy tanúsítványt
az EN12642 Code XL szerinti felszerelésről?

IGEN

NEM

Oldalfal
ponyvával és
sínnel

Koffer / konténer

Megjegyzés: A figyelmeztető mellény viselete és biztonsági kesztyűk hordása kötelezően előírt.
Munkaspecifikus személyzeti utasításokat szigorúan követni kell. Ezek megsértése tartós kitiltáshoz vezethet.

4. Ellenőrzés felépítmény:

NEM esetén megtett intézkedések:

Az állított jármű ránézésre megfelel
egy XL felépítménynek.

Ellenőrzés rakodás megkezdése előtt

Curtainsider

Csak XL felépítmény esetén: egyébként tovább az
5. ponttal

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Az állított jármű számára tanúsítványt kaptunk.
Az állított jármű megfelel
a tanúsítványnak és a tanúsítvány szerint van felszerelve.

5. szemmel történő ellenőrzés:
A rendelkezésre bocsátott rakodótér
elegendő a tervezett rakodáshoz?

NEM esetén megtett intézkedések:
IGEN

NEM

Kisepert rakodófelület

IGEN

NEM

Rögzítési pontok rendben és elegendőek?

IGEN

NEM

Homlokfal, oldalfal, egyéb fal
Rakodófelület, rakodó padló és ajtók rendben?

IGEN

NEM

Ponyva, oldaltám, sín és síndeszkák
megvannak és rendben vannak?

IGEN

NEM

6. alkalmazandó rakománybiztosító módszer (beikszelni):
Formazárás

Csúszásmentes matrac

Lenttartó

7. Használt rakománybiztosító anyagok:
Élvédő

A berakodás befejezése után

Rögzítő heveder;

alkalmazott rakománybiztosító anyagok
(beikszelni)

min. 300
daN StF

rövid,
műanyag

1100 mm,
karton

Csúszásmentes matrac
saját PAD1000 mm 5000 mm
ok

Darabszám (beírva)

8. A szállítás nyugtázása és engedélyezése:
8.1 Vezető / irányító:
Az alkalmazandó rakománybiztosítási intézkedéseket elvégezték.
A berakodás velem történt egyeztetés szerint, a teherelosztási terv figyelembe vételével történt.
Egyetértek az alkalmazott rakománybiztosítási módszerrel és azt ellenőriztem.
A rakomány biztosan lett berakodva. Ha szükséges, rakománybiztosítási eszközök lettek elhelyezve.
A jármű üzemkész állapotban van

Aláírás:

Név Vezető NYOMTATOTT BETŰK

8.2 Berakodó / targoncavezető:
Az alkalmazandó rakománybiztosítási intézkedéseket elvégezték.
A berakodás a Mainsite Logistik Services GmbH aktuális berakodási kézikönyve szerint történt.
Minden szükséges rakománybiztosítási intézkedéseket a vezetővel megbeszéltük és alkalmaztuk.
A berakodó nem vállal felelősséget a rakománybiztonságért részleges kipakolások után.
A szállítás engedélyezve.

Aláírás:

Név Berakodó NYOMTATOTT BETŰK
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