Išspausdinimo data: 09.08.2018

LT

Mainsite Logistik krovimo darbų specifikacija Vairuotojo informavimo laikas:

Data:

Laukelius privalo užpildyti
vairuotojas!

1. Vežėjas

Ident. numeris:
Jei yra, konteinerio numeris:

2. Transporto priemonės duomenys:
Vilkiko valstybiniai numeriai:

Esama naudingoji apkrova, t:

Priekabos / puspriekabės valstybiniai
numeriai:

Esamas krovinio skyriaus tūris, pakrovimo
metrais:

3. Kėbulo tipas (tinkamą pažymėti kryželiu):

Užuolaidinė puspriekabė

Ar kėbului atlikta patikra pagal EN 12642 Code-XL?

TAIP

NE

Ar galiu pateikti sertifikatą dėl
kėbulo atitikties pagal EN12642 Code XL?

TAIP

NE

Borto sienos su
Kietašonis sunkvežimis / konteinerių gabenimo sunkvežimistentu ir rėmu
tentui tvirtinti

Pastaba: būtina dėvėti įspėjamąją liemenę ir apsauginius batus.
Būtina griežtai laikytis gamyklos personalo nurodymų. Pažeidus šį reikalavimą taikomos ilgalaikio poveikio priemonės.

4. Kėbulo patikra:

Atsakius žodžiu NE taikytinos priemonės:

Patikra prieš pradedant krauti

Apžiūrėtos transporto priemonės kėbulas
yra XL dydžio.
Tik XL dydžio kėbului: priešingu atveju – tęsti nuo
5 punkto

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

Transporto priemonei pateiktas sertifikatas.
Transporto priemonė atitinka pateiktą
sertifikatą ir turi sertifikate nurodytą įrangą.

5. Patikra apžiūrint

Atsakius žodžiu NE taikytinos priemonės:

Ar esamo krovinio skyriaus
tūrio pakanka numatytam kroviniui?
Ar krovimo platforma nušluota?

TAIP

NE

TAIP

NE

Ar pririšimo taškai tinkami ir pakankamų
parametrų?

TAIP

NE

Ar priekinė siena, šoninės sienos, bortinės sienos
krovimo platforma, krovinio skyriaus dugnas ir
durys yra tinkamos būklės?

TAIP

NE

Ar yra tentas, skersiniai, rėmas ir rėmo skersiniai
yra ir jų būklė tinkama?

TAIP

NE

6. Taikomi krovinio tvirtinimo metodai (pažymėti kryželiu):
Nėra tarpų

Nuo skydimo saugantis kilimėlis

Laikikliai

7. Kroviniui fiksuoti naudojamos priemonės:
Tvirtinimo diržas
ne
mažiau
nei 300
daN StF

Kroviniui tvirtinti naudojamos priemonės
(pažymėti kryželiu)

Kraštus saugantys
kampainiai
trumpa,
plastikas

1 100 mm,
kartonas

Nuo skydimo saugantis kilimėlis
vairuotojo
įdėklai

1 000 mm 5 000 mm

Baigus krauti

Skaičius (įrašyti)

8. Krovinio gabenimo patvirtinimas ir leidimas
8.1 Vairuotojas / krovinio vežėjas:
Naudojamos nurodytos priemonės kroviniui tvirtinti.
krovos darbai atlikti suderinus su man paskirtu asmeniu, pagal apkrovos paskirstymo planą.
Su kroviniui tvirtinti taikomais metodais susipažinau ir patikrinau, kaip krovinys buvo pritvirtintas.
Krovinys pakrautas saugiai. Buvo naudojamos reikiamos priemonės kroviniui tvirtinti.
Transporto priemonė yra eksploatuoti saugios būklės.

Parašas:

Pavardė Vairuotojas DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

8.2 Krovėjas / autokrautuvo vairuotojas:
Naudojamos nurodytos priemonės kroviniui tvirtinti.
Krovos darbai atlikti laikantis naujausios „Mainsite Logistik Services GmbH“ krovimo darbų instrukcijos.
Visos reikiamos priemonės kroviniui tvirtinti buvo aptartos su vairuotoju ir pritaikytos.
Krovėjas neprisiima atsakomybės už krovinio tvirtinimą iškrovus dalį krovinio.
Leidimas kroviniui gabenti suteiktas.

parengta: HJS. 2015 m. liepos mėn.
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