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SK

Je potrebné, aby polia vyplnil
vodič!

Obežník k nakladaniu Mainsite Logistik

Čas hlásenia vodiča:

Referenčné číslo:
prípadne číslo kontajnera:

1. Expedícia
2. Údaje o vozidle:
Označenie ťažného vozidla:

Užitočná hmotnosť v to.:

Označenie prívesu/návesu:

Ložný priestor v ložných metroch:

3. Typ konštrukcie (odpovedajúce označte,
prosím, krížikom):

Voz s posuvnou plachtou

Testovaná konštrukcia podľa EN 12642 Code XL?

ÁNO

NIE

Môžem predložiť certifikát pre
konštrukciu podľa EN 12642 Code XL?

ÁNO

NIE

Bočnica
s vozovou
plachtou
a oblúkovými
vzperami

Kufor/kontajner

Upozornenie: Je dôrazne predpísané nosenie výstražnej vesty a bezpečnostnej obuvi.
Je potrebné prísne dodržiavať podnikové špecifické inštrukcie určené personálu. Priestupok môže viesť k trvalému vypovedaniu.

4. Kontrola konštrukcie:

Opatrenia zahájené v prípade NIE :

Pristavené vozidlo očividne odpovedá
konštrukcii XL.

Kontrola pred začiatkom nakladania

Dátum:

Iba pri konštrukcii XL: inak pokračovanie v bode 5
Pre pristavené vozidlo bol predložený certifikát.
Pristavené vozidlo odpovedá predloženému
certifikátu a je vybavené podľa predloženého certifikátu.

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

5. Vizuálna kontrola:

Opatrenia zahájené v prípade NIE :

Je prítomný ložný priestor
pre predpokladaný náklad dostatočný?

ÁNO

NIE

Dočista pozametaná ložná plocha

ÁNO

NIE

Sú miesta k upevneniu v poriadku a dostatočné?

ÁNO

NIE

Sú v poriadku čelná stena, bočné steny, bočnice,
ložná plocha, podlaha ložnej plochy a dvere?

ÁNO

NIE

Sú prítomné a v poriadku vozová plachta, klanice,
oblúkové vzpery a dosky oblúkových vzpier?

ÁNO

NIE

6. Aplikovaná zabezpečovacia metóda nákladu (označte krížikom):
Protišmyková rohož

Tvarový styk

Pridržiavanie

7. Použité zabezpečovacie materiály nákladu:
Pás na uchytenie nákladu;

Po ukončení nakladania

použité zabezpečovacie materiály nákladu
(označte krížikom)

najmenej
300 daN
StF

Ochranný uholník hrán
krátky, plast

1100 mm,
lepenka

Protišmyková rohož
podložky,
zabezpečí 1000 mm 5000 mm
vodič

Počet (zapísať)

8. Potvrdenie a povolenie prepravy:
8.1 Vodič/prepravca:
Presadilo sa aplikované opatrenie na zabezpečenie nákladu.
Nakladanie prebehlo po dohovore s mojou osobu pri zohľadnení schémy rozloženie zaťaženia.
Súhlasím s aplikovanou zabezpečovacou metódou nákladu a túto som prekontroloval.
Náklad bol bezpečne naložený. Ak sa to vyžaduje, boli nainštalované zabezpečovacie prostriedky nákladu.
Vozidlo je v prevádzkovo bezpečnom stave.

Podpis:

Meno vodiča TLAČENÝM PÍSMOM

8.2 Osoba vykonávajúca prekladanie/vodič vysokozdvižného vozíka:
Presadilo sa aplikované opatrenie na zabezpečenie nákladu.
Podpis:
Nakladanie sa vykonalo podľa aktuálnej príručky k nakladaniu spoločnosti Mainsite Logistik Services GmbH.
Všetky požadované opatrenia k zabezpečeniu nákladu boli prekonzultované s vodičom a aplikovali sa.
Osoba vykonávajúca prekladanie nepreberá žiadnu zodpovednosť za zabezpečenie nákladu po čiastkových vykládkach.
Preprava sa schváli.
Meno osoby vykonávajúcej prekladanie TLAČENÝM PÍSMOM
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