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Bezpečnostní zásady nakládky
1. Upevňujte opatrně, abyste předešli pádům z výšky

POUZE pro vozidla na horní plošině tahače:
celým tělem buďte vždy za zábradlím - 3 opěrné
body; pokud to nejde, upevňujte ze země

minimum°

NENÍ platné v některých * zemích

A. Zkontrolujte, že zábradlí je na svém místě a
není poškozeno.

B. Při nakládce na horní plošinu snižte
plošiny co nejníže.

C. Nikdy nepoutejte přední kola vozidla
stojícího nad kabinou

D. Vozidla na horní plošině vleku & na
spodních plošinách zabezpečujte ze země

2. Choďte opatrně, předejdete tak uklouznutí
2
1

3

A. Při pohybu na horních plošinách mějte
vždy 3 opěrné body

Zkontrolujte minimální požadovanou
výšku zábradlí

B. Zkontrolujte plošiny a vyhýbejte se chůzi
v blízkosti propadel, zarážek a popruhů

C. Pohybujte se pouze v prostorách k tomu
určených výrobcem nástavby

D. NIKDY neběhejte, neskákejte a nechoďte
pozadu

3. Zaparkujte (P + ruční brzda) + zajistěte kolo zarážkou + popruhem, abyste zabránili pohybu

✔

A. Vždy dodržujte postup parkování ve 4 krocích a UJISTĚTE SE,
že vozidlo je bezpečně zaparkováno

B. Nakloněné vozidlo zajistěte klínem pod kolo okamžitě po
vystoupení z vozidla

C. PŘED vyřazením rychlosti / uvolněním ruční brzdy
pro manipulaci s plošinou upevněte popruh na kolo
zajištěné zarážkami

4. Používejte zarážky a propadla + vizuální posouzení, abyste zabránili sjetí vozidla

A. Jeďte proti zarážce nebo propadlu abyste fyzicky zabránili sjetí vozidla
(pokud je to povoleno OEM)

B. Zkontrolujte, že je vozidlo naloženo uprostřed plošiny

5. Zkontrolujte a uzamkněte plošiny, aby nedošlo k zaklínění řidiče mezi plošinami

10,2m

1,2 m
1m

A. před manipulací s plošinou a hydraulikou se ujistěte, že se v blízkosti nikdo nepohybuje

B. Ujistěte se, že jsou zajištěny všechny závlačky a zajišťovací kolíky

V některých zemích (např. Německu) dopravní přepisy vyžadují upevnit popruhy na kola diagonálně. V takových případech se nelze řídit doporučením 1C a řidiči mohou upevňovat popruhy na přední část, pokud jsou kola mezi zábradlím.
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Kontrola před nakládkou
SPZ tahače:

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ

Položka

Místo:

Datum kontroly:

Oblast

Kritéria OK

Metoda posuzování

Držáky zábradlí

Nainstalováno

Vizuální kontrola držáků zábradlí: Kde je díra na
sloupek, tam musí být sloupek.

Výška

min. 90 cm

Kontrola výšky pomocí měřící tyče

Ochráněné

Vizuální/dotyková kontrola

Vše instalováno (dle
specifikace výrobce)

Vizuální kontrola zábradlí: Kde je díra na
sloupek, tam je sloupek a mezi tím lanka

Prověšený

Pohledem zkontrolujte, jestli nejsou lanka příliš
prověšená

Zakryto (dle specifikace výrobce)

Vizuální kontrola: Pokud nejsou svorky zakryty,
NENÍ to OK, pokud tak není udáno výrobcem

Žádná viditelná koroze

Jakákoli koroze v blízkosti sloupků není OK.

Narovnaný

I lehké ohnutí sloupků NENÍ OK

Přítomny (protiskluzové
pásky nebo perforace)

Vizuální/dotyková kontrola

Před další nakládkou je doporučena
návštěva servisu

Nekape/neteče

Otřete část čistým hadříkem a pod ni vložte
prázdný papír. Pokud na něj kape olej více než
jednou za 30 sekund, NENÍ v pořádku

Nedovolte, aby bylo vozidlo naloženo na
pozici, kde uniká olej. Doporučuje se oprava
před další nakládkou

Neodlupuje se

Pokud je možné ručně odlomit kus kovu z
kterékoli z těchto oblastí, NENÍ OK.
Povrchová / kosmetická rez je v pořádku
a po nějaké době lze na všech nákladních
vozech očekávat

Nedovolte, aby bylo vozidlo naloženo na
pozici, kde je rezavý povrch. Doporučuje se
oprava před další nakládkou

Všechny popruhy

Žádná viditelná trhlina,
prasklina & ISO/EN
štítek viditelný

Pokud štítek na kurtě není viditelný, NENÍ OK.
Pokud je trhlina / poškrábání na kurtě větší než
5% šířky / hloubky, není kurta v pořádku

Požádejte řidiče, aby vyměnil popruhy

Čelní okno

Žádná viditelná
poškození omezující
viditelnost, žádná jiná
vizuální překážka

Drobné poškození (velikost / místo je v souladu
s předpisy) je OK. Poškození v zorném poli NENÍ
v pořádku

Všechna zrcátka

Žádné poškození
omezující viditelnost

Jakékoli poškození zrcátek limitující jejich
použití není OK.

Pneumatiky/kola

Žádné poškození
omezující řiditelnost

Vizuální / dotyková kontrola. Běhouny musí
být viditelné pouhým okem. Jakékoli hluboké
poškození / odlupování gumy NENÍ v pořádku.

Sloupy na tahači

Chráněno pryží nebo
pěnou uvnitř

Visuální / dotyková kontrola

Plošina: pro
najíždění/pohyb
řidiče

Žádné ostré povrchy/
hrany/roztržený plech

Visuální kontrola

Vše ohledně
tahače

Volná nebo visící lanka/
hadice/kurty/zarážky

Visuální kontrola

Jakékoli neschválené
úpravy, doplňky,
montáže

Visuální kontrola

Lanka

Wire
Connections

Příklad dobrého stavu

Pokuta/doporučení

Nedovolte, aby bylo vozidlo naloženo na
pozici, kde není zábradlí v pořádku.
Doporučuje se oprava před
další nakládkou.
POZNÁMKA: OHNUTÉ SLOUPKY
NEROVNEJTE/NEOPRAVUJTE

KOROZE

ÚNIK
OLEJE

PROTISKLUZOVÝ

Poles

Na žebřících
Na chodnících
Hydraulika
Pohyblivé části
Plošina: pro
najíždění/pohyb
řidiče
Žebříky
Pohyblivé části

OSTATNÍ

ZPŮSOBILOST K JÍZDĚ

UPÍNACÍ
POPRUHY

Nosné sloupy /
zajišťovací kolíky

Bezpečnostní
obuv

Řidič

Reflexní vesta

Rukavice

Před další nakládkou je doporučena
návštěva servisu

Nedovolte, aby bylo vozidlo naloženo na
pozici, kde jsou některé z těchto závad
(přes pozice s takto poškozeným povrchem
se nesmí ani přejíždět) + nahlaste
poškození na dispo

Řidič, který nosí
EN20345 S1P (nebo S3)
+ SRB protiskluzový
std. bezpečnostní obuv
Řidič nosí reflexní
vestu EN20471: 2013
třídy 2, která pokrývá
celý trup
Řidič používá rukavice
EN 388: 2016 pro
nasazování popruhů /
kotvení / manipulaci s
nástavbou

Šperky/kovové/
ostré předměty

Řidič nemá na oděvu
/ těle žádné odkryté
šperky, kovové nebo
ostré předměty

Oblečení/ruce

Oblečení / ruce jsou
čisté

Požádejte řidiče o nápravu.
Pokud náprava není možná, nelze
pokračovat v nakládce, upozorněte
řidiče a kontaktujte dispo
Visuální kontrola

Požádejte řidiče o nápravu.
Pokud náprava není možná, upozorněte
řidiče a kontaktujte dispo
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OK?

Čtyři základní postupy

1. NASTUPOVÁNÍ

A. Otevřete dveře - 3 opěrné body (1 ruka na
hraně dveří, 1 ruka na střeše, noha na plošině)

B. Sedněte si na sedadlo řidiče, kolena u sebe a
směřující ke dveřím

2
1

3

Pro bezpečné nastoupení a bez poškození dveří

Zabraňuje zraněním při nastupování do vozu

A. Zajištění vozidla

2. ODBRŽDĚNÍ ZAPARKOVANÉHO VOZIDLA

Brzda

B. Nastartujte
1

3

5

2

4

R

Zabraňuje zraněním při nastupování do vozu

C. Zařaďte rychlostní stupeň

ON

Pouze pro manualní
řazení

1

3

5

2

4

R

Neutrál
Brání v pohybu

Pro rozjezd

Rozjezd

D. Uvolnění parkovací brzdy

E. Ujistěte se, že na přístrojové desce nesvítí kontrolka parkovací brzdy

P
ANTILOCK
BRAKE

Uvolnění zadních kol

1

3

5

2

4

R

Pro bezpečné nastoupení a bez poškození dveří

B. Aktivujte ruční brzdu

Pro zabránění sjetí vozidla

C. Zkontrolujte, že kontrolka parkovací brzdy svítí.

D. Vypněte motor

OFF

P
ANTILOCK
BRAKE

!

Zabrání škodě na vozidle během řízení

A. Zařaďte 1. rychlostní stupeň/P. Pro manuální řízení držte spojku,
dokud běží motor.

3. 4 KROKY PARKOVANÍ

C. Otočte tělo a dejte nohy do vozidla

!

K ujištění, že parkovací brzda je aktivní

K uchování paliva během nakládky a vykládky
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Pokračování

Čtyři základní postupy
Pokračování
B. Přestaňte otevírat dveře dříve, než se
dotknou sloupku

C. Podívejte se skrz otevřené dveře na
plošinu kolem auta

F.1 ENTERING UNIT

A. Pomalu otevřete dveře

4. VYSTOUPENÍ
VOZIDLAUNIT
NA PLOŠINU
F.1 ZENTERING

Aby dveře nebouchly do nástavby

D. Položte jednu nohu na plošinu (levá noha pro
levostranné řízení, pravá pro pravostranné řízení)

Pro bezpečné vystoupení z vozidla

E. Otočte tělo a položte obě nohy na plošinu

K bezpečnému vystoupení z vozidla

H. Opatrně zavřete dveře. Mějte 3 opěrné body

Abyste se ujistili, že vystoupení je bezpečné

F. Postavte se a mějte tři opěrné body

Aby se zamezilo uklouznutí a pádu

I. Udržujte 3 opěrné body a
zkontrolujte okolí

F.1 ENTERING UNIT

G. Mezi dveřmi a vozem se otočte o 180°

Aby se předešlo poškození dveří při vystupování

Aby bylo možné zavřít bezpečně dveře

Abyste neuklouzl a nespadl

4

Prevence uklouznutí, zakopnutí nebo pádu

Krok 1 – Příjezd na místo
B. Řiďte se pokyny

1.1 PŘÍJEZD NA VRÁTNICI

A. Zastavte na kontrolním stanovišti

1.2 JEĎTE NA MÍSTO NAKLÁDKY

Dostanete instrukce, jak vjet bezpečně do areálu

Pro bezpečný vjezd

A. Dodržujte dopravní předpisy pří jízdě v areálu

B. Ujistěte se jak a do které řady správně najet

20km

Aby se zabránilo dopravním nehodám

B. Zapněte výstražná světla

C. Během manévrování sledujte
okolí soupravy

1.3 NAJEĎ DO ŘADY

A. Zkontrolujte, zde se v manévrovacím
prostoru nenachází žádní chodci

Pro zaparkování přepravníku

Ke snížení rizika střetu s člověkem

K upozornění chodcům o chystaném manévrování

Ke snížení rizika střetu mezi vozidly nebo
vozidla s člověkem

Pokračování
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Krok 1 – Příjezd na místo
1.4 SECURELY PARK THE
1.4 BEZPEČNĚ ZAPARKUJTE PŘEPRAVNÍK
TRUCK

Pokračování
A. Zařaďte Neutrál

C. Zkontrolujte kontrolku parkovací
brzy na přístrojové desce

B. Aktivujte parkovací brzdu

Brake

R

1

3

5

P

7
ANTILOCK
BRAKE

L

2

4

6

!

8

K zabezpečení kol proti pohybu

K zablokování dalších kol proti pohybu

K ujištění, že přepravník je bezpečně zaparkovaný

E. Vypněte motor
(pouze pokud je vozidlo vybaveno systémem Start/Stop)

D. Upravte vzduchové odpružení

VZDUCHOVÉ
ODPRUŽENÍ
Off
Aby bylo vozidlo připraveno k nakládce

F.1 ENTERING
UNITPŘÍJEZDU PROVEĎ KONTROLU
F.1 ENTERING UNIT
1.5 PO

A. Odstraňte/zakryjte ostré předměty,
nebo šperky

Ke snížení emisí během nakládky

B. Vystupte z kabiny za použití 3 opěrných bodů

C. Pokud nejsou v místě nakládky instalovány
gumové retardéry, zajistěte kola tahače klíny

1
2

3

Na ochranu vozidel před poškrábáním

D. Mějte bezpečnostní obuv a reflexní vestu

K zabránění uklouznutí, zakopnutí, pádu,
nebo případnému střetu s jiným vozidlem.

Prevence uklouznutí, zakopnutí nebo pádu

E. Zkontrolujte zábradlí, hydrauliku a plošiny

K ujištění, že přepravník lze bezpečně naložit

F. Kontrola, že tahač a řidič splňují předpisy
(viz str.2)

Pro zajištění bezpečných podmínek nakládky

B. Dejte přednost přejíždějícím vozidlům

1.6 JDĚTE DO KANCELÁŘE

A. Použijte chodník

Aby se zabránilo samovolnému rozjetí soupravy

Ke snížení rizika nehody s vozidlem, nebo přepravníkem

Ke snížení rizika nehody s vozidlem, nebo přepravníkem

6

Krok 2A – Příprava horní plošiny tahače
A. Nasaďte si rukavice

B. Zkontrolujte, že v okolí tahače nejsou žádné osoby

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

ENTERINGPLOŠINY
UNIT
2A.1F.1
NASTAVTE

K zabránění poranění rukou

C. Co nejvíce roztáhněte zadní plošinu,
popř. oj

Prevence vzniku úrazu v prostoru nakládky

D. Nastavte přední plošinu, aby byla co
nejvíc v rovině

E. Minimalizuj vzdálenost mezi plošinami
tahače a vleku

minimum°

Ke snížení nájezdového úhlu

G. Znovu zkontrolujte mezeru mezi plošinami na
tahači a vleku

Pro hladší přejezd mezi plošinami

H. Ujistěte se, že všechny závlačky a
zajišťovací kolíky jsou zasunuty

F.1 ENTERING UNIT

F. Pákami hydrauliky upravte polohu plošin

Prevence sjetí vozidla při vystupování

K ujištění, že plošiny na tahači/vleku jsou v optimální
poloze pro nakládku

F.1 ENTERING
F.1 ENTERING UNIT
2A.2UNIT
UPEVNĚTE NÁJEZDY NA PLOŠINU

A. Otevřete šuplík s nájezdy

K vysunutí nájezdů

D. Připevněte nájezdy k plošině

Aby byl přejezd co nejhladší

B. Ujistěte se, že jste ve správném/
ergonomickém postoji

Prevence úrazu

E. Z nájezdu vyklopte klíny

K zabránění sesunutí plošin během přejezdu

C. Vysuňte nájezdy

K připevnění nájezdů k plošině

F. Ujistěte se, že úhel nájezdu je menší
než 8°

< 8°

Aby mohlo vozidlo najet

Pro hladký nájezd vozidla na rampu
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K zabránění poškození podvozku

Pokračování

Krok 2A – Příprava horní plošiny tahače
Pokračování

2A.3 PŘIPRAVTE
PLOŠINY PROF.1
VOZIDLO
F.1 ENTERING
UNIT
ENTERING UNIT

A. Pohybujte se po plošině tak, abyste se
vyhnuli otvorům, zarážkám, popruhům

Prevence uklouznutí, zakopnutí, nebo pádu

B. Vyplňte propadla s výjimkou těch,
do kterých najedete

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu a poškození podvozku

D. Umístěte zarážku jako doraz
(popř. nastavte propadlo)

K zabránění přejetí

E. Umístěte zarážku vedle kola,
které budete zajišťovat

K zabránění sjetí vozidla umístěním zarážky ihned
po vystoupení

2A.4 VYZVEDNĚTE VOZIDLO

A. Zkontrolujte a ujistěte se, že neleží popruhy/
zarážky na místě kde budete vystupovat

C. Nastavte mezeru v propadle na 1/6
průměru kola

Prevence sjetí vozidla během nakládky

F. Umísti popruh vedle kola,
které bude upevněno

K zabránění uklouznutí, zakopnutí nebo pádu, tím,
že minimalizujete pohyb po plošině

B. Ujistěte se pohledem, že zarážky a popruhy nepřekáží
v zóně jízdy a chůze

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu při vystupování z vozidla

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu a poškození podvozku

C. Sejděte z plošiny a vyhněte se propadlům,
zarážkám nebo popruhům

D. Sundejte rukavice

Prevence uklouznutí, zakopnutí nebo pádu

Zabraňuje ušpinění interiéru vozidla při nasedání
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Krok 2B – Příprava horní plošinu vleku
A. Nasaďte si rukavice

B. Pohledem zkontrolujte, že se okolo trucku nenachází osoby

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m
Prevence poranění ruky

K zabránění úrazu jiných osob v prostoru nakládky

2B.1 NASTAVTE PLOŠINY

C. Vytvořte mezeru mezi plošinami tahače a vleku

minimum°

Abyste mohli snížit plošiny vleku tak, aby v souladu s předpisy mohlo být vozidlo
zabezpečeno ze země; aby byla dostatečná vzdálenost od vozidla na vleku

E. Pákami hydrauliky upravte polohu plošin

K ujištění, že tahač, vlek jsou v optimální
nakládací pozici

A. Vyhněte se propadlům, zarážkám,
nebo popruhům při chůzi na plošině
ENTERING UNIT
2B.2 PŘIPRAVTE
PLOŠINU PRO VOZIDLO
F.1 ENTERING
UNIT

D. Nastavte plošinu vleku co nejvíce do roviny

Prevence uklouznutí, zakopnutí, nebo pádu
D. Umístěte zarážku jako doraz
(popř. nastavte propadlo)

K zabránění přejetí

K vyloučení rizika sjetí vozidla během vystupování

F. Pohledem znovu zkontrolujte mezeru mezi
plošinami vleku a tahače

K ujištění, že mezera je dostatečná

B. Vyplňte všechna propadla s výjimkou těch,
do kterých umístíte vozidlo

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu

E. Umístěte zarážku vedle kola,
které budete zajišťovat

Zabraňuje sjetí vozidla umístěním zarážky ihned po vystoupení
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G. Zkontrolujte, že zajišťovací západky/
kolíky jsou zasunuty

Prevence sesunutí plošiny během najíždění

C. Nastavte mezeru v propadle na 1/6
průměru kola

Zabraňuje sjetí vozidla během nakládání

F. Umístěte popruh vedle kola,
které bude upevňováno

K zabránění uklouznutí, zakopnutí nebo pádu
omezte pohyb po plošině

Pokračování

Krok 2B – Příprava horní plošinu vleku
Pokračování

2B.3 VYZVEDNĚTE VOZIDLO

A. Zkontrolujte a ujistěte se, že neleží popruhy/
zarážky na místě kde budete vystupovat

B. Ujistěte se pohledem, že zarážky a popruhy nepřekáží
v zóně jízdy a chůze

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu při vystupování z vozidla

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu a poškození podvozku

C. Vyhněte se propadlům, zarážkám, nebo popruhům
při chůzi na plošině

D. Sundejte rukavice

Prevence uklouznutí, zakopnutí nebo pádu

Zabraňuje ušpinění interiéru vozidla při nasedání
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Krok 2C -Příprava spodní plošiny
A. Nasaďte si rukavice

B. Pohledem zkontrolujte, že se okolo trucku nenacházejí osoby

1,2 m
1m

10,2m

2C.1 NASTAVTE PLOŠINY

Prevence poranění ruky

C. Pohledem zkontrolujte, že všechna vozidla
na horních plošinách jsou řádně zabezpečena.

Ochrana před sjetím

D. Pohledem zkontroluj, že na horní plošině
nezůstaly žádné předměty

Prevence úrazu během manipulace

F. Minimalizuj vzdálenost mezi spodními
plošinami tahače a vleku

G. Upravte výšku podvozku vzduchovým
odpružením

K zajištěni hladkého přejezdu mezi plošinami

K zajištěni hladkého přejezdu mezi plošinami

A. Zaujměte bezpečný postoj

2C.2 PŘIPRAVTE PLOŠINU PRO VOZIDLO

K zabránění úrazu jiných osob v prostoru nakládky

Prevence uklouznutí, zakopnutí nebo pádu během
přípravy spodní plošiny

D. Umístěte zarážku jako doraz
(popř. nastavte propadlo)

K zabránění kolize mezi vozidly

B. Vyplňte všechna propadla s výjimkou těch,
do kterých umístíte vozidlo

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu a
poškození podvozku

E. Umístěte zarážku vedle kola,
které budete zajišťovat

Zabraňuje sjetí vozidla umístěním zarážky ihned
po vystoupení
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E. Zvedněte horní plošinu do maximální
možné výšky

Prevence úrazu hlavy při nakládce na spodní plošinu

H. Ujistěte se, že zajišťovací západky/kolíky
jsou zasunuty

Prevence sesunutí plošiny během najíždění

C. Nastavte mezeru v propadle na
1/6 průměru kola

Zabraňuje sjetí

F. Umístěte popruh vedle kola,
které bude upevněno

K zabránění uklouznutí, zakopnutí nebo pádu, tím,
že minimalizujete pohyb po plošině

Pokračování

Krok2C -Příprava spodní plošiny

2C.3 VYZVEDNĚTE VOZIDLO

Pokračování
Ujistěte se pohledem, že zarážky a popruhy nepřekáží v zóně
jízdy a chůze

B. Sundejte rukavice

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu a poškození podvozku

Zabraňuje ušpinění interiéru vozidla při nasedání
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3. Příjezd s vozidlem k přepravníku
B. Odstraňte led/sníh z čelního skla a okýnka na straně řidiče.
Snažte se odstranit co nejvíce sněhu/ledu

3.1 ZKONTROLUJTE
EXTERIÉR VOZIDLA

A. Důkladně prohlédněte celé vozidlo

Ujištění, že přebíráte vozidlo bez poškození

K zajištění dobré viditelnosti při řízení

A. Check visually no pedestrians are in the manoeuvre area

B. Turn on hazard lights

2
1

3.2 NASTUPTE DO VOZIDLA

A. Nastupte do vozidla Podle
Základního postupu 1
3

To minimize risk of truck-man collisions

To warn other trucks/pedestrians of manoeuvre

B. Nastavte zpětné zrcátko

C. Připoutejte se (pokud je to požadavek OEM/personálu)

3.4 DRIVING UNIT

3.4 * POKUD ŘÍDÍTE TENTO
3.4 DRIVING UNIT
TYP VOZIDLO POPRVÉ

3.3 ODBRZDĚTE
VOZIDLO

K zajištění dobré viditelnosti směrem dozadu

Minimalizování zranění v případě nehody

Odbrzděte vozidlo Podle
Základního postupu 2

A. Nastupte do vozidla Podle
Základního postupu 1
Pokud řídíte tento typ vozidla poprvé,
nejprve se s ním seznamte.

B. Odbrzděte vozidlo podle
Základního postupu 2
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Pokračování

3. Příjezd s vozidlem k přepravníku
Pokračování

3.5 PŘIJEĎTE S VOZIDLEM
K PŘEPRAVNÍKU

A. Respektujte dopravní předpisy v areálu

(rychlost, bezp. pásy, dopravní značení, ukazatele atd.)

B. Srovnejte vozidlo podle nájezdové rampy

C. Odepněte si bezpečnostní pás a
otevřete okno*

20km

Prevence vzniku dopravní nehody

K bezpečnému najetí na přepravník

Příprava na jízdu s vykloněnou hlavou

3.6* [POKUD ŘÍDÍTE VOZIDLO POPRVÉ]

A. Zastavte co nejblíže nájezdové rampy

B. Parkování ve čtyřech krocích podle
Základního postupu 3

Abyste mohl zkontrolovat vzdálenost a zarovnání

C. Vystupte z vozidla

Abyste mohl zkontrolovat vzdálenost a srovnání

D. Zkontrolujte světlou výšku podvozku

Prevence poškození

* Pamatujte, že podle některých OEM je třeba být připoutaný po celou dobu najíždění s vozidlem na pozici č.1.
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E. Zkontrolujte srovnání kol podle
nájezdové rampy

Jako prevence nehody při přejezdu ramp

3. Příjezd s vozidlem k přepravníku
Pokračování

3.7*[V PŘÍPADĚ NÍZKÉ SVĚTLÉ VÝŠKY] UPRAV ZDVIH

A. Nasaďte si rukavice

B. Zkontrolujte, že se nikdo nenachází
v okolí přepravníku

C. Ujistěte se, že každé vozidlo na plošině
řádně zajištěno

1,2 m
1,2 m
Prevence poranění ruky

Jako prevence úrazu jiných osob v nakládací zóně

D. Pákami hydraulického ovládání upravte polohu plošin

E. Opět zkontrolujte světlou výšku

K nastavení správného úhlu nájezdu

Jako prevence poškození podvozku

B. Nastavte plošiny

C. Znovu zkontrolujte srovnání kol

3.8* [POKUD VOZIDLO
NENÍ SROVNÁNO]

A. Zaujměte ergonomickou pozici

Jako prevence nehody způsobené pohybem vozidla

Jako prevence bolesti / poranění zad

Aby bylo možné vozidlo naložit bezpečně
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Jako prevence nehody při přejezdu ramp

Krok 4 – Najetí na plošinu
C. Najeďte vozidlem do vhodné pozice
(zvažte použití zarážky/propadla)

4.1 NAJEĎTE VOZIDLEM NA
PŘEPRAVNÍK

B. Vykloňte se z okna

A. Odbrzděte vozidlo Podle
Základního postupu c 2

Pro kontrolu, zda je vozidlo na plošině srovnáno

Jako prevence přejetí a zajištění potřebné vzdálenosti

3.1 CHECK THE UNIT EXTERNALLY

4.2*[POKUD VOZIDLO STOJÍ VE 4.2*
ŠPATNÉ
[IFPOZICI]
UNIT PARKED INCORRECTLY]

A. Sjeďte z přepravníku

B. Parkování ve 4 krocích podle
Základního postupu 3

Umožňuje přenastavení zarážek/propadel

C. Vystupte z vozidla

D. Nasaďte si rukavice

Umožňuje přenastavení zarážek/propadel

E. Pokud nakládáte na horní
plošinu tahače,
postupujte podle bodu 2A.3

NEBO

Prevence poranění ruky

E. Pokud nakládáte na horní
plošinu vleku,
postupujte podle bodu 2B.2

F. Sundejte si rukavice

NEBO
OR

E. Pokud nakládáte na
dolní plošiny,
postupujte podle bodu 2C.2

G. Nasedněte do vozidla

Zabraňuje ušpinění interiéru vozidla při nasedání

Abyste mohl najet na přepravník

Pokračování
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Krok 4 – Najetí na plošinu
Pokračování

4.2* [POKUD STOJÍ VOZIDLO
VE ŠPATNÉ POZICI]

I. Vykloňte se z okna

H. Odbrzděte vozidlo Podle
Základního postupu 2

Pro kontrolu, zda je vozidlo na plošině srovnáno

4.3 ZAJIŠTĚNÍ VOZIDLA A VYSTOUPENÍ

A. Zavři okno

4.4 UMÍSTĚTE ZARÁŽKU JAKO
ZÁBRANU PROTI SJETÍ VOZIDLA

J. Najeďte vozidlem do vhodné pozice
(zvažte použití zarážky/propadla)

K zabránění poškození interiéru během transportu

B. Vypněte světla

Šetří baterii během nakládky a transportu

D. parkování ve 4 krocích Podle
Základního postupu 3

A. Jděte na místo kde umístíte zarážku a
vyhněte se propadlům, zarážkám a popruhům

Prevence uklouznutí, zakopnutí, pádu

Jako prevence přejetí a zajištění potřebné vzdálenosti

C. Vyrovnejte volant

Zabraňuje poškození kol během transportu

E. Vystoupení z vozidla Podle
Základního postupu 4

B. Nasaďte si rukavice

Prevence poranění ruky

C. Umístěte zarážku pod kolo tak,
abyste zabránili pohybu vozidla

Zabraňuje sjetí vozidla

Pokračování
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Krok 4 – Najetí na plošinu
4.11* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [IF UNIT AXLE NEEDS
4.5* [POKUD JEDNA
Z NÁPRAV
ZŮSTAT
VOLNÁ]
ZAKLÍNOVANOU NÁPRAVU
4.8* [IF
UNITMUSÍ
AXLE
NEEDS
TOUPEVNĚTE
BE RELEASED]
RELEASED] RELEASE UNIT
TO BE RELESED] LASH

Pokračování
A. Jděte na místo, kde umístíte popruh a vyhněte se propadlům,
zarážkám a popruhům

A. Sejděte z nástavby a vyhněte se propadlům,
zarážkám a popruhům
Povinné pro vozidla
na horní plošině
NEBO návěsu a spodní
plošině tahače a
návěsu

Dovoleno pouze
pro vozidla
na horní
plošině tahače

Prevence uklouznutí, zakopnutí a pádu

Prevence uklouznutí, zakopnutí a pádu při chůzi k místu zabezpečování

B. Stůjte bezpečně za zábradlím,
pokud to není možné upevňujte vozidlo ze země

B. Stůjte bezpečně na zemi; pokud na vozidlo nedosáhnete, stoupněte
si na nejnižší místo spodní plošiny, pamatujte na 3 opěrné body

Dovoleno pouze
pro horní
plošinu tahače

NEBO

Povinné pro vozidla
na horní plošině
návěsu a spodní
plošině tahače a
návěsu

Prevence pádu z výšky

C. Nasaďte popruh přes kolo tak,
aby nebyl překroucený

Aby se popruh nevysmeknul

Prevence pádu z výšky

D. Napněte popruh

K mechanickému zajištění vozidla proti sjetí

F. Odbrzděte vozidlo viz
Základní postup 2

E. Sundejte si rukavice

Zabraňuje ušpinění interiéru vozidla

G. Vystupte z vozidla viz
Základní postup 4

Pokračování
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Krok 4 - Najetí na plošinu

4.16* EXIT UNIT

4.15* [IF AXLE NEEDS TO BE
4.14* [IF AXLE NEEDS TO
4.13* [AFTER RELEASING UNIT ON DECK] ADJUST
4.5* [POKUD NÁPRAVA MUSÍ BÝT VOLNÁ] KURTUJTE PEVNOU NÁPRAVU
RELEASED] RE-SECURE UNIT
BE RELEASED] RE-ENTER
DECKS

Pokračování
H. Jděte k ovládání hydrauliky, vyhněte se
propadlům, zarážkám a popruhům

I. Nasaďte si rukavice

J. Pohledem zkontrolujte, že se okolo
trucku nenacházejí osoby

1,2 m

1,2 m
Prevence uklouznutí, zakopnutí a pádu

Prevence poranění ruky

Prevence vzniku úrazu v nakládací prostoru

K. Ujistěte se, že všechna vozidla
na plošině jsou zajištěna

L. Upravte plošinu či tlumiče
pomocí hydrauliky

M. Sundejte si rukavice

Prevence sjetí vozidla z plošiny

K posunutí vozidel/plošiny do požadované výšky tahače

Abyste při nastupování neumazali interiér

N. Jděte k vozidlu, vyhněte se propadlům, zarážkám a popruhům

O. Nastoupení do vozidla viz
Základní postup 1

Prevence uklouznutí, zakopnutí a pádu

P. 4 kroky parkování viz
Základní postup 3

Q. Vystupte z vozidla na plošinu viz
Základní postup 4

Pokračování
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Krok 4 – Najetí na plošinu

4.8 KURTOVÁNÍ PRVNÍHO VOZIDLA

4.7 PŘIPRAVTE PLOŠINU PRO
DALŠÍ VOZIDLO

4.6 DOPLŇTE ZARÁŽKY A KURTY NA VOZIDLO

Pokračování
A. Cestou k umístění zarážky se vyhněte
propadlům, zarážkám a popruhům

B. Nasaďte si rukavice

C. Upevněte zbývající zarážky

Prevence uklouznutí, zakopnutí a pádu

Prevence poranění ruky

K zajištění kvality a bezpečnosti transport

D. Stůjte na bezpečném místě (těsně u zábradlí, pokud nelze, snižte
plošinu a popruh upevněte ze země
Určeno pouze
pro vozidla
na horní
plošině tahače

D. Stůjte bezpečně na zemi; pokud na vozidlo nedosáhnete,
stoupněte si na nejnižší možné místo a mějte 3 opěrné body

NEBO

Povinné pro
jednotky na horní
plošině návěsu
a spodní plošina
tahače a návěsu

Prevence pádu z výšku

Prevence pádu z výšku

E. Nasaďte kurtu přes kolo,
nesmí být překroucená

F. Napněte kurtu

G. Sundejte si rukavice

Aby kurta nepraskla

Fyzicky zabezpečí, aby vozidlo sjelo

Zabraňuje ušpinění interiéru vozidla

Připravte Horní plošinu tahače
Viz Krok 2A

NEBO

Připravte horní plošinu vleku
Viz Krok 2B

NEBO

Připravte horní plošinu vleku
Viz Krok 2C

A. Nikdy nepoutejte kola vozidla stojícího nápravou nad předním koncem kabiny

NENÍ platné v některých * zemích

Prevence pádu z výšky

*V některých zemích (např. Německu) dopravní přepisy vyžadují upevnit kola diagonálně. V takových případech se nelze řídit doporučením 1C a řidiči mohou upevňovat přední část, pokud jsou kola mezi zábradlím.
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5.1 KONTROLA ZARÁŽEK A KURT

5. Závěrečná kontrola
A. Pohledem zkontrolujte, že všechny vozy
mají požadovaný počet zarážek

B. Zkontrolujte, že každé vozidlo umístěné
v propadlech má 1/6 kola v propadle

Aby se vozidla nemohla pohnout do strany

C. zkontrolujte, že každé vozidlo má požadovaný počet popruhů

Aby bylo vozidlo zajištěno během přepravy

B. ujistěte se že mezera mezi vozidly na tahači a vleku
na spodních plošinách je dostatečná

5.2 ZKONTROLUJTE
POZICI PLOŠINY

A. ujistěte se že mezera mezi vozidly na tahači a vleku
na horních plošinách je dostatečná

Aby se vozidla během přepravy nepohybovala

5.3 KONTROLA VÝŠKY A DÉLKY

Aby mohl tahač zatáčet

Aby mohl tahač zatáčet

D. Zkontrolujte délku a přesahy vozidel, pokud jsou povoleny
(řiďte se pokyny ze školení)

C. Zkontrolujte výšku nákladu výsuvným metrem

Aby se zamezilo poškození střech na autech

Prevence škod na vozidlech při zatáčení

A. Kontrola vzdálenosti mezi vozidlem a plošinou, min. 5 cm

B. Kontrola vzdáleností mezi nárazníky vozidel, min. 10 cm

5.4 KONTROLA VZDÁLENOSTÍ

min 10cm

min 5cm

Prevence poškození podvozku

C. Kontrola vzdáleností mezi střechou a
plošinou min 10 cm

min 10cm

Prevence škod na nárazníkách

D. Kontrola vzdálenosti mezi posledním vozem
na tahači a prvním na vleku min. 20 cm

E. Kontrola diagonální vzdálenosti mezi
vozidly nahoře a dole min. 30 cm

min 20cm
min 30cm

Prevence škod na střechách vozidel

Prevence škod na vozidlech při zatáčení
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Prevence poškození střech a nárazníku během přejezdů
nerovností

Pokračování

5. Závěrečná kontrola
Pokračování

5.5 [POKUD NENÍ POLOHA PLOŠIN, VÝŠKA/DÉLKA V POŘÁDKU] UPRAVTE PLOŠINY

A. Nasaďte se rukavice (rukavice musí být v kalhotách či bundě,
pokud je zrovna nepoužíváte)

B. Zkontrolujte, že v okolí tahače nejsou žádní lidé

1,2 m
1m

10,2m

Prevence poškození podvozku

C. Ujistěte se, že všechny plošiny jsou
zajištěny dle požadavků

Prevence sjetí vozidel

F. Kontrola vzdálenosti plošin tahač/vlek

Prevence vzniku úrazu v nakládací prostoru

D. pohledem zkontrolujte, že na plošině
nejsou žádné volné předměty

Prevence zranění při manipulaci

G. Kontrola výšky a délky vleku

E. Nastavte plošiny

Abyste dosáhli požadované výšky, délky, vzdálenosti

H. Zkontrolujte vzdálenost mezi vozidly

Zkontrolujte pozici plošiny
viz Krok 5.2

Zkontrolujte výšku a délku
viz krok 5.3

Kontrola výšky a délky
viz Krok 5.4

Umožní zatáčet bez následku poškození

Prevence poškození krajních vozidel

Prevence poškození vozidel
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Zpracování kontrolního listu
Auditor: ..............................................
Krok

Místo: ..............................................

Datum kontroly: ..................................................

Klíčový bod

1

2

3

4

Vozidlo
5

6

7

8

Prevence pádu z výšky

A. pohledem zkontrolujte přítomnost zábradlí a zda je bez koroze

B. Při nakládání snižte plošiny co nejníže

C. Nikdy neumisťujte popruh na kola na okraji horní plošiny nad kabinou

Kontrola není požadována

D. Upevňování popruhů z bezpečné pozice: Horní plošina tahače: Tělo těsně mezi zábradlím s 3 BK nebo ze země;
Vlek horní plošina/spodní plošina, upevňovat ze země

Prevence uklouznutí/zakopnutí

A. Mějte tři opěrné body při pohybu po plošině

B. Kontrola + příprava plošin k zabránění pohybu v blízkosti propadel, kurt a zarážek

C. Choďte pouze v prostorách k tomu určených výrobcem nástavby

D. NIKDY neběhejte, neskákejte a nechoďte pozadu

Prevence sjetí vozidla

A. Dodržujte 4 kroky parkování a ujistěte se, že vozidlo je zaparkováno bezpečně

B. Zarážku umístěte ve směru náklonu, co nejdříve po vystoupení z vozidla

Prevence nehod a úrazů

Prevence ujetí vozid-

C. Před uvolněním / uvolněním ruční brzdy pro manipulaci s plošinou zafixujte pevnou nápravu

A. Umístěte zarážku, nebo umístěte kolo do propadla

Kontrola není požadována

B. Zkontrolujte, při nakládce najíždíte vozidlem prostředkem plošiny

A. před manipulací s plošinou a hydraulikou se ujistěte, že se v blízkosti nikdo nepohybuje

B. Ujistěte se, že jsou zajištěny všechny závlačky a páčky

23

9

10

Odmítnutí odpovědnosti
Tyto pokyny shrnují zásady bezpečného nakládání na přepravníky automobilů. I když to v zásadě obsáhlé, nelze jej použít pro všechny scénáře /
situace, které mohou nastat během činností.
Používejte zdravý rozum. ECG nepřijímá žádnou odpovědnost za Publikace ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout vaším používání
Publikace. Publikace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruk, podmínek, prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, ať už vyjádřených, předpokládaných, zákonných nebo jiných, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek uspokojivé kvality, titulu, neporušení nebo
vhodnost pro konkrétní účel. ECG neposkytuje žádnou záruku, že publikace budou k dispozici nebo neobsahují chyby, vady nebo viry. Žádné ústní ani
písemné informace ani rady poskytnuté oprávněným zástupcem ECG nezakládají záruku.
Uživatel publikací je výhradně odpovědný za hodnocení integrity publikací, přesnosti a úplnosti veškerých informací nebo pokynů v nich obsažených a
hodnoty a autentičnosti publikací.
ECG nepřijímá žádnou odpovědnost – ve smlouvě ani jinak - za jakékoli ztráty nebo škody v souvislosti s jakýmkoli (použitím) informací a pokynů
obsažených nebo poskytovaných v publikacích.
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