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Pasikrovimo Proceso Santrauka
Atvykimas į pasikrovimo centrą
Pasikrovimo Saugos Pagrindai
1 ŽINGSNIS
Atvykimas į vietą
5 psl.

Sunkvežimio techninės būklės patikros lapas

Sunkvežimio viršutinio aukšto pakrovimas
2A ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

4 ŽINGSNIS

Sunkvežimio viršutinio
aukšto paruošimas
pakrovimui

užvažiavimas ant
unkvežimio

užvažiavimas ant
viršutinio sunkvežimio
aukšto

Keturios pagrindinės taisyklės 3 psl.

7 psl.

13 psl.

16 psl.

Visi automobiliai
prakrauti ant
viršutinio sunkvežimio
aukšto?
NE

TAIP

Priekabos viršutinio aukšto pakrovimas
2B ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

4 ŽINGSNIS

Priekabos viršutinės
platformos paruošimas
pakrovimui

užvažiavimas ant
sunkvežimio

Priekabos viršutinio
aukšto pakrovimas

7 psl.

11 psl.

16 psl.

Visi automobiliai
prakrauti ant
viršutinės priekabos
platformos?
NE

TAIP

Apatinio aukšto pakrovimas
2C ŽINGSNIS

3 ŽINGSNIS

4 ŽINGSNIS

Apatinio aukšto
paruošimas

užvažiavimas ant
sunkvežimio

užvažiavimas ant
apatinio aukšto

13 psl.

13 psl.

17 psl.

Visi automobiliai
prakrauti ant
apatinio aukšto?

NE

Išvykimas iš pasikrovimo aikštelės
5 ŽINGSNIS
Paskutinė apžiūra
21 psl.

Atsakomybės atsisakymas 24 psl.

TAIP

Pakrovimo Saugos Pagrindai
1. Saugus rato diržo uždėjimas, kad išvengti kritimo nuo platformos

Išskirtinai automobilių krovimui ant viršutinio
aukšto. Garantuokite, jog darbo metu jūsų kūnas
bus tarp apsauginės tvorelės laikydamiesi 3-jų
taškų kontaktu; jei neįmanoma, diržus dėkite
stovėdami ant žemės

minimum°

NETAIKOMA pažymėtoms* šalims

A. Vizualiai įvertinkite ar sumontuotos
visos apsauginės tvorelės ir jos yra
techniškai tvarkingos

B. Pakrovimo metu nuleiskite antro aukšto
platformą, kiek galima žemiau

C. Niekada nedėkite ratų diržo ant
artimiausios priekinės-galinės ašies

D. Automobiliai viršutinės priekabos platformos
ir automobiliai ant pirmos aukšto platformos
(visos): diržai dedami stovint ant žemės

2. Vaikščiokite atsargiai siekdami išvengti paslydimo ir kritimo
2
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Garantuokite, jog apsauginės tvorelės aukštis
atitinka minimalius aukščio reikalavimus

3

A. Naudokitės 3-jų taškų kontaktu tuo metu
kai dirbate ant viršutinės platformos

C. Vaikščioti galima tik saugiose, gamintojo
nurodytose autovežio zonose

B. Patikrinkite + paruoškite platformas
praėjimus šalia rato duobių, atramų ar rato diržų

D. NIEKADA nebėgiokite, nešokinėkite ar
nevaikščiokite atbulomis

3. Siekdami išvengti automobilio riedėjimo, prieš palikdami patikrinkite ar įjungėte stovėjimo stabdį
+ padėjote ratų atramą + ratų diržą

✔

A. Visada vadovaukitės 4-rių žingsnių parkavimo procesu ir
ĮSITIKINKITE, jog saugiai palikote automobilį

B. Ratų atramą padėkite prieš ratą nuokalnės krypti,
vos tik išlipsite iš automobilio

C. Uždėkite rato diržą PRIEŠ atleisdami stovėjimo
stabdį/bėgį automobilio padėties manipuliavimo metu

4. Naudokite ratų atramas/ratų duobes + vizualinį įvertinimą ir sumažinti riedėjimo riziką

A. Važiuodami galiniame taške padėkite ratų atramą arba suformuokite ratų duobę,
jog fiziškai apsaugotume automobilį nuo pervažiavimo už platformos ribų (jei tai leidžia
automobilio gamintojas/aikštelės operatorius)

B. Vizualiai įvertinkite ar automobilis yra lygiagrečiai sunkvežimio
centrinei linijai ir stovėjimo pozicijai

5. Žiūrėkite ir užrakinkite siekdami išvengti nusikaltimų sunkvežimyje

10,2m

1,2 m
1m

A Prieš manipuliuodami aukštais, rampomis ar pakaba įsitikinkite,
kad nieko nėra ant sunkvežimio / šalia jo

B. Įsitikinkite, kad visi saugos kaiščiai ir svirtys yra užrakinti

* Tam tikrose šalyse (pvz., Vokietijoje) yra teisinis reikalavimas automobilio ašis tvirtinti įstrižai, pirmoje pozicijoje. Antstato pakrovimui / nukrovimui tokiose šalyse 1C rekomendacija netaikoma. Tokiais atvejais vairuotojai gali užveržti priekinę ašį tol, kol jie visiškai stovi tarp apsauginės tvorelės sumontuos
į sunkvežimio priekį.
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PRIEŠ PRADEDANT PAKROVIMĄ PATIKROS LAPAS
Sunkvežimio lentelė:

APSAUGINĖ TVORELĖ

Elementas

Vieta

Vertinimo metodai

Tvorelė/tvorelės
laikiklis

VISI sumontuoti

Vizualinis tvoros laikiklių patikrinimas
“Jei yra ant platformos yra laikiklis,
ten turi būti ir kuoliukas”

Aukštis

Min. 900 mm

Vizualinis patikrinimas jei kyla abejonė dėl
aukščio ribos pažeidimo

Apsaugota

Vizualinis/lietimo patikrinimas

VISI sumontuoti
(pagal gamintojo
reikalavimus)

Vizualinis patikrinimas dėl kuoliuko skylės
“Jei kuolelyje yra skylė ten privalo būti
apsauginis trosas
Vizualinis patikrinimas Jei bent vienas tvorelės
trosas įlinkęs daugiau kaip pusė ilgio iki kito
troso - BLOGAI
Vizualinis patikrinimas Jei bent vienas
sujungimas nepadengtas –
BLOGAI, nebent taip buvo pagaminta

Trosai

Įlinkis
Troso jungtis

Uždengia
(pagal gamintojo
reikalavimus)

RŪDYS
DIRŽAI
VAIRAVIMO SĄLYGOS
KITA

Tinkami pavyzdžių būklė

Nuobaudos/Rekomendacijos

Nekraukite transporto priemonės
vietose kur nėra apsauginės tvorelės
yra techniškai netvarkinga.
Apsilankykite dirbtuvėse prieš
sekantį pasikrovimą.
PASTABA: NEBANDYKITE TAISYTI AR
TIESINTI SULINKUSĮ KUOLIUKĄ

Nėra matomos
korozijos

Vizualinis patikrinimas
Draudžiamas bet koks tvorelės polių pažeidimas,
surūdijimas (ypatingai prie kuoliuko apačios)

Nesulankstytas

Vizualinis patikrinimas Net menkiausias
kuoliuko sulenkimas yra netoleruojamas - BLOGAI

Išėjimai (gumuotas
arba perforuotas
paviršius)

Vizualus/lietimo patikrinimas

Apsilankykite dirbtuvėse
prieš sekantį pasikrovimą

Nevarva/nebėga

Nuvalykite detales su švariu audiniu ir padėkite
popieriaus lapą po juo. Jei alyva varva dažniau
kaip 1 kartą per 30 sekundžių - BLOGAI

Nekraukite transporto priemonės
vietose kur bėra hidraulinė alyva.
Apsilankykite dirbtuvėse prieš
sekantį pasikrovimą

Nebyra

Jei galima rankomis atplėšti gabaliuką metalo
nuo bet kurios konstrukcijos vietos – BLOGAI.
Paviršius/kosmetinis rūdijimas galimas,
laikui bėgant to galima tikėtis

Nekraukite transporto priemonės
vietose kur yra surūdija paviršiai
ar surūdijusios detalės.
Apsilankykite dirbtuvėse
prieš sekantį pasikrovimą

Visi diržai

Nėra matomų įplyšimų,
įpjovimų ir ISO/EN
standartų žymeklių
pažeidimų

Vizualinis patikrinimas. Jei etiketės ant diržo
yra neįžiūrimos – BLOGAI. Jei diržas įplyšimas/
įtrūkimas daugiau kaip 5% pločio/gylio,
diržas yra BLOGAS

Reikalaukite vairuotojo pasikeisti diržus

Priekinis stiklas

Nėra pažeidimų kurie
blogintų matomumą;
nėra kitų matomų
kliūčių

Vizualinis patikrinimas. Nedidelis pažeidimas
(dydis/pozicija tarp leistinų ribų) yra
LEISTINAS. Regėjimo lauką užstojančios
kliūtys yra NELEISTINOS.

Visi Veidrodžiai

Nėra pažeidimų, kurie
blogintų matomumą

Vizualinis patikrinimas. Visi pažeidimai
(įskaitant įtrūkimus), kurie riboja veidrodžių
matomumą yra NELEISTINI.

Padangos/Ratai

Nėra pažeidimų, kurie
blogintų pravažiavimą

Vizualinis/lietimo padangos protektoriaus patikrinimas ( įvertinamas be matavimo). Bet koks
padangos pažeidimas/gumos atplaiša - BLOGAI.

Ant kopėčių
Ant vaikščiojimo
vietų
Hidraulika
Judantys
komponentai
Platforma:
Važiavimo/
vaikščiojimo vietos

Kopėčios
Judantys
komponentai
Nešančios atramos,
stovai/kaiščiai

Sunkvežimio
Apsaugota w/porolonu
stovai
ar guma vidinėje pusėje
Platforma:
Nėra aštrių paviršių/
Važiavimo/
briaunų/įplyšusiu
vaikščiojimo vietos
metalų
Laivų
ar kabančių
Per visą
laidų/žarnų/diržų/
sunkvežimį
atramų
Visi pakeitimai/papildymai/
pašalinimai kurie nėra
patvirtinti gamintojo

Vairuotojas

Patikros data:

OK kriterijai

Kuoliukas

ALYVOS ATSILYDINIME
DANGA
NUOTĖKIS

Vieta:

Apsauginiai batai

Vairuotojo darbo apranga
EN20345 S1P (arba S3)
+ SRB antislydiminiai
apsauginiai batai

Šviesą
atspindinti
apranga

Vairuotojo darbo apranga
EN20471:2013 2 klasė
šviesą atspindinti apranga
per visą krūtinę

Pirštinės

Vairuotojas dėvi EN388:2016
pirštines diržų montavimo/
rato atramų dėjimo/
platformos komponentų
padėties keitimo metu

Juvelyrika/
Metalas/
Aštrūs įrankiai

Vairuotojas neturi
matomų juvelyrikos
dirbinių, metalinių
ar aštrių detalių ant
drabužių/kūno

Drabužiai/rankos

Drabužiai ir rankos
yra švarūs

Apsilankykite dirbtuvėse
prieš sekantį pasikrovimą

Vizualinis/lietimo patikrinimas
Nekraukite transporto priemonės
vietose kur yra bent viena išvardinta
problema (arba bet kuri pozicija
važiuojant per aštrius paviršius)
+ įspėkite įmonės savininkus dėl
esamų pažeidimų

Vizualinis patikrinimas
Vizualinis patikrinimas
Vizualinis patikrinimas

Reikalaukite vairuotojo
pašalinti pažeidimus.
Jei neįmanoma pažeidimų pašalinti,
perspėkite vairuotoją ir perduokite
šią informaciją dispečerių ofisui
Vizualinis patikrinimas

Reikalaukite vairuotojo
pašalinti pažeidimus.
Jei neįmanoma pažeidimų pašalinti,
perspėkite vairuotoją ir perduokite
šią informaciją dispečerių ofisui
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OK?

1. PATEKIMAS Į MAŠINĄ

Keturios Pagrindinės taisyklės
A. Atidarykite duris 3-jų taškų sistemą
(1 ranka ant durų krašto, 1 ranka ant stogo,
kojos ant platformos/žemės)

B. Sėskitės ant vairuotojo sėdynės abejoms kojoms
esant lauke ir atsuktais keliais į duris

C. Pasukite kūną ir įkelkite kojas
į mašinos vidų

Siekiant išvengti ergonominių sužeidimų
kuomet lipate į mašiną

Siekiant išvengti ergonominių sužeidimų
kuomet lipate į mašiną

2
1

3

Patekti į mašiną saugiai ir be durų pažeidimo

A. Pasirūpinkite mašinos saugumu

2. MAŠINOS PALIKIMAS STOVĖTI

Stabdžiai

B. Užveskite variklį
1

3

5

2

4

R

ON

Tik mechaninei
pavarų dėžei

Neutrali
padėtis
Siekiant išvengti nuvažiavimo

Jog pradėtumėte važiuoti

D. Atleiskite stovėjimo stabdį

1

3

5

2

4

R

Jog važiuojamoji ašis pradėtų suktis

F. Patikrinkite ar nedega rankinio stabdžio lemputė prietaisų skydelyje

P
ANTILOCK
BRAKE

Jog atleistumėte galinę ašį

1

3

5

2

4

R

B. Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį

Jog saugiai patektum į mašiną ir nesugadintum duris

Jog apsaugotumėte mašiną nuo riedėjimo

C. Patikrinkite ar įrangos skydelyje dega rankinio stabdžio signalas

D. Išjunkite variklį

OFF

P
ANTILOCK
BRAKE

!

Jog išvengtumėte mašinos žalos važiavimo metu

A. Įjunkite pirmą pavaros bėgį mechaninei dėžei ir
laikykite nuspaudę sankabos pedalą kol užgesinsite variklį

3. 4-ŽINGSNIAI PARKAVIMO METU

C. Įjunkite pavaros bėgį

!

Garantuoti, jog rankinis stabdis įjungtas

Jog taupytumėte degalus pakrovimo ir pervežimo metu
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Tęsinys

Keturios Pagrindinės taisyklės
Tęsinys
B. Sustabdykite duris dar prieš joms
paliečiant tvorelės kuoliuką

C. Stebėkite platformos paviršių
per atidarytas mašinos duris

F.1 ENTERING UNIT

A. Lėtai atidarykite duris

D. Pastatykite vieną koją ant platformos
(Kairė koja kairės pusės automobiliams,
dešinė koja dešinės pusės automobiliams)

Jog išvengtumėte durų įdaužimo įlipimo metu

E. Sukdami kūną iškelkite abi kojas
ant platformos

Jog įsitikintumėte ar saugu išlipti

F. Atsistokite naudodami 3-jų
taškų išlipimo sistemą

Jog saugiai išliptumėte iš automobilio

Jog pradėtumėte saugų išlipimą

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

G. Sukite savo kūną 180° laipsnių būdami tarp
atidaryto automobilio ir transporto priemonės

H. Naudodami 3-jų taškų kontaktą
saugiai uždarykite duris

I. Naudodamiesi 3-jų taškų kontaktu
įvertinkite darbinę aplinką

Jog galėtumėte saugiai uždaryti duris

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

F.1 ENTERING UNIT

ENTERINGANT
UNITPLATFORMOS
4. IŠLIPIMAS IŠF.1
MAŠINOS

Jog išvengtumėte durų atsitrenkimo į platformą
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1.1 ATVYKIMAS PRIE APSAUGOS
PATIKROS POSTO

1 žingsnis – atvykimas į vietą
A. Sustokite patikros poste

B. Sekite saugos instrukcijas

Jog įvažiuojant gautumėte saugos instrukcijas

Jog saugiai patektumėte į vietą

1.2 VAŽIUOKITE Į
PASIKROVIMO ZONĄ

A. Važiuodami laikykitės eismo taisyklių

B. Įsitikinkite, jog parkuojatės teisingoje vietoje

20km

Jog išvengtumėte eismo įvykių

B. Įjunkite avarinio stovėjimo žibintus

C. Stebėkite aplinką kol
atliekate manevravimą

1.3 PARKAVIMAS Į
STOVĖJIMO VIETĄ

A. Vizualiai įsitikinkite, jog manevravimo
teritorijoje nėra pėsčiųjų

Jog galėtumėte prisiparkuoti sunkvežimį

Jog sumažintumėte susidūrimo riziką

Jog įspėtumėte kitus sunkvežimius ir pėsčiuosius
apie savo manevrus

Jog sumažintumėte riziką susidurti sunkvežimiui
su sunkvežimiu ar sunkvežimiui su žmogumi

Tęsinys

5

1 žingsnis – atvykimas į vietą
1.4 SECURELY
PARK THE TRUCK
1.4 SAUGIAI PASTATYKITE
SUNKVEŽIMĮ

Tęsinys
A. Įjunkite neutralią padėtį

B. Įjunkite rankinį stovėjimo stabdį

C. Patikrinkite ar įrangos skydelyje
dega rankinio stabdžio signalas

Stovėjimo
stabdis
R

1

3

5

P

7
ANTILOCK
BRAKE

L

2

4

6

!

8

Jog užblokuotumėte ašį ir apsaugotumėte
nuo riedėjimo galimybės

Jog užblokuotumėte kitą ašį ir apsaugotumėte
nuo riedėjimo galimybės

Garantuokite, jog rankinis stabdis įjungtas

E. Užgesinkite variklį (tik tais atvejais kai sunkvežimis
turi nuotolinį užvedimą/gesinimą

D. Sureguliuokite pakabos aukštį

PNEUMATINĖ
PAKABA
Off
Jog sunkvežimis būtų paruoštas pasikrovimui

F.1
ENTERING
UNIT
F.1 ENTERING UNIT
1.5
VADOVAUKITĖS
ATVYKIMO REIKALAVIMAIS

A. Nusiimkite/paslėpkite aštrius objektus,
juvelyriką ar metalo dirbinius

B. Lipkite iš kabinos naudodami 3-jų
taškų kontaktą

C. Padėkite automobilio varančiąjai ašiai atramas, jeigu
nėra atramų ant grindinio tarp kurių pasistato ratai

1
2

3

Jog apsaugotumėte mašinas nuo pažeidimų

D. Dėvėkite apsauginius batus ir
šviesą atspindinčią liemenę

Jog apsisaugotumėte nuo slidinėjimo, kritimų;
apsisaugotumėte nuo susidūrimo su automobiliu

1.6 EIKITE Į PAKROVIMO OFISĄ

Jog mažintumėte emisiją pasikrovimo metu

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

E. Vizualiai įvertinkite apsaugines tvoreles,
hidrauliką ir aukštus

Jog garantuotumėte saugų mašinų pakrovimą

A. Naudokitės pėsčiųjų taku

Išvengti sunkvežimio nuriedėjimo

F. Patikrinkite, jog sunkvežimis ir vairuotojas
atitinka visas sąlygas (žiūrėti 2 psl.)

Jog užtikrintumėte saugias pakrovimo sąlygas

B. Susikirtimuose duokite prioritetą transporto priemonėms

Jog išvengtumėte sunkvežimis-žmogus, mašina-žmogus susidūrimo

Jog išvengtumėte sunkvežimis-žmogus, mašina-žmogus susidūrimo
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2A Žingsnis – Sunkvežimio antro aukšto paruošimas
A. Užsidėkite pirštines

B. Vizualiai įsitikinkite aplink sunkvežimį nėra pašalinių žmonių

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

C. Pilnai išstumkite galinį ilgintuvą

Jog išvengtumėte pašalinių asmenų sužalojimo pakrovimo vietoje

D. Sureguliuokite sunkvežimio platformą ir
padarykite ją kiek galima lygesnę

E. Panaikinkite tarpą tarp sunkvežimio
ir priekabos aukšto platformų

minimum°

Jog sumažintumėte užvažiavimo kampą

F. Naudodami hidraulines svirtis sureguliuokite
sunkvežimio/priekabos pakabą

Jog išvengtumėte kritimo išlipant iš mašinos

G. Vizualiai patikrinkite ar tarp sunkvežimio
ir priekabos nėra tarpo

Jog garantuotumėte sklandų pravažiavimą

H. Garantuokite, jog apsauginiai kaiščiai
ir svirtys ant platformų yra užfiksuotos

F.1 ENTERING UNIT

F.1 ENTERING UNIT
2A.1 SUREGULIUOKITE
PLATFORMAS

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

Jog įsitikintumėte ar sunkvežimio/priekabos
platformos yra optimaliai sureguliuotos

F.1 ENTERING
UNIT
F.1 ENTERING UNIT
2A.2 UŽDĖKITE
TILTELIUS ANT PLATFORMŲ

A. Atidarykite užvažiavimo tiltelių dureles

Jog ištrauktumėte tiltelius

D. Uždėkite tiltelius ant aukšto platformos

Jog garantuotumėte tolygų nuvažiavimą ant platformos

B. Garantuokite, jog stovite
ergonomiškoje padėtyje

Jog išvengtumėte sužalojimų

E. Atidaryti užvažiavimo tiltelių atvertimus

Jog apsaugotumėte platformas nuo susidūrimo,
kai važiuojate virš jų

C. Ištraukite tiltelius

Jog galėtumėte uždėti tiltelius ant aukšto platformos

Vizualiai įsitikinkite, jog užvažiavimo
kampas nedidesnis kaip 8° laipsniai

< 8°

Jog galėtumėte mašinų pakrovimą

Jog garantuotumėte tolygų mašinos pervažiavimą
nuo kelio ant tiltelio
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Jog pakrovimo metu išvengtumėte dugno žalų

Tęsinys

2A Žingsnis – Sunkvežimio antro aukšto paruošimas
Tęsinys

F.1 ENTERING
F.1 ENTERING UNIT
2A.3 UNIT
PARUOŠKITE AUKŠTĄ MAŠINAI

A. Eikite ant platformos vengdami duobių,
rato atramų ir diržų

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte
D. Pastatykite rato atramą, kuria pažymėsite stovėjimo
vietą (jei žema prošvaisa – naudokite rato duobę)

Jog išvengtumėte nuvažiavimo žemyn

B. Uždarykite visas ratų duobes, išskyrus
vietas kur stovės mašina

Jog nesukluptumėte, nekristumėte ir išvengtumėte
dugno žalų

E. Pastatykite ratų atramą šalia
fiksuojamos ašies

Jog išvengtumėte nuriedėjimo vos išlipsite iš mašinos

2A.4 UŽVAŽIAVIMAS SU MAŠINA

A. Pažiūrėkite ir patikrinkite, kad nėra atramų/diržų išlipimo zonoje

Jog išvengtumėte paslydimo, užkliuvimo ar nukritimo, kai lipate iš automobilio ant
platformos

C. Įsitikinkite, jog ratų duobės yra
1/6 rato diametro

Jog išvengtumėte nuriedėjimo pakrovimo metu

F. Padėkite ratų diržą šalia
fiksuojamos ašies

Jog nesukluptumėte, nekristumėte
sumažindami vaikščiojimų skaičių

B. Vizualiai įsitikinkite, jog ratų atramos ir diržai nėra
vaikščiojimo ar važiavimo kelyje

Jog nesukluptumėte, nekristumėte ir išvengtumėte dugno žalų

C.Nulipkite nuo aukšto vengdami atidarytų duobių, atramų ar diržų

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

D. Nusiimkite pirštines

Jog į mašiną patektumėte neišpurvindami salono
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Žingsnis 2B – Priekabos antro aukšto paruošimas
A. Užsidėkite pirštines

B. Vizualiai įsitikinkite aplink sunkvežimį nėra pašalinių žmonių

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

2B.1 SUREGULIUOKITE PLATFORMAS

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

C. Atkabinkite antstato ir priekabos antrus aukštus

D. Sureguliuokite priekabos aukšta, jog šis būtų kaip galima lygesnis

minimum°

Jog galėtumėte sumažinti priekabos aukštį ir galėtumėte uždėti rato diržus
stovėdami ant žemės; stebėkite pakrautas mašinas

E. Naudodami hidraulines svirtis
sureguliuokite sunkvežimio/priekabos pakabą

Įsitikinkite, jog antstato/priekabos aukštai yra
optimalioje pakrovimo pozicijoje

A. Eikite ant platformos vengdami duobių,
rato atramų ir diržų
F.1 ENTERING
UNIT AUKŠTĄ MAŠINOS
F.1 PAKROVIMUI
ENTERING UNIT
2B.2
PRAUOŠKITE

Jog išvengtumėte pašalinių asmenų sužalojimo pakrovimo vietoje

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte
D. Pastatykite rato atramą, kuria pažymėsite stovėjimo
vietą (jei žema prošvaisa – naudokite rato duobę)

Siekiant išvengti nuvažiavimo

Jog sumažintumėte riziką nuriedėti, kai išlipsite iš pakrautos mašinos

F. Vizualiai patikrinkite ar tarp sunkvežimio
ir priekabos nėra tarpo

Jog įsitikintumėte ar aukštai yra atkabinti,
o tarpas yra tarp jų pakankamas

B. Uždarykite visas ratų duobes,
išskyrus vietas kur stovės mašina

Jog nesukluptumėte, nekristumėte ir išvengtumėte
dugno žalų

E. Pastatykite ratų atramą šalia
fiksuojamos ašies

Jog išvengtumėte nuriedėjimo vos išlipsite iš mašinos
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G. Garantuokite, jog apsauginiai kaiščiai
ir svirtys ant platformų yra užfiksuotos

Jog apsaugotumėte platformas nuo susidūrimo,
kai važiuojate virš jų

C. Įsitikinkite, jog ratų duobės
yra 1/6 rato diametro

Jog išvengtumėte nuriedėjimo pakrovimo metu

F. Padėkite ratų diržą šalia
fiksuojamos ašies

Jog nesukluptumėte, nekristumėte sumažindami
vaikščiojimų skaičių

Tęsinys

Žingsnis 2B – Priekabos antro aukšto paruošimas
Tęsinys

2B.3 UŽVAŽIAVIMAS SU MAŠINA

A. Vizualiai įsitikinkite, jog ratų atramos ir diržai nėra
išlipimo-vaikščiojimo vietoje

B. Vizualiai įsitikinkite, jog ratų atramos ir diržai nėra
vaikščiojimo ar važiavimo kelyje

Jog nesukluptumėte, nekristumėte išlipdami iš mašinos ant aukšto

Jog nesukluptumėte, nekristumėte ir išvengtumėte dugno žalų

C. Nulipkite nuo aukšto vengdami rato duobių, atramų ar rato diržų

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

D. Nusiimkite pirštines

Jog į mašiną patektumėte neišpurvindami salono

10

Žingsnis 2C – Paruoškite apatinį aukštą
A. Užsidėkite pirštines

B. Vizualiai įsitikinkite aplink sunkvežimį nėra pašalinių žmonių

1,2 m
1m

10,2m

2C.1 SUREGULIUOKITE PLATFORMAS

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

C. Vizualiai įvertinkite, jog ant viršutinio aukšto
stovinčios mašinos yra pritvirtintos pagal visus
keliamus reikalavimus

Jog išvengtumėte nuriedėjimo

F. Sukabinkite antstato ir priekabos aukštus,
jog neliktų tarpo

Jog garantuotumėte sklandų pravažiavimą

2C.2 PARUOŠKITE AUKŠTĄ MAŠINAI

A. Saugiai atsistokite ant žemės

Jog išvengtumėte pašalinių asmenų sužalojimo pakrovimo vietoje

D. Vizualiai įsitikinkite, jog nėra nepritvirtintų
daiktų ant viršutinio aukšto

Jog išvengtumėte sužalojimų kilnojant aukštą

G. Sureguliuokite sunkvežimio ir
priekabos pakabas

Jog garantuotumėte sklandų pravažiavimą

B. Uždarykite visas ratų duobes,
išskyrus vietas kur stovės mašina

Jog nesukluptumėte, nekristumėte kol
ruošiate apatinį aukštą

Jog nesukluptumėte, nekristumėte ir išvengtumėte
dugno žalų

D. Pastatykite rato atramą, kuria pažymėsite stovėjimo
vietą (jei žema prošvaisa – naudokite rato duobę)

E. Pastatykite ratų atramą šalia
fiksuojamos ašies

Jog išvengtumėte mašina-mašina/ mašina-sunkvežimis
susidūrimo ant aukšto

Jog išvengtumėte nuriedėjimo vos išlipsite iš mašinos
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E. Pakelkite aukštą kiek galima aukščiau

Jog išvengtumėte galvos sužalojimo kraudami
apatinį aukštą

H. Garantuokite, jog apsauginiai kaiščiai ir
svirtys ant platformų yra užfiksuotos

Jog apsaugotumėte platformas nuo susidūrimo,
kai važiuojate virš jų

C. Įsitikinkite, jog ratų duobės yra
1/6 rato diametro

Jog išvengtumėte nuriedėjimo

F. Padėkite ratų diržą šalia fiksuojamos ašies

Jog nesukluptumėte, nekristumėte sumažindami
vaikščiojimų skaičių

Tęsinys

Žingsnis 2C – Parruoškite apatinį aukštą
2C.3 UŽVAŽIAVIMAS SU MAŠINA

Tęsinys
A. Vizualiai įsitikinkite, jog ratų atramos ir diržai nėra vaikščiojimo
ar važiavimo kelyje

Jog išvengtumėte dugno žalų ir apsisaugotumėte nuo paslydimo, suklupimo ar kritimo
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B. Nusiimkite pirštines

Jog į mašiną patektumėte neišpurvindami salono

3. Važiavimas su mašina link Sunkvežimio/priekabos
B. Nuvalykite ledą/sniegą nuo langų , vairuotojo pusės langai turi būti
pilnai nuvalyti. Kur įmanoma nuvalykite visą ledą/ sniegą

3.1. IŠORINĖ MAŠINOS
APŽIŪRA

A. Vizualiai apžiūrėkite mašinos išorę

Jog įsitikintumėte ar mašina neturi pažeidimų

Jog garantuotumėte gerą matomumą važiuodami

A. Check visually no pedestrians are in the manoeuvre area

B. Turn on hazard lights

2
1

3.2 ĮLIPIMAS Į MAŠINĄ

A. Įlipimas į mašiną
Žiūrėti Pagrindus 1
3

To minimize risk of truck-man collisions

To warn other trucks/pedestrians of manoeuvre

C. Užsisekite saugos diržą (jei leidžiama Gamintojo/
aikštelės operatoriaus)

B. sureguliuokite galinio matymo veidrodį

3.4 DRIVING UNIT

3.4* JEI VAŽIUOJATE SU MAŠINA
3.4 DRIVING UNIT
PIRMĄ KARTĄ

3.3 MAŠINIS
PALEIDIMAS

Jog garantuotumėte gerą galo matomumą

Jog sumažintumėte sužeidimą eismo įvykio metu

Mašinos paleidimas
Žiūrėti Pagrindus 2

A. Įlipimas į mašiną
Žiūrėti Pagrindus 1
Jei važiuojate su mašina pirmą kartą,
susipažinkite su mašina ir jos valdymu

B. Mašinos paleidimas
Žiūrėti Pagrindai 2
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Tęsinys

3. Važiavimas su mašina link Sunkvežimio/priekabos
3.5 VAŽIAVIMAS SU MAŠINA
IKI SUNKVEŽIMIO

Tęsinys
A. Gerbkite visas pakrovimo aikštelės taisykles
B. Lygiuokite mašiną prieš užvažiavimo tiltelius
(greitis, saugos diržai, ženklai, perspėjimai ir t.t.)

C. Atsisekite saugos diržą ir atidarykite langą*

20km

Jog išvengtumėte eismo įvykių

Jog saugiai pakrautumėte ant sunkvežimio

Jog pasiruoštumėte žiūrėti per langą

3.6* [JEI VAŽIUOJATE SU MAŠINA PIRMĄ KARTĄ]

A. Sustokite kaip galima arčiau užvažiavimo tiltelių

B. 4-žingsniai pastatyti
Žiūrėti Pagrindus

Jog galėtumėte vizualiai įvertinti lygiavimą ir užvažiavimo kampo padėtį

C. Išlipimas iš mašinos

Jog galėtumėte vizualiai įvertinti lygiavimą ir
užvažiavimo kampo padėtį

D. Patikrinkite dugno prošvaisą

Jog išvengtumėte žalų

* Prašau atkreipkite dėmesį, jog kai kurie gamintojai ar aikštelių operatoriai gali prašyti dėtis diržą tik kai mašina statoma 1 pozicijoje.
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E. Patikrinkite ar ratai stovi lygiai priešais
užvažiavimo tiltelius

Jog išvengtumėte važiavimo šalia tiltelių incidentų

3. Važiavimas su mašina link Sunkvežimio/priekabos
Tęsinys

3.7* [JEI VAŽIUOJATE SU MAŠINA PIRMĄ KARTĄ]

A. Užsidėkite pirštines

B. Vizualiai įsitikinkite, jog ant sunkvežimio
ar šalia jo nėra pašalinių asmenų

C. Įsitikinkite jog visos mašinos yra
tinkamai pritvirtintos

1,2 m
1,2 m
Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

Jog išvengtumėte pašalinių asmenų sužalojimo
pakrovimo vietoje

D. Sureguliuokite aukšto/pakabos padėtį naudodami
hidraulines svirtinis

E. Patikrinkite dugno prošvaisą

Jog sureguliuotumėte pakrovimo platformų aukštį

Jog išvengtumėte dugno žalos

B. Sureguliuokite užvažiavimo tiltelius

C. Pakartotinai patikrinkite ar ratai tinkamai
sulygiuoti prieš užvažiavimo tiltelius

3.8* [JEI NETINKAMAS
LYGIAVIMAS]

A. Atsistokite į ergonomišką padėtį

Jog išvengtumėte nuriedėjimo incidentų

Jog išvengtumėte nugaros sužalojimo

Jog galėtumėte saugiai užvažiuoti ant sunkvežimio
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Jog išvengtumėte važiavimo šalia tiltelių incidentų

4.1 VAŽIAVIMAS SU MAŠINA ANT
SUNKVEŽIMIO

4 Žingsnis – Aukšto pakrovimas
C. Važiuokite su mašina iki pastatymo vietos

B. Pasilenkimas per langą

(naudokite rato atramą, rato duobes, vizualinį vertinimą)

A. Mašinos paleidimas
Žiūrėti Pagrindus 2

Jog įsitikintumėte ar teisingai atsistojote ant platformos

Jog išvengtumėte nuvažiavimo ir būtų pakankamai vietos

3.1 CHECK THE UNIT EXTERNALLY

4.2* [IF UNIT PARKED INCORRECTLY]
4.2* [JEI MAŠINA PASTATYTA NETEISINGAI]

A. Važiuokite su mašina nuo sunkvežimio

B. 4-žingsniai pastatymas
Žiūrėti pagrindus 3

Pataisykite mašinos statymo vietą, duobių gylį

C. Išlipimas iš mašinos

D. Užsidėkite pirštines

Pataisykite mašinos statymo vietą, duobių gylį

E. Jei kraunate mašina ant
sunkvežimio viršutinio aukšto
Žiūrėti 2A.3

ARBA

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

E. Jei kraunate mašina ant
priekabos viršutinio aukšto
Žiūrėti 2B.2

F. Nusiimkite pirštines

ARBA
OR

E. Jei kraunate mašiną ant
sunkvežimio/priekabos apatinio aukšto
Žiūrėti 2C.2

G. Lipkite į mašiną

Jog į mašiną patektumėte neišpurvindami salono

Važiuokite ant sunkvežimio

Tęsinys
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4 Žingsnis – Aukšto pakrovimas
4.2* [JEI MAŠINA PASTATYTA
NETEISINGAI]

Tęsinys
I. Žiūrėkite per atidarytą langą

H. Mašinos paleidimas
Žiūrėti Pagrindus 2

Jog įsitikintumėte dėl lygiavimo ant aukšto

4.3 APSAUGOKITE IR IŠLIPKITE IŠ MAŠINOS

A. Uždarykite langus

4.4 PASTATYKITE RATŲ ATRAMĄ JOG
APSISAUGOTUMĖTE NUO RIEDĖJIMO

C. Važiuokite iki teisingos pastatymo pozicijos
(atsižvelgiant į ratų atramos/duobės vizualinį
įvertinimą)

Jog išvengtumėte salono žalų pervežimo metu

B. Išjunkite apšvietimą

Jog nesekintumėte mašinos baterijos pakrovimo
ir pervežimo metu

D. 4-žingsniai pastatymas
Žiūrėti Pagrindus 3

A. Eikite iki rato atramų vietos vengdami
atidarytų duobių, rato atramų ar diržų

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

Jod išvengtumėte nuriedėjimo ir būtų pankamai vietos

C. Ištiesinkite vairuojamuosius ratus

Jog išvengtumėte ašies žalų pervežimo metu

E. Išlipimas iš mašinos ant aukšto
žiūrėti Pagrindus 4

B. Užsidėkite pirštines

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

C. Pastatykite ratų atramą nuokalnės pusėje

Jog išvengtumėte nuriedėjimo

Tęsinys
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4 Žingsnis – Aukšto pakrovimas
4.11* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.8*TURI
[IF UNIT
NEEDSDIRŽĄ
TO BE DĖKITE
RELEASED]
4.5* [JEI MAŠINOS AŠIS
BŪTIAXLE
LAISVA]
ANT FIKSUOJAMOS AŠIES
RELESED] LASH FIXED AXLE
RELEASED] RELEASE UNIT

Tęsinys
A. Eikite iki rato diržų vietos vengdami atidarytų duobių,
rato atramų ar diržų

A. Nulipkite nuo aukšto vengdami atidarytų duobių,
rato atramų ar diržų

Privaloma mašinoms
Leidžiama tik
ant priekabos
mašinoms ant ARBA antro aukšto ir
antro viršutinio
sunkvežimio/
sunkvežimio aukšto
priekabos apatinio
aukšto
Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

Jog nesukluptumėte, nekristumėte ar nenukristumėte eidami iki diržų saugojimo vietos

B. Saugiai atsistokite ant žemės; Jei mašina nepasiekiama stokitės
ant žemiausios galimos vietos laikydamiesi 3 taškų kontaktu
Leidžiama tik
mašinoms ant
ARBA
antro viršutinio
sunkvežimio aukšto

B. Saugiai atsistokite ant žemės; Jei mašina nepasiekiama stokitės
ant žemiausios galimos vietos laikydamiesi 3 taškų kontaktu
Privaloma mašinoms
ant priekabos
antro aukšto ir
sunkvežimio/
priekabos apatinio
aukšto

Jog išvengtumėte kritimo iš aukščio galimybės

C. Uždėkite ratų diržą ant padangos
jo nesusukdami

Jog rato diržas nesuplyštų

Jog išvengtumėte kritimo iš aukščio galimybės

D. Įtempkite diržus

Jog fiziškai mašina negalėtų nuriedėti

F. Mašinos paleidimas
Žiūrėti Pagrindus 2

E. Nusiimkite pirštines

Jog į mašiną patektumėte neišpurvindami salono

G. Išlipimas iš mašinos ant aukšto
Žiūrėti Pagrindus 4

Tęsinys
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4 Žingsnis – Aukšto pakrovimas
Tęsinys

4.16* EXIT UNIT

4.15* [IF AXLE NEEDS TO BE
4.14* [IF AXLE NEEDS TO BE
4.13* [AFTER AŠIES
RELEASING UNIT ON DECK] ADJUST DECKS
4.5* [JEI MAŠINOS AŠIS TURI BŪTI LAISVA] DIRŽĄ DĖKITE ANT FIKSUOJAMOS
RELEASED] RE-ENTER UNIT
RELEASED] RE-SECURE UNIT

H. Eidami iki hidraulinių svirčių venkite
atidarytų duobių, rato atramų ar diržų

I. Užsidėkite pirštines

B. Vizualiai įsitikinkite aplink sunkvežimį
nėra pašalinių žmonių

1,2 m
1,2 m
Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

Jog išvengtumėte pašalinių asmenų
sužalojimo pakrovimo vietoje

K. Vizualiai įsitikinkite, jog visos mašinos
tinkamai apsaugotos

L. Sureguliuokite aukštus ar pakabą
naudodamiesi hidraulines svirtis

M. Nusiimkite pirštines

Jog išvengtumėte nuriedėjimo incidentų

Stumti mašiną/aukštą iki reikiamos prošvaisos /
važiuojant sunkvežimiu

Pakartotinai įlipti į mašiną neištepant salono

N. Eikite į mašiną vengdami atidarytų duobių, rato atramų ar diržų

O. Įlipkite į mašiną
Žiūrėkite Pagrindus 1

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

P. 4 žingsniai pastatant
Žiūrėti Pagrindus 3

Q. Išlipimas iš mašinos ant aukšto
Žiūrėti pagrindus

Tęsinys
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4 Žingsnis – Aukšto pakrovimas

4.7 PASIRUOŠKITE KITOS
MAŠINOS PAKROVIMUI

4.6 SUDĖKITE VISAS ATRAMAS IR DIRŽUS ANT MAŠINOS

Tęsinys
A. Eikite iki rato atramų vietos vengdami
atidarytų duobių, rato atramų ar diržų

B. Užsidėkite pirštines

C. Sudėkite likusias ratų atramas

Jog nesukluptumėte ar nekristumėte

Jog apsaugotumėte rankas nuo sužeidimų

Jog garantuotumėte saugų ir kokybišką transportavimą

D. Atsistokite į saugią poziciją (visas kūnas turi būti tarp tvorelės);
jei neįmanoma nuleiskite aukštą žemyn ir sudėkite diržus nuo žemės

D. Saugiai atsistokite ant žemės; Jei neįmanoma, stokitės ant žemiausio
galimo pagrindo ant platformos liesdamiesi 3-jų taškų sistema

Privaloma mašinoms
Leidžiama
kraunamoms
tik kraunant
ant priekabos
ARBA
sunkvežimio
viršutinio ir
antro aukšto
priekabos/sunkvežimio
platformos mašinas
apatinio aukšto
Jog išvengtumėte kritimo iš aukščio galimybės

Jog išvengtumėte kritimo iš aukščio galimybės

E. Uždėkite ratų diržą ant padangos
jo nesusukdami

F. Įtempkite diržus

G. Nusiimkite pirštines

Jog rato diržas nesuplyštų

Jog fiziškai mašina negalėtų nuriedėti

Jog apsaugotumėte mašinos saloną nuo purvo

Paruoškite Sunkvežimio viršutinį aukštą
Žiūrėkite 2A žingsnį

ARBA

Paruoškite Priekabos viršutinį aukštą
Žiūrėti 2B žingsnį

ARBA

Paruoškite Priekabos viršutinį aukštą
Žiūrėti 2C žingsnį

4.8 DIRŽŲ DĖJIMAS ANT
PIRMOS MAŠINOS

A. Mašinoms kraunamoms pirmoje pozicijoje ant viršutinio aukšto (stogelio), NEDĖKITE rato diržo ant ašies esančios priekyje

NETAIKOMA išskirtoms šalims*

Jog išvengtumėte kritimo iš aukščio
* Tam tikrose šalyse (pvz., Vokietijoje) yra teisinis reikalavimas automobilio ašis tvirtinti įstrižai, pirmoje pozicijoje. Antstato pakrovimui / nukrovimui tokiose šalyse 1C rekomendacija netaikoma. Tokiais atvejais vairuotojai gali užveržti priekinę ašį tol, kol jie visiškai stovi tarp apsauginės tvorelės sumontuos
į sunkvežimio priekį.
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5. Paskutiniai Patikrinimai
B. Patikrinkite ar visų mašinų ratų duobės
yra nemažesnės kaip 1/6 rato diametro

C. Patikrinkite ar visos mašinos turi r
eikiamą rato diržų kiekį

5.1 PATIKRINKITE RATŲ
ATRAMAS IR DIRŽUS

A. Vizualiai patikrinkite ar visos mašinos
turi reikalingą atramų kiekį

Jog vežamas krovinys būtų apsaugotas nuo šoninio
judėjimo pervežimo metu

Jog garantuotumėte saugų pervežimą

A. Garantuokite, jog tarpas tarp sunkvežimio ir priekabos
apatinių aukštų yra pakankamas

5.2 PATIKRINKITE
AUKŠTO POZIJĄ

A. Garantuokite, jog tarpas tarp sunkvežimio ir priekabos
viršutinių aukštų yra pakankamas

Jog pervežimo metu mašinos nešokinėtų aukštyn

Jog posūkio metu neužkabintumėt mašinų

Jog posūkio metu neužkabintumėt mašinų

D. Patikrinkite junginio ilgį su kroviniu, taip pat galinės iškyšos
ilgį (vadovaukitės mokymo metu išmokta metodika)

5.3 PATIKRINKITE
AUKŠTĮ IR ILGĮ

C. Patikrinkite krovinio aukštį naudodami naudojant aukščio metrą

Jog išvengtumėte galimų žalų dėl aukščio

Jog išvengtumėte žalų pasisukimo metu

A. Patikrinkite kiekvienos mašinos atstumą tarp platformos ir automobilio dugno, kuri negali būti mažesnė kaip 5 cm

B. Patikrinkite atstumą nuo bamperio iki bamperio, kuris negali būti
mažesnis kaip 10 cm

5.4 PATIKRINKITE PROŠVAISĄ

min 10cm

min 5cm

Jog išvengtumėte dugno žalo

C. Patikrinkite apatinių mašinų
stogo atstumą

min 10cm

Jog išvengtumėte buferio žalų

D. Patikrinkite atstumą tarp paskutinės mašinos
ant priekabos ir pirmos mašinos ant sunkvežimio
yra nemažiau 20 cm

E. Patikrinkite atstumą tarp prasikeičiančių
apatinio ir viršutinio aukštų mašinų,
kuris yra bent 30 cm

min 20cm
min 30cm

Jog išvengtumėte stogo žalų

Jog išvengtumėte žalų posūkio metu
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Jog išvengtumėte stogo į bamperį žalų, kai važiuojate virš
roto gaubtų

Tęsinys

5. Paskutiniai Patikrinimai
Tęsinys

5.5 [JEI AUKŠTŲ POZICIJOS< AUKŠTIS/ILGIS, PROŠVAISA NĖRA TINKA]
SUREGULIUOKITE AUKŠTUS

A. Užsidėkite pirštines (pirštinės turi būti kelnėse,
švarke ar kišenėse kol jų nenaudojate)

B. Vizualiai įsitikinkite aplink sunkvežimį nėra pašalinių žmonių

1,2 m
1m

10,2m

Jog išvengtumėte dugno žalų

C. Įsitikinkite, jog visos mašinos yra
užfiksuotos pagal keliamus reikalavimus

Jog išvengtumėte nuriedėjimo

F. Patikrinkite atstumą tarp
sunkvežimio ir priekabos

Jog išvengtumėte pašalinių asmenų sužalojimo pakrovimo vietoje

D. Vizualiai įvertinkite, jog ant aukštų
nėra nepritvirtintų daiktų

Jog išvengtumėte žalų aukšto manipuliavimo metu

G. Patikrinkite priekabos aukštį/ilgį

E. Sureguliuokite aukštus

Jog pasiektumėte reikalingą poziciją,
aukštį/ilgį ir tarpus

H. Patikrinkite atstumus tarp mašinų

Tikrinti aukšto poziciją
Žiūrėti žingsnį 5.2

Aukščio ir ilgio tikrinimas
Žiūrėti žingsnį 5.3

Patikrinkite Aukštį ir ilgį
Žiūrėti žingsnį 5.4

Jog posūkio metu neužkabintumėte pakrautos mašinos

Jog išvengtumėte mašinų žalų

Jog išvengtumėte mašinų žalų
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Patikros lapas
Auditorius: ..............................................
Žingsnis

Vieta: ..............................................

Patikros data: ..................................................

Raktiniai klausimai

1

2

3

4

Mašina
5

6

7

8

Kritimo iš aukščio Prevencija

A. Vizualiai patikrinkite, jog apsauginės tvorelės yra vietoje ir techniškai tvarkingos

B. Nuleiskite aukštus kiek galima žemiau, kai kraunate viršutines mašinas

C. Niekada nedėkite diržo ant ašies esančios arčiau priekinio krašto

Nereikalingi patikrinimai

D. Tvirtinimas iš saugios padėties: Viršutinis sunkvežimio aukštas: kūnas tarp apsauginės tvorelės su 3-mis lietimosi taškais
ARBA nuo žemės; Priekabos viršutinis aukštas/ visas apatinis aukštas: diržo dėjimas nuo žemės

Paslydimo ir Kritimo prevencija

A. Naudokitės 3-jų atraminių taškų kontaktu, kai judate ant aukšto

B. Patikrinkite + paruoškite aukštus, jog išvengtumėte vaikščiojimo vietose duobių, rato atramų ar diržų

C. Ant autovežio vaikščiokite tik tam skirtomis ir gamintojo suprojektuotomis vietomis

D. NIEKADA nebėgiokite, nešokinėkite ar nevaikščiokite atbulomis

Prispaudimo Prevencija

Nuvažiavimo Prevencija

Nuriedėjimo Prevencija

A. Vadovaukitės 4-rių žingsnių pastatymu ir ĮSITIKINKITE, jog mašina yra saugiai pastatyta

B. Rato atramas dėkite nuokalnės pusėje, vos tik išlipote iš mašinos

C. Uždėkite rato diržą PRIEŠ atleisdami rankinį stabdį/pavarą ir pradėdami valdyti aukštus

A. Padėkite rato atramą ar paruoškite rato duobę, jog fiziškai apsaugotume mašiną nuo riedėjimo

B. Prieš važiuodami ant aukšto vizualiai įsitikinkite, jog mašina stovi lygiai prieš autovežį, per centrą

A. Garantuokite, jog valdant aukštus, verstukus ar pakabą šalia ar ant konstrukcijos nėra pašalinių asmenų

B. Garantuokite, jog visi saugos kaiščiai ir svirtys yra užrakintos
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Nereikalingi patikrinimai

9

10

Disclaimer
Šiose gairėse apibendrinami saugaus krovinių vežimo principai. Nors jie plačiai aprėpia, jie netaikomi visiems scenarijams / situacijoms, kurios gali
kilti atliekant krovimo veiksmus. Naudokitės sveiku protu.
ECG neprisiima jokios atsakomybės už leidinius ar bet kokius nuostolius ar žalą, kurie gali atsirasti dėl jūsų naudojamų leidinių. Leidiniai pateikiami
tokie, kokie yra, be jokių garantijų, sąlygų, pareiškimų ar garantijų, nei išreikštų, numanomų, įstatyminių ar kitokių, įskaitant bet kokias numanomas
garantijas ar patenkinamos kokybės, pavadinimo, pažeidimo ar kitokio pobūdžio garantijas. Tinkamumas tam tikram tikslui. ECG negarantuoja, kad
leidiniai bus prieinami ar juose nėra klaidų, defektų ar virusų. Jokia žodinė ar rašytinė informacija ar patarimai, kuriuos teikia ECG įgaliotas atstovas,
nesuteikia garantijos.
Tik leidinių vartotojas yra atsakingas už leidinių vientisumo, taip pat bet kokios juose esančios informacijos ar gairių tikslumo ir išsamumo bei
leidinių vertės ir autentiškumo vertinimą.
ECG neprisiima jokios atsakomybės už sutartį ar kitaip už bet kokius nuostolius ar žalą, susijusią su Leidiniuose pateikiamos ar jų pateiktos
informacijos ir gairių naudojimu.
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