IERAŠANĀS TERMINĀLĪ

VISPĀRĪGAS NORĀDES

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

LATVIAN

IERAŠANĀS
› Iekāpšana kravas automašīnā tikai pēc atļaujas
saņemšanas

› Termināļos, un jebkāda iemesla dēļ
pametot vilcienu, obligāti jālieto
brīdinošās vestes

› Antenas montāža zem kontaktvada aizliegta

› Sekot termināļa un dzelzceļa
personāla norādēm

Drošība ceļā ar Rola!

› Uzmanību, augstspriegums –
apdraud dzīvību!

SAGATAVOŠANĀS IZKRAUŠANAI
› Noņemt ķīļus un ievietot stiprinājumā
› Citu personu un dzīvnieku
pārvadāšana ir aizliegta

› Aktivizēt gaisa amortizatorus: maksimālais
klīrenss

LV

› Videonovērošana

KAS JĀIEVĒRO

IZKRAUŠANA
› Iebraukt vilcienā ar kājām ejoša cilvēka
pārvietošanās ātrumu

› Ievērot vienam transportlīdzekļa garumam
atbilstošu distanci

ROLA TRANSPORTĒŠANAS LĪGUMA SASTĀVDAĻAS

VISPĀRĪGIE LĪGUMA NOSACĪJUMI
TRANSPORTĒŠANAS NOSACĪJUMI
DROŠĪBAS INSTRUKCIJA
KRAVAS PĀRVADĀŠANAS PASŪTĪJUMS

Spēkā ir atbilstošā aktuālā versija vietnē: www.ralpin.com

IZLASĪT
SAPRAST
APSTIPRINĀT
IEVĒROT
SAGLABĀT

Apakšā parakstījies ar savu parakstu apstiprina, ka ir sapratis
RAlpin VDN (Vispārējos darījumu noteikumus), pārvadāšanas
noteikumus un drošības datu lapu un viņš apņemas
ievērot instrukcijas. Kā arī viņš piekrīt videonovērošanai.
www.ralpin.com

Datums

Paraksts
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KONTROLKARTE

NOSŪTĪŠANAS TERMINĀLĪ

BRAUCIENS PA RITOŠO LIELCEĻU (ROLA)

SAGATAVOŠANĀS IEKRAUŠANAI

Uzņēmums
Rezervācijas atsauce

› Pārbaudīt kravas automašīnu, vai nav kustīgu
vai bojātu detaļu un nostiprināt tās
› Nostiprināt vēja novirzītājus

› Brauciena laikā aizliegts uzturēties kravas
automašīnā

› Ievilkt vai noņemt antenas
› Aizvērt un nostiprināt brezenta pārsegus
› Aizvērt cisternu lūku vākus

› Pavadošajā automašīnā smēķēt aizliegts

Vilcēja numura zīme
Piekabes / puspiekabes numura zīme
Kravas automašīna vai autovilciens
Seglu vilcējs

› Alkohola patēriņš termināļos un brauciena laikā.
Spēkā ir tās pašas promiļu robežvērtības

Vārds

kā ceļu satiksmē. Pārbaudes ir pieļaujamas.

IEKRAUŠANA

Uzvārds

› Aktivizēt gaisa amortizatorus: maksimālais
klīrenss

› Aizliegta plītiņu ar atklātu liesmu (piemēram,
gāzes plītiņu) ienešana un lietošana

Dzimšanas datums
Valsts piederība

› Iebraukt vilcienā ar kājām ejoša cilvēka
pārvietošanās ātrumu

Preces apzīmējums

› Aizliegts atstāt pavadošo automašīnu
apstāšanās laikā

Preces svars
› Ievērot vienam transportlīdzekļa garumam
atbilstošu distanci

Kravas automašīnas svars (tara)
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PABEIGT IEKRAUŠANU
› Izslēgt aparātus un elektroniskās ierīces
vadītāja kabīnē

› Atgaisot gaisa amortizatorus

Papildus atbilstoši atsevišķam sarakstam.

› Aktivizēt stāvbremzes
› Nostiprināt kravas automašīnu vismaz
ar četriem ķīļiem
› Pieliekt sānu spoguļus

Aizpilda RAlpin:

Vilciens

		

Pozīcija

Kupeja
Efektīvais svars 			

Noteikta novirze

› Ārkārtas situācijās izmantot iekšējos sakarus
› Sekot skaļrunī dzirdamajiem paziņojumiem

