ATVYKIMO TERMINALE

BENDROSIOS FRAZĖS

SAUGOS DUOMENŲ ATMINTINĖ

LITHUANIAN

ATVYKIMAS
› Lipti į krovininį automobilį tik gavus nurodymą

› Terminaluose ir bet kada išlipus iš
traukinio privaloma dėvėti šviesą
atspindinčias liemenes

› Draudžiama montuoti anteną po kontaktiniu
tinklu

› Laikytis terminalo ir geležinkelio personalo
nurodymų

Keliauti su Rola – saugu!

› Dėmesio! Aukšta įtampa – pavojinga gyvybei!

IŠKROVIMO PARUOŠIMAS
› Išimti kaiščius ir sudėti juos į laikiklius
› Neleidžiama vežti keleivių ir gyvūnų

› Suaktyvinti pneumatinę pakabą: maksimali
prošvaisa

LT

› Stebima vaizdo kameromis

Į KĄ REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ

IŠKROVIMAS
› Į traukinį važiuoti žmogaus ėjimo greičiu

› Laikytis atstumo per automobilio ilgį

SUDĖTINĖS SUTARTIES DALYS, SKIRTOS ROLA
TRANSPORTO PRIEMONĖMS
STANDARTINĖS BENDROVĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS
TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS
SAUGOS DUOMENŲ ATMINTINĖ
KROVINIO PERVEŽIMO UŽSAKYMAS

Visais atvejais galioja naujausia interneto svetainės versija: www.ralpin.com

SKAITYTI
SUPRASTI
PATVIRTINTI
LAIKYTIS
SAUGOTI

Pasirašiusysis savo parašu patvirtina, kad suprato „RAlpin“
bendruosius nuostatus, transportavimo sąlygas
bei saugos informaciją ir įsipareigoja laikytis nurodymų.
Taip pat jis pareiškia sutinkąs su vaizdo stebėjimu.
www.ralpin.com
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RALPIN LINKI GEROS KELIONĖS!
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PATIKRINIMO KORTELĖ

PERSIUNTIMO TERMINALE

VAŽIAVIMAS ANT ROLA (KELIŲ-GELEŽINKELIŲ
TRANSPORTO)

PAKROVIMO PARUOŠIMAS

Bendrovė
Užsakymo nuoroda
Vilkiko numeris
Priekabos / puspriekabės numeris
Krovininis automobilis arba
autotraukinys

› Patikrinti krovininius automobilius ir
pritvirtinti netvirtai besilaikančias ar pakeisti
sugadintas dalis
› Užfiksuoti oro deflektorius

› Kelionės metu draudžiama būti krovininiame
automobilyje

› Sustumti arba nuimti antenas
› Uždaryti ir užfiksuoti brezentą
› Uždaryti cisternų dangčius

› Keleiviniame vagone griežtai draudžiama
rūkyti

Vilkikas

› Alkoholio vartojimas terminaluose ir vairuojant.
Galioja tokios pačios promilių ribos kaip kelių

Vardas

eisme. Numatyta kontrolė.

PAKROVIMAS

Pavardė

› Suaktyvinti pneumatinę pakabą: maksimali
prošvaisa

› Vežti ir naudoti viryklę atvira liepsna
(pvz., nešiojamą dujinę viryklę) draudžiama

Gimimo data
Pilietybė

› Į traukinį važiuoti žmogaus ėjimo greičiu
› Tarpinėse stotelėse neišlipti iš keleivinio
vagono

Prekių aprašymas
Prekių svoris
› Laikytis atstumo per automobilio ilgį

› Jei reikia, naudoti radijo ryšį
› Laikytis radijo telefonu perduodamų
pranešimų

Krovininio automobilio (pakuotės) svoris

ADR

taip

ne

Jei taip, įrašyti mažėjančia tvarka pagal svorį:
JT Nr.

kg

JT Nr.

kg

JT Nr.

kg

JT Nr.

kg

JT Nr.

kg

UŽBAIGTI PAKROVIMĄ
› Išjungti vairuotojo kabinoje esančius aparatus
ir elektroninius prietaisus

› Išleisti orą iš pneumatinės pakabos

Toliau pagal atskirą sąrašą.

› Pakelti aukštyn rankinio stabdžio svirtį
› Krovininį automobilį užfiksuoti mažiausiai
keturiais kaiščiais
› Nulenkti šoninius veidrodžius

Pildo „RAlpin“:

Traukinys 		

Padėtis

Kupė
Faktinis svoris 			

Aptiktas nuokrypis

