V PŘÍJEZDOVÉM TERMINÁLU

VŠEOBECNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ LIST

CZECH

PŘÍJEZD
› Do nákladního automobilu nasednout
až po vyzvání

› Povinnost nošení varovných vest na
terminálech a kdykoli při opuštění vlaku

› Montáž antén pod trakčním vedením zakázána

› Je třeba uposlechnout pokynů personálu
terminálu a železnice

Bezpečná jízda s Rola!

› Pozor, vysoké napětí, ohrožení života!

PŘÍPRAVA VYKLÁDKY
› Odstranit klíny a uschovat do držáku
› Společné cestování dalších osob a zvířat
není povoleno

› Aktivovat pneumatické odpružení: maximální
světlá výška

CZ

› Sledování videokamerami

CO JE TŘEBA DODRŽOVAT

VYKLÁDKA
› Jízdní soupravou popojíždět krokem

› Dodržovat vzdálenost od délky vozidla

SOUČÁSTI SMLOUVY PRO ROLA-TRANSPORT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ LIST
PŘEPRAVNÍ ZAKÁZKA

Platí vždy aktuální verze na webových stránkách: www.ralpin.com

PŘEČÍST
POCHOPIT
POTVRDIT
ŘÍDIT SE POKYNY
USCHOVAT

Podepsaný stvrzuje svým podpisem, že rozuměl všeobecným
obchodním podmínkám RAlpin, přepravním podmínkám
a bezpečnostnímu listu a zavazuje se dodržovat pokyny.
K tomu prohlašuje, že souhlasí s videomonitorováním.
www.ralpin.com
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KONTROLNÍ KARTA

ODESÍLACÍ TERMINÁL

JÍZDA V SYSTÉMU ROLA

PŘÍPRAVA NAKLÁDKY

Firma
Značka zápisu

› Zkontrolovat a zabezpečit volné nebo vadné
části nákladního automobilu
› Zabezpečit ochrannou stříšku proti větru

› Pobyt v nákladním automobilu není během
jízdy dovolen

› Zatáhnout nebo odstranit antény
› Zavřít a zabezpečit plachty
› U cisteren uzavřít víko kupole

› Obecný zákaz kouření v doprovodném vozidle

Značka tahače
Značka přívěsu / návěsu
Nákladní vůz nebo souprava
s přívěsem
Tahač s návěsem

› Konzumace alkoholu v terminálech a v průběhu
cesty. Platí stejné hraniční hodnoty v promile,

Křestní jméno

jako v silničním provozu. Kontroly jsou vyhrazeny.

NAKLÁDÁNÍ

Příjmení

› Aktivovat pneumatické odpružení: maximální
světlá výška

› Není dovoleno používání vlastních vařičů
s otevřeným ohněm (např. plynových vařičů)

Datum narození
Státní příslušnost

› Jízdní soupravou popojíždět krokem
› Doprovázející vozidlo při mezizastavení
neopouštět

Označení zboží
Hmotnost zboží
› Dodržovat vzdálenost od délky vozidla

› V případě nouze použít rádiové spojení
› Řídit se hlášeními z reproduktorů

Hmotnost nákladního automobilu (tára)

ADR

ano

ne

pokud ano, zapsat v sestupném hmotnostním sledu:
UN č.

kg
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kg
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kg
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kg

UKONČIT NAKLÁDKU
› Vypnout aparáty a elektronické přístroje
v kabině řidiče

› Odvzdušnit pneumatické odpružení

Další podle zvláštního seznamu.

› Zatáhnout ruční brzdu
› Nákladní automobil zabezpečit minimálně
čtyřmi klíny
› Sklopit boční zrcátka

vyplní RAlpin:
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Kupé
Efektivní hmotnost			

Odchylka evidována

