VARIŞ TERMINALINDE

GENEL UYARILAR

GÜVENLİK PUSULASI

TURKISH

VARIŞ
› Kamyona sadece bunu yapmanız
söylendikten sonra binin

› Trenin terk edilme olasılığında ve
terminallerde güvenlik ceketlerini
taşıma zorunluluğu

› Sürüş hattının altına anten monte
edilmesi yasaktır

› Terminal ve tren görevlilerinin
talimatlarına uyun

Rola ile güvenle yolda!

› Dikkat Yüksek gerilim – Ölüm Tehlikesi!

HAZIRLIK BOŞALTMA
› Takozları çıkartın ve taşıyıcılara yerleştirin
› İlave hayvan ve kişi ile birlikte seyahat
edilmesi yasaktır

› Havalı süspansiyonu çalıştırın: Yerden
maksimum yükseklik

TR

› Güvenlik kamerası

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BOŞALTMA
› Trenin içinde yürüme hızında sürün

› Bir araç boyu mesafe bırakın

ROLA NAKLİYE SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR
NAKLİYE KOŞULLARI
GÜVENLİK PUSULASI
SEVKİYAT ORDİNOSU

Aşağıdaki web sayfasında yer alan en son sürüm geçerlidir: www.ralpin.com

OKUMA
ANLAMA
ONAYLAMA
UYGULAMA
SAKLAMA

Aşağıda imzası bulunan ben, RAlpin İş Genel Şart ve Kurallarını,
Çalışma Şart ve Kurallarını ve Güvenlik Talimatlarını okuyup
anladığımı ve her türlü görev talimatını harfiyen yerine getireceğimi
işbu vesile ile kabul ediyorum. İşbu vesile ile ayrıca, kamera
gözetimini kabul ettiğimi beyan ederim. www.ralpin.com
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KONTROL KARTI

KALKIŞ TERMINALINDE

ROLA ÜSTÜNDE GIDIŞ

HAZIRLIK YÜKLEME

Firma
Kayıt referans

› Kamyonu gevşek veya hasarlı parçalara karşı
kontrol edin ve güvence altına alın
› Rüzgarlığı kontrol altına alın

› Sürüş esnasında sürücüler kamyonun
içinde bulunamaz

› Antenleri içeri alın veya çıkartın
› Brandaları kapatın ve güvence altına alın
› Sarnıçların kubbe kapaklarını kapatın

› Eşlik eden vagonlarda sigara içmek yasaktır

Çekici araç kodu
Römork kodu
Yük vagonu veya römork çekici
Römork çekici

› Terminalde ve yolculuk sırasında alkol tüketimi
yasaktır. Yol trafiği ile aynı alkol sınır değerleri

Adı

geçerlidir. Kontrol etme hakkı saklıdır.

YÜKLEME

Soyadı

› Havalı süspansiyonu çalıştırın: Yerden
maksimum yükseklik

› Açık alevli ocakların (örn. gaz ocağı)
getirilmesine ve kullanılmasına izin verilmez

Doğum tarihi
Uyruk

› Trenin içinde yürüme hızında sürün
› Molalarda eşlik vagonlarını terk etmeyin

Mal tarifi
Mal ağırlığı
› Bir araç boyu mesafe bırakın

› Acil durumlarda sesli iletişimi kullanın
› Hoparlör duyurularına uyun

LKW (dara) ağırlığı

ADR

evet

hayır

evet ise, yükselen ağırlık sıralamasına göre belirtin:
UN-No.

Kg

UN-No.

Kg

UN-No.

Kg

UN-No.

Kg

UN-No.

Kg

YÜKLEMEYI SONA ERDIR
› Sürücü kabinindeki göstergeleri ve elektronik
cihazları kapatın

› Havalı süspansiyonun havasını boşaltın

Ayrı listelere göre diğerleri.

› El frenini çekiniz
› Kamyonu en az dört takoz ile sabitleyin
› Yan aynayı kapatın

RAlpin ile doldurunuz:

Tren

		

Pozisyon

Kompartıman
Toplam ağırlık			
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