BRUNO BOCK

THIOCHEMICALS

Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler
Sayın Partnerimiz,
Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli
mallardır. Kanun koyucu, tehlikeli malların taşınması için sizinle birlikte hayata geçirmek istediğimiz
yüksek taleplerde bulunmaktadır. Netice itibariyle her iki tarafın da amacı taşınacak malların
müşterilerimize güvenli ve uygun durumda ulaşmasıdır.
İş birliğimiz boyunca bazı zamanlarda bizce farklı değerlendirmelere göre büyük ölçüde araçların
donanımı ve yük emniyeti türlerinden kaynaklanan sorunlar meydana gelmiştir.
Bu konuyu pragmatik bir şekilde değerlendirmek ve size kendi bakış açımıza göre tehlikeli malların
taşınmasına yönelik talepleri göstermek istiyoruz. Amacımız gelecekte zaman alan tartışmaları ve/veya
masraflı boş seferleri önlemek için sizinle ortak anlayış geliştirmektir.
Öncelikle en önemli gereksinimlerin özeti:
1)

Yükleme saatleri Pazartesi - Perşembe saat 06:00 dan 14:00 e kadar, Cuma saat 06:00 dan
11:00 a kadardır

2)

Kapalı kasa araçlar yüklenememektedir.

3)

Küçük araçlar da (Kamyonet, pikap ve minivan benzeri) yüklenememektedir.

4)

Tenteli araçların halka aralığı en fazla 60 cm olmalıdır. Halkalarının profile gömülü olması en
uygun şekildir

Sizin için aşağıdaki sayfalarda temel ilkeleri ve size karşı olan taleplerimizi derledik.
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1.
1.1

Dokümantasyon
Resimli kimlik belgesi (her bir araç personeli için), alternatif olarak sürücü ehliyeti.

1.2
1.3

Geçerli ADR belgesi
Sürücünün kendi dilinde yazılı talimatlar

2.
2.1

Araçların donanımı
Araçta; aracın ağırlığına uygun, kontrol
bulundurulmalıdır.
Yazılı talimatlar uyarınca donanım, özetle:

2.2

Sınıf

edilmiş

ve

damgalı
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4.1

4.2

6.1
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Her araç için takoz













İki adet ayaklı uyarı
işareti;













Göz yıkama sıvısı

Bir çift koruyucu eldiven































Göz koruma donanımı
(örn. koruyucu gözlük).
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yangın

söndürücüler

Not.

Daima

Aşağıdaki donanım
taşıma biriminde
bulunmalıdır:

Araç mürettebatı.

Güvenlik yeleği

Belirlenmiş
sınıfa ait

Portatif aydınlatma cihazı

acil kaçış maskesi
Kürek
Kanal kapağı
Toplama kabı









Araç
mürettebatının
her üyesi için

Sadece katı ve
sıvı maddeler
için

)* kanun koyucu tarafından talep edilmedi fakat biz talep ediyoruz!
2.3

Aracın geçerli ana ve güvenlik muayenesi olmalıdır.
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3.
3.1
3.2
3.3
3.4

THIOCHEMICALS

Araç ve yük
Bir uyarı levhası (önde ve arkada) bulunmalı ve gerekirse açığa çıkarılmalıdır.
Yiyecek,
içecek
ya
da
yemlerde
güvenlik
önlemlerine
(bunun için bkz. Ek 1).
Yükleme alanı temiz ve kuru olmalı, tehlikeli kirlilikler temizlenmelidir.
Yük
kaymaya,
devrilmeye,
düşmeye
karşı
yeterince
emniyete

uyulmalıdır
alınmalıdır.

Bunun için beklentilerimiz:
 Her yüklenen palet sırası için araçta taşınması gereken 2 gerdirme kayışı.
 Araçta
yeterli
miktarda
bağlama
noktaları
bulunmalıdır
Kimya işletmesi olarak Euro paletlerin yanı sıra CPC paletleri ve IBC kullandığımızı
unutmayın.
 Lütfen bu paletlerin ölçülerine dikkat edin: CP1 (100*120 cm), CP2 (Euro ölçütü), CP3
(114*114 cm), CP5 (76 *114 cm) ayrıca IBC (100*120 cm).
Her palet/IBC için 2 gerdirme kayışı, uygun aralıklara araca sabitlenebilmelidir. Uygun
aralık yakl. 60 cm aralık en uygun olarak tespit edilmiştir. İlk sabitleme noktasının ön
duvarla arasındaki mesafe yakl. 10 cm olmalıdır. Delikli çıtada sabitleme olanağı en
iyisidir.
 Yere bağlamak için IBC'de bir Euro palet kullanılır, bunlar IBC'ye yerleştirilir, lütfen
birlikte getirin!
 Araçta yeterli miktarda kaymaz paspas bulunmalıdır
 Yeteli
miktarda
yük
emniyet
paleti
getirin
Bunun için bkz. Ek 2 "Yük emniyeti ilkelerimiz".
Ayrıca VDI direktif dizisi VDI 2700 "Karayolu taşıtlarına yük emniyeti" referans gösterilir
3.5
Kapalı kasa kamyonlara taşımaya, yük emniyeti kayışlarla (küçük paketler dahil) yapılabildiğinde
izin verilir!
3.6
İzin verilen araç ağırlığına uyulması

Yüklenici, kesintisiz bir bilgi zinciri (örn. alt yüklenici ve sürücü) oluşturmak için örn. bu
uyarı, güvenlik bilgileri, sipariş durumu, referans numarası gibi uygun bilgileri işverene
ya da müşteriye düzgün ve zamanında vermekle yükümlüdür.

Hepsi bu kadar.
Yukarıda belirtilen bütün maddeler yerine getirilmeden araçları yüklemeyeceğimizi ve
yükleyemeyeceğimizi lütfen anlayışla karşılayın.
Süreçleri optimize edebilecek ya da güvenli olmasını sağlayabilecek önerileriniz varsa
vereceğiniz bilgiler için müteşekkir oluruz.
Teşekkürler!
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Ek 1: Yiyecek, içecek ya da yem

Yiyecek, içecek ya da yemlerin tehlikeli mallarla birlikte yüklenmemesi daha uygundur. Bu mümkün
değilse aşağıdaki ayırma ve mesafe kurallarına uyulmalıdır:


Boyu en az taşınan paketler kadar olan ayırma duvarları ile ayırma.



Tehlikeli mal olmayan ve yeterli korumayı sağlayan diğer paketler ile ayırma.



En az 0,8 m mesafe bırakma
(bir Euro paletin kısa kenarı 0,8 m'dir)
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Ek 2: Yük emniyeti ilkelerimiz

İyi yük emniyeti örneği:

Delikli çıta üzerinden iyi yük emniyeti için örnek:

Yeterli miktardaki paletlerle iyi yük emniyeti için örnek:
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