Nakládka výrobků Ytong, Ytong Multipor a Silka

ZÁSADY BEZPEČNÉ PŘEPRAVY

®

ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ

Zásady nakládky na návěs, auto a přívěs s certifikovaným čelem
První řada palet se uloží těsně

zajistí upínacím pásem (kurt-

které se po obou stranách ložné

k čelu návěsu, auta či přívěsu.

nou) napříč ložné plochy. Do-

plochy připnou ke kurtně, tvořící

Všechny další řady se ukládají

poručuje se poslední řadu tvár-

oko osazené na horní zadní

těsně za sebou, každá řada se

nic zajistit šikmými kurtnami,

hranu.

Příklad uložení
palet na návěs
s certifikovaným
čelem

Příklad uložení palet
na auto a přívěs
s certifikovaným
čelem

Zásady nakládky na auto a přívěs – kombinace výrobků s doplňkovým sortimentem
První řada palet se uloží

obou stranách ložné plochy

Balicí cyklopáska, jíž jsou

v dostatečné vzdálenosti od čela

připnou ke kurtně, tvořící oko

výrobky staženy k paletě už při

auta či přívěsu.

osazené na horní zadní hranu.

jejich zabalení ve výrobě,

Všechny další řady se ukládají

Palety s doplňkovým sorti-

nenahrazuje zajištění zboží

těsně za sebou, každá řada se

mentem se uloží za palety

předepsanými zajišťovacími

zajistí upínacím pásem (kurtnou)

s tvárnicemi či jinými výrobky

prostředky.

napříč ložné plochy. Doporučuje

v dostatečné vzdálenosti. Zajistí

se poslední řadu tvárnic zajistit

se minimálně jednou kurtnou

šikmými kurtnami, které se po

napříč, přibližně ve středu palet.

Příklad uložení
palet v kombinaci
s doplňkovým
sortimentem
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Zásady nakládky na návěs, auto a přívěs s necertifikovaným čelem
První řada palet se uloží

těsně za sebou, každá řada se

zajistit šikmými kurtnami, které

v dostatečné vzdálenosti od čela

zajistí upínacím pásem (kurtnou)

se po obou stranách ložné plochy

návěsu, auta či přívěsu.

napříč ložné plochy. Doporučuje

připnou na kurtnu, tvořící oko

Všechny další řady se ukládají

se první a poslední řadu tvárnic

osazené na horní zadní hranu.

Příklad uložení
palet na návěs
s necertifikovaným
čelem

Příklad rozložení
palet v případě
nakládání menšího
množství výrobků
na návěs s necertifikovaným čelem

Příklad rozložení
palet v případě
nakládání menšího
množství výrobků
na auto a přívěs
s necertifikovaným
čelem



Každá řada výrobků uložených na ložné ploše přepravního prostředku musí být zajištěna jedním kusem
textilních zajišťovacích pásů – kurten příčně ke směru jízdy, které musí být řádně napnuté.



Na ochranu hran všech výrobků před poškozením kurtnami musí být použity ochranné plastové
chrániče (nárožky).



Je-li ložná plocha vybavena certifikovanými úchytnými body (úchytnými oky), je řidič nákladního auta
povinen použít těchto bodů.



Doporučení: Pro ještě lepší zajištění výrobků na ložné ploše doporučujeme použít vzadu, a pokud
není k dispozici certifikované čelo ložné plochy, tak také vpředu, speciální uchycení palet.
Šikmo uložené kurtny v kombinaci s okem zhotoveným z jednoho kusu kurtny (spojením obou konců),
obepnou horní přední nebo horní zadní hranu přední nebo zadní řady palet (viz obrázky).
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Aktualizace: listopad 2009. Změny vyhrazeny.

Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
Telefon 800 828 828
Telefax 547 101 103
E-mail obchod.cz@xella.com
www.ytong.cz
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