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a Graz Süd, 8402 Werndorf, áruterminál üzemi területére való belépéshez és behajtáshoz
(Kivonat a Graz Süd terminálon érvényes magatartási szabályokból)

A terminálon láthatósági mellény használata kötelező. A járműveken kívül, a daruk
munkaterületén fejvédőhasználati kötelezettség áll fenn.
A terminál teljes területén a KRESZ érvényes. A legnagyobb sebesség 30 km/h. Az
átrakási területen a hátrafelé haladás tilos.
A Graz Süd terminál vasúti létesítmény. A daruknak, targoncáknak, terminálvontatóknak és a kötöttpályás járműveknek elsőbbségük van. A szintbeli vasúti átjárókat
szabadon kell tartani, és be kell tartani a legközelebb fekvő síntől számított 1,8
méteres minimális távolságot.
A vágányzatokra lépni tilos. Tilos a vasúti járművekre fellépni, a kötöttpályás
járművekre felmászni, járművek alatt átbújni, az

ütközőkön vagy a

ten-

gelykapcsolókon átmászni.
Dohányzás, tűz és nyílt láng használata a teljes átrakási területen tilos (a járművekben is)!
Függő teher alá lépni tilos. A daruktól és az átrakógépektől megfelelő biztonsági
távolságot kell tartani.

Figyelni kell a targoncaközlekedésre!

Részleges nagyfeszültség. Vigyázat, életveszély!
A rakodóegységekről az átrakás csak a tgk leállítása mellett, a tgk-vezető és az abban illetékes termináldolgozó közötti egyetértésben történhet. A tgk-vezető
kézjelzéssel mutatja a rakodási készenlétet (lásd 2. oldal). A be- és kirakodási művelet csak akkor ért véget, ha az átrakógépet az emelőeszközzel teljes egészében eloldották, ill. eltávolították.
A területre a belépés saját kockázatra történik! A járműajtók nyitása közben ügyelni
kell a kötöttpályás járművek és a daruk mozgására. Különös óvatosságot kérünk az
úttestre lépés során, különösen rakodóegységek vagy járművek mögül történő
kilépés esetén.
A váratlan eseteket és a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteni kell a terminál vezetőségének!
Terminálvezetőség:

+43 (0) 3135 55943 510

Üzemi tűzoltóság: +43 (0) 3135 54445 30 vagy +43 (0) 699 111 102 16
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A terminált felkeresőknek a terminál vezetőségénél vagy a bejelentkezési ponton (check-in) be kell jelentkezniük!



A terminál dolgozóinak rendelkezéseit feltétlenül be kell tartani!



A terminál magatartási szabályainak megsértései a területről való kitiltáshoz, büntetőjogi felelősségre vonáshoz és
kártérítési követelésekhez vezethetnek!

Az átrakási művelet közben végzett irányításhoz az alábbi kézjeleket kell alkalmazni:
Jelentés
Figyelem,

Magyarázat

Kép

Kart kinyújtva feltartani.

az irányítás megkezdése
Állj

Mindkét kart oldalt vízszintesen kinyújtani és ebben
a helyzetben tartani.

Távolság jelzése

A tenyerek közötti vízszintes távolság jelzi a megteendő utat.
A kívánt távolság elérése után „Állj“ kézjelet kell
adni.

Mozgás valamely
irányban

A mozgás irányához tartozó kart kissé behajlítani,
oldalt ide-oda mozgatni.

Emelés

Felfelé mutató karral körözni.

Süllyesztés

Lefelé mutató karral körözni.

Közeledés

Mindkét karral és a test felé fordított tenyérrel a
test irányába inteni.

Távolodás

Mindkét karral és a testtől elfordított tenyérrel a
testtől távolodva inteni.

Az irányítás vége
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Alkarokat mellmagasságban keresztbe tenni.
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