
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایمنی در تخلیه و بارگیری کاال
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 است؟ مهم کامیون با حمل هنگام کاال تخلیه و بارگیری در ایمنی چرا

جایی کاالهای ها همواره برای جابهکامیوندانید طور که میپاسخ این سؤال بسیار ساده است. همان

انگاری هنگام تخلیه و بارگیری گیرند. بنابراین هرگونه سهلسنگین و در وزن تناژ مورداستفاده قرار می

ناپذیری هم برای راننده کامیون و هم شرکت و یا مهار کاال ممکن است سبب بروز حوادث جبران

 .محدوده حضور دارند بشودونقل و هم سایر افرادی که در آن حمل

 

 بار مهار

شده، حداقل امكانات موردنیاز براي مهار بار بینینامه پیشمجموعه سيستم مهار باری كه در آیین

توانند در جهت تقويت ونقل مايل باشند میهای حملکه فرستندگان كاال و شرکتباشد. درصورتیمی

 .آورندسيستم مهار اقدامات الزم را به عمل

 ونقلحمل متصدي هایشرکت هایمسئولیت و وظايف حدود

بار به موارد زیر توجه  تخلیه تا مهار و بارگیری یباید از همان مراحل اولیه باربری ونقل وشرکت حمل

 :داشته باشد

 آن روي تریلی آگاه باشد بارگيری ینحوهشركت متصدي حمل بايد دقیقًا از نوع كاال و  -1 

 تخلیه حمل بار و، بارگيري های فرستنده كاال در رابطه با نحوهتوجه به توصیه -2 

 های الزم به راننده براي حمل ايمن بارارائه توصیه 3- 

 حصول اطمينان از تناسب وسيله نقليه مورداستفاده و نوع بار مورد حمل 4- 
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 دقیق از ابعاد و وزن بار به رانندهارائه اطالعات  5- 

 گیرها و ابزارهای مهار باردقت در نحوه استفاده از ضربه 6- 

 حصول اطمينان از بيمه بودن كاال 7- 

 کامیون بارگیری ایمنی نکات

فشار  بارگيري های كوچك محلتریلی بايد در سطحي صاف قرار گيرد. شیب، تخليه و بارگيري هنگام -1

 کننداتصاالت مهار را دوچندان میوارد بر 

 از نیروی متخصص متناسب با نوع کاالی موردنظر استفاده کنید بارگیری حتمًا هنگام -2

 

 کامیون خاور:  پیشنهاد می کنیم این مقاله رو هم مطالعه کنید

 

 

ها به دلیل لغزنده بودن سطح، نهایت دقت را کاال بر روی سطوح صاف مانند کفی بارگیری هنگام -3 

 در چیدمان کاال و سپس مهار آن با ابزار مناسب داشته باشید

تر قرار ها را بین قطعات بزرگباشد، سعی کنید آنکه کاالی شما شامل قطعات کوچک میدرصورتی -4 

 ها دردسری نداشته باشیددهید تا هنگام مهار آن

 کامیون با باربری در کاال مهار 

و شروع کارهای مهم برای مهار کاال چک فهرستی تهیه کنید  بارگیری بهتر است همیشه قبل از اقدام به

 :تر بتوانید موارد را بررسی کنیدتا راحت
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 برای مهار آن نوع کاال باید بررسی شودبندی آن و مواردی که اطالع از نوع کاال، بسته 1- 

 هابررسی ابزارهای موجود برای مهار کاال و اطمینان از سالمت آن 2- 

 ها ممکن مهار بار و ارائه بهترین روشبررسی روش -3 

 

 اصول ایمنی در بارگیری، مهار و تخلیه کامیون

 

 کامیون بار تخلیه در ایمنی موارد

جایی اطمینان حاصل راننده باید از سالمت کاال در طی جابه بارگیری محلپس از رسیدن به مقصد  -1

 .کند سپس اقدام به بازگشایی ابزارآالت مهار نماید
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که در طول مسیر اتفاق خاصی برای کاال افتاد و سبب انحراف یا تغیر زاویه و مکان آن بر درصورتی -2

 .ایمنی را موردبررسی قرار دهیدروی کامیون شد، قبل از تخلیه باید تمامی موارد 

نیز بهتر است تا از نیروی متخصص و متناسب با حمل آن  تخلیه ، هنگامبارگیری یهمانند مرحله -3

 .نوع کاال استفاده گردد

البته رانندگان نقشی اساسی در قسمت مهار بار و مراقبت از آن دارند. به همین دلیل باید در طول 

 .ب سرعت وسیله نقلیه و ترمز کردن کامیون باشندمسیر حمل بار دائمًا مراق

عالوه بر این تعداد دفعات چک کردن بار جهت اطمینان از سالمت آن در طول سفر و تا رسیدن به 

 .مقصد بسیار مهم است

 

 کامیون یخچال دار :پیشنهاد می کنیم این مقاله رو هم مطالعه کنید

 

 کاال سالمتی در بار حمل کامیون نوع تأثیر

اگر اطالع دقیقی از ابعاد کاالی مورد حمل خود نداشته باشید ممکن است در انتخاب کامیون مناسب 

 .برای حمل بارتان دچار مشکل شوید

 

تواند سبب انتخابی شما متناسب با حجم کاالی مدنظرتان نباشد میطبیعی است اگر نوع کامیون 

 .گردد کاال یتخلیه مهار و، بارگیری بروز مشکل در مراحل
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ی یک سفارش حمل بار عالی پذیر و متعهد تجربهجهان پیمان بار با داشتن ناوگانی مسئولیت باربری

 .تماس بگیرید ما پشتیبانی ی رایگان با بخشآورد. کافیست برای مشاورهبرای شما به ارمغان میرا 
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