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 :کامیون با بار حمل لیستچک

ای است که برای الزام رانندگان به کنترل سالمت کامیون خود است. تا ورقه بار حمل لیست چک

ای را انجام های دورهایرادات احتمالی کامیون را تشخیص داده و سرویس ها،وسیله این کنترلبه

حتمًا بعد از بارگیری و اتمام امور مربوط به  .های خرابی کامیون شوددهند تا باعث کاهش هزینهمی

 .تر داشته باشیدتر و سالمتبا موارد زیر را بررسی کنید تا سفری ایمن لیستچک مهار کاال، یک

 :بندها

 عدم وجود پارگی و آثار ساییده شدن بندها در محل سطوح سخت و زبر 

 شدهدقت در عدم وجود ظاهر کرک مانند دربندهای الیافی یا بافته 

 هاهای طناب و سالم بودن بافتخوردگی، شکستگی، گره خوردگی در محل گرهعدم وجود پیچ 

 دیدگی و پوسیدگی به دلیل گرما یا نور آفتابعدم وجود آسیب 

  دربندهاوجود كشش كافي 

  بندهاكنترل زاويه بسته شدن 

 های مهار بارها و حلقهشدگی سیم بکسل ها در نزدیکی رابطعدم وجود خم 

 عدم وجود تغییر در زاویه زنجیرها 

 :اندلهاب

  اولیهعدم مشاهده حركت نسبت به وضعيت 

 نوع بار مانند چوب، رول و میله 

 از قسمت بار کامیون… گرد ومانند چوب، لوله میلزدگی کاالهایی کنترل عدم بیرون 

  کاال دم لغزش و تغيير در وضعيت اوليهعاطمینان از 
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 های ردیف پایینجایی و حرکت در رولعدم جابه 

 :فله ارب

 ها در وضعیت عمودیقرار داشتن تیرک 

 یکسان بودن ارتفاع در نقاط مختلف بار 

 :متحرک ارهایب

  جایی بارهایی مانند بشکه، قرقره، کالف وجابهاطمینان از عدم حرکت و … 

 :آالتاشینم

 ایر قطعات ماشین به دلیل مهار باهای ترمز یا ساطمینان از عدم صدمه دیدن به محور، لوله 

 شودبندهایی که به خودرو متصل می

ترین حمل توسط کامیون مهمهای مربوط به هریک از انواع کاالهای قابلعد از بررسیب

 .و موارد ایمنی مرتبط به آن است بار حمل کامیون ، چک کردنلیستچک بخش

 

 چک لیست حمل بار
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 :باربری نقلیه وسیله تجهیزات

 های کناری وسیله نقلیهعدم مشاهده خمیدگی در ریل 

 ها قفل و لوالهای کامیونجدا نشدن چفت 

 کناریهای ها، درها و الیهعدم مشاهده خمیدگی و انحراف در محور چرخ 

 بازرسی کلی تجهیزات مهار بار 

 بار حمل کامیون بررسی وجود ابزارآالت فنی و تجهیزات ایمنی 

 :بار حمل کامیون چادر 

 هایی از چادر یا اطمینان از نصب دقیق و ایمن چادر روی محفظه حمل بارعدم انحراف بخش 

 ی روی چادر کامیونپنهان نشدن چراغ، پالک، عالئم هشداردهنده 

  وجود پارگی و زدگی در چادرعدم 

 ی چادرپوشانی شدههای همکنترل الیه 

 :هاداکنندهج

 هابررسی پایداری و مقاومت جداکننده 

 گیرهاعدم وجود شکاف و شکستگی در ضربه 

چند نکته مهم  .است بار حمل کامیون به کاال و  مربوط لیستچک لبته تمامی این موارد در اصلا

 :ونقل قبل از اعالم بار به رانندگان کامیون باید در نظر بگیرندحملهای وجود دارد که شرکت

 ترین بخش فرایند ارسال کاالستسالمتی جسمی و روحی راننده کامیون موردنظر در وهله اول مهم

  بررسی مدارک و جوازهای مربوط به حمل کاال توسط راننده مانند گواهینامه و بیمه خودروی

 حمل بار
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  مربوط به معاینه فنی و سالمت خودروی حمل باربررسی مدارک 

 :بارگیری هنگام رانندگان هایمسئولیت و ظايفو

 کندخوبی بداند که چه کاالیی را حمل میراننده باید به 

 بداند چگونه آن را باید روی تریلری بارگیری کند 

 روی وسیله نقلیه راننده باید در مکانی مناسب و امنی جایی بار، راننده و کمکهنگام جابه

 مستقر شوند

 زمانی که بارگیری توسط ليفتراك يا جرثقيل انجام شد، شروع به مهار بار كنند 

 :بارگیری هنگام در كاال فرستندگان هایمسئولیت و ظايفو

 تعیین آدرس دقیق گیرنده کاال 

 تعیین وزن و محتوا کاال 

 معین کردن زمان رسیدن کاال به مقصد 

  هاخسارات ناشی از آسیب رسیدن به آنتعیین ارزش اجناس و 

 دریافت رسید از متصدی 

 نامه توسط نماینده بندی، بارگیری و مهار درست طبق قوانین آیینکنترل دقیق نحوه بسته

 فرستنده کاال

  

 :مقصد در كاال گيرندگان هایمسئولیت و وظايف

 بررسي كاالها و اطمينان از سالم بودن آنها و عدم وجود خسارت 

 رل دقیق وزن و محتوای کاالهاکنت 

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/


 

                                               info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 02175078000        6 

 بررسی زمان رسیدن اجناس به مقصد 

 نظارت بر نحوه تخلیه اجناس 

 ونقل يا راننده مبني بر دريافت کامل اجناسدادن رسید به متصدي حمل 
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