Transport rutier

Mapă cu instrucțiuni Transport rutier
Fișe cu instrucțiuni G1 – G8

Transport rutier

G1

Cuplarea remorcilor cu proţap
(Remorci integrale)

Cuplarea remorcilor cu proţap este o procedură periculoasă, unde se produc în mod repetat,
accidente cu vătămări grave, care conduc deseori la deces. Din această cauză, trebuie respectaţi
neapărat următorii paşi:
Cuplarea:
1 	Controlează dacă frâna de staţionare a remorcii este acţionată şi sunt puse calele de roată.

Atenție:
Frânarea automată prin separarea
conductelor de frână nu este suficientă.

2 	Eliberaţi frâna pentru axul din faţă.
Atenție:
La eliberarea frânei pentru axul din faţă, proţapul poate
să ricoşeze lateral, atunci când roţile nu sunt poziţionate
pe un fundament nivelat, drept.

3 	Conduceţi vehiculul de remorcare până la cca. 1 m de

inelul de remorcare. Înainte să părăsiţi vehiculul, acţionaţi
frâna de staţionare! Reglaţi după aceea, inelul de remorcare cu dispozitivul de reglare a înălţimii, la înălţimea de
cuplare.

Atenție:

Păşiţi în afara regiunii cu pericole dintre vehiculul de
remorcare şi remorcă! Nu păşiţi niciodată între vehicule,
în timpul procedurii de cuplare!

4 Deschideţi cuplajul.

Atenţie: Înainte să părăsiţi vehiculul acţionaţi frâna de staţionare!

Remorca trebuie să fie asigurată! (A se vedea

1

)

Cuplarea remorcilor cu proţap
(Remorci integrale)

5 	Cuplare prin revenirea vehiculului de remorcare.

Decuplare:
Decuplarea are loc în ordine inversă şi ansambul de tracţiune
trebuie să aibă o poziţie cât mai întinsă, posibilă.
Atenție:
Acţionaţi mai întâi frânele de staţionare ale vehiculului de
remorcare şi remorcii !
Puneţi calele pentru roţi la remorcă.
Separaţi conductele de conexiune. Luaţi în considerare succesiunea corectă pentru conductele de aer comprimat:
a) Conducta de alimentare (buton de cuplaj roşu)
a) Conducta de frânare (buton de cuplaj galben)

Informaţii:
Atenție:

Datorită pericolului extrem de accidentare, se interzice
fără excepţie, mişcarea remorcii pentru cuplare.

Particularităţi / competenţe în compania noastră:

6 	Asiguraţi vehiculul de remorcare prin frâna de staţionare şi
controlaţi, dacă cuplajul este închis şi asigurat.

7 	Racordaţi conductele de conexiune. Luaţi în considerare

succesiunea corectă pentru conductele de aer comprimat:
a) Conducta de frânare (buton de cuplaj galben)
b) Conducta de alimentare (buton de cuplaj roşu)

8 	Eliberaţi frâna de staţionare a remorcii, îndepărtaţi calele
pentru roţi, realizaţi controlul pentru plecare.
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Manevrele în marșarier şi
instrucţiunile

Manevra în marşarier este cea mai periculoasă mişcare a vehiculelor! Accidentele pot fi evitate
prin instrucţiuni.
Persoana care conduce trebuie să conducă în timpul
manevrei în marşarier:
• cu viteză la pas
Dacă cineva poate fi pus în pericol, trebuie să primiţi instrucţiuni şi să respectaţi următoarele:
• cunoaşterea semnalelor cu mâna ale instructorului
(a se vedea indiciul 1)
• opriţi imediat vehiculul, atunci când nu mai vedeţi instructorul

Instructorul se asigură ca ajutor pentru persoana care
conduce, că aceasta:

Indiciu 1:
Stabiliţi mai întâi cu instructorul, toate semnalele cu
mâna.

Atenție:
Atunci când nu mai vedeţi instructorul:
opriţi imediat!

• se află în câmpul vizual al persoanei care conduce şi poartă
o vestă de semnalizare
• stăpâneşte semnele cu mâna
• nu se deplasează înapoi
• nu realizează alte activităţi în timpul instruirii ca, de ex. să
vorbească la telefonul celular

Locaţia sigură a instructorului în timpul manevrelor în marşarier:

Vehicul

= locaţie sigură

= unghi mort

= câmp vizual

Manevrele în marșarier şi instrucţiunile
Instruirea poate să funcţioneze numai atunci când, persoana care conduce şi instructorul, înţeleg
semnul în acelaşi fel. Alfabetul dumneavoastră - cele mai importante semne:

Atenție

Semnul de distanţă

Oprire

Oprire – Pericol

Braţ întins cu palma în
faţă

Palmele sunt îndreptate una spre cealaltă

Întindeţi mâinile în
lateral

Îndoiţi ambele braţe
în mod alternativ şi
întindeţi-le

Deplasare încoace

Deplasare încolo

Apropiere

Depărtare

Braţul este întins în
mod alternativ şi îndoit

Braţul este întins în
mod alternativ şi îndoit

Dumneavoastră vedeţi
dosul palmelor

Dumneavoastră vedeţi
palmele

Informaţii:

Indiciu 2:

Pentru manevrele în marşarier şi instruire am stabilit
următoarele reguli în întreprinderea noastră:

Imaginile de sus arată ce vedeţi dumneavoastră în oglinda retrovizoare – deci acestea sunt prezentate în imagini
în oglindă. Indiferent dacă la dreapta sau la stânga: Conduceţi spre locaţia indicată de instructor.
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Poziţia corectă pe scaun

Şederea îndelungată solicită spatele. Din această cauză, faceţi-vă timp să reglaţi scaunul la
nevoile corpului dumneavoastră!

Indiciu 1:
Modificaţi la distanţe regulate, poziţia de şedere. Lăsaţi
ambele picioare în spaţiul pentru picioarele şoferului,
pentru a putea controla în orice moment vehiculul.

Şederea prea lungă şi incorectă conduce la:

•
•
•

Tensionări
Extenuare mai rapidă
Dureri de cap şi de spate

Dumneavoastră puteţi să faceţi în privinţa aceasta:

•
•
•

să reglaţi scaunul la nevoile corpului
să modificaţi din când în când poziţia la şedere, pentru a
contracara solicitările unilaterale. Punerea corectă a
centurii de siguranţă trebuie menţinută.
asiguraţi o mişcare echilibrată
-- prin pauze periodice de mişcare în călătorii
-- prin activităţi sportive în timpul liber

Informaţii:
Dacă dumneavoastră aveţi întrebări cu privire la reglarea
scaunului, adresaţi-vă specialistului pentru securitatea în
muncă şi medicului dumneavoastră din întreprindere:

Dacă dumneavoastră aţi identificat deteriorări sau funcţiuni eronate la scaunul dumneavoastră, vă poate ajuta:

În cazul în care, persoana dumneavoastră de contact nu
poate fi contactată, contactaţi direct următorul service:

Atenție:
Reglaţi scaunul dumneavoastră înainte de plecare!
Reglarea scaunului în timpul deplasării, vă distrage
atenţia de la condus. Mai mult decât atât, un scaun care
nu este blocat, poate să alunece în mod necontrolat.
Condusul şi frânarea pot să fie limitate şi pot să cauzeze
un accident.

Poziţia corectă pe scaun
Reglarea corectă a scaunului şoferului şi aplicarea centurii de siguranţă
1 Reglarea înălţimii scaunului şi reglarea pe longitudinală a scaunului

Reglaţi înălţimea scaunului şi distanţa scaunului astfel
încât, picioarele se află pe podeaua cabinei şoferului,
coapsele superioare şi inferioare formează un unghi drept
şi picioarele sunt uşor îndoite, atunci când pedalele sunt
apăsate complet.

2 Reglaţi adâncimea suprafeţei de şedere (= lungimea suprafeţei de şedere)

Aşezaţi-vă chiar în spate şi reglaţi prelungirea pentru
suprafaţa de şedere astfel încât, coapsele superioare se
află puţin în faţa genunchilor (distanţa dintre scobitura
genunchiului şi marginea din faţă a scaunului are o lăţime de cca. 3 degete)

3 Reglarea inclinării suprafeţei de şedere

Suprafaţa de şedere trebuie să fie înclinată uşor în spate
şi coapsele superioare trebuie să aibă o poziţie în aşa fel
încât, la acţionarea pedalei de accelerare, să nu se simtă
nicio presiune de la marginea din faţă a scaunului.

5 Reglarea volanului

Volanul poate fi cuprins cu braţele îndoite uşor. La rotirea volanului, trebuie menţinut contactul umerilor cu spătarul.

6 Reglarea suportului lombar

Trebuie să se stabilească un efect de susţinere palpabil fără o
presiune neplăcută.

7 Reglarea tetierei

Marginea superioară a tetierei trebuie să se termine la nivelul
capului.

8 Aplicarea corectă a centurii de siguranţă

Centura de siguranţă nu trebuie să fie răsucită. Centura de umăr
trebuie să fie aplicată aproximativ peste mijlocul umărului şi, în
niciun caz, peste gât. Centura pentru bazin trebuie să fie aplicată
cât mai adânc posibil peste bazin şi nu peste abdomen şi trebuie
să aibă întotdeauna o poziţie fixă. Dacă este necesar, trageţi puţin
de banda centurii.

4 Reglarea înclinării spătarului

Reglaţi înclinarea în aşa fel încât, trunchiul este înclinat
uşor în spate şi spatele este complet pe spătar. Nu trebuie să apară nicio presiune neplăcută sau o senzaţie de
limitare în regiunea abdomenului.

Atenție:
Dacă spătarul este înclinat prea mult spre spate, centura
de siguranţă nu oferă o protecţie optimă. Puteţi chiar să
alunecaţi pe sub centură în timpul unui accident şi să vă
accidentaţi astfel, de ex. la abdomen sau la gât.

7

Indiciu 2:

8
5

4
6
3

Se doreşte obţinerea unei poziţii relaxante, înclinată puţin
în spate.
Vă rugăm să vă asiguraţi, atunci când reglaţi scaunul, că
toate elementele de comandă importante ale vehiculului
dumneavoastră sunt accesibile uşor.

2

1
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Controlul la plecare

Controlaţi starea reglementară a vehiculului dumneavoastră înainte de fiecare plecare - pentru
siguranţa dumneavoastră proprie şi siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. În cele din urmă,
dumneavoastră sunteţi responsabil pentru ca, să se poată participa cu vehiculul la traficul rutier.
Scaunul şoferului, documente Accesorii

Încărcare

Prelate + uşi

Vizibilitate:
Oglindă + parbriz

Compartimentul
motorului

Far + lumini

Testarea frânelor + presiune de frânare

Cuplare + cabluri de legătură

Roţi

S-au descoperit deficienţe, ce se poate face?
Deficienţe, ca de ex. deteriorări, uzură, avarie sau funcţiuni eronate, care influenţează siguranţa traficului respectiv, securitatea
muncii, trebuie remediate înaintea deplasării. Indicaţii în acest sens le găsiţi în manualul de utilizare al vehiculului dumneavoastră. Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru remedierea deficienţelor, adresaţi-vă persoanei competente din întreprinderea dumneavoastră:
(Numele persoanei competente, funcţia, numărul de telefon)

Informaţii:

Indiciu:

Alte detalii cu privire la controlul la plecare le găsiţi în
Sistemul de asigurare german pentru accidentele de
muncă 314-002 „Controlul vehiculelor de către şoferi“.

Introduceţi cardul de şofer înainte de controlul la plecare,
în aparatul de control şi reglaţi-l pe programul de muncă.

Controlul la plecare
Completaţi punctele de verificare, care sunt necesare, datorită tipului de construcţie respectiv, al instrucţiunii de
utilizare precum şi circumstanţelor operaţionale, de ex. la utilizarea vehiculelor de colectare a deşeurilor (a se vedea fişa cu instrucţiuni "Controlul la plecare pentru colectarea deşeurilor") sau după un drum neamenajat, înainte
de deplasarea în traficul rutier public.

În jurul vehiculului
Privire asupra vehiculului
	Au roţile o presiune atmosferică suficientă şi profil?
	Sunt roţile fără daune, fixate în siguranţă şi libere de corpuri
străine?
	Este etanş sistemul de frânare?
	Este nedeteriorată suspensia (de ex. fără zgomote de aer)?
	Sunt calele pentru roţi intacte şi depozitate în siguranţă?
	Este cuplajul închis şi asigurat pentru vehiculul în timpul remorcării?
	Sunt toate cablurile dintre vehiculul de remorcare şi remorcă, racordate şi nedeteriorate?
	Sunt farurile şi lămpile curate, nedeteriorate şi funcţionează?
	Sunt numerele de înmatriculare, tăbliţele de avertizare, marcajele de avertizare, etc. curate şi gata de utilizat?
	Sunt închise prelatele, parapeţii rabatabili, clapetele, etc.?
	Construcţia este în poziţia de rulare (de ex. basculantă)?
	Sunt căile de acces, mânerele de susţinere, suprafeţele de
poziţionare şi balustradele nedeteriorate?
Compartimentul motorului

În caz de condiţii de iarnă
	Sunt vehiculul (eventual, inclusiv remorca), în special, acoperişurile şi încărcătura, libere de gheaţă şi zăpadă?
	Sunt pneurile adecvate (anvelope de iarnă cu un profil de cel
puţin 4 mm)?
	Aveţi în caz de necesitate lanţuri de zăpadă (ajutor de pornire), produse de presărare, lopată, mătură?
	A fost adăugat în apa de spălare a parbrizului suficient fluid
antigel?

În cabina şoferului
Reglarea corectă
	Aţi reglat corect scaunul şoferului, tetiera şi volanul?
Vizibilitate
	Sunt parbrizele curate, libere de gheaţă şi nedeteriorate?
	Şterg ştergătoarele de parbriz fără să lase urme?
	Este păstrat liber câmpul vizual?
	Sunt toate oglinzile curate şi reglate în mod corect?
Controlul funcţional
Se atinge presiunea de alimentare prevăzută a frânei?

	Este suficient nivelul de lichid de frână?

La testarea frânelor nu se identifică niciun fel de anomalii?

	Este suficientă apa pentru spălat parbrizul?

Are volanul un mers uşor?

	Este suficient nivelul de ulei şi de lichid de răcire al motorului?
	Nu iese niciun fel de lichid?

	Sunt sistemele de asistenţă a şoferului conectate şi gata de
utilizat?
Funcţionează instalaţia de ventilaţie?
	Funcţionează dispozitivele de control?

Privire asupra încărcăturii
Este adecvat vehiculul pentru încărcătură?
	Sunt dispozitivele de asigurare a încărcăturii, ca
de ex. punctele de ancorare şi mijloacele de protecţie a încărcăturii, nedeteriorate?

Tot ce aveţi nevoie
	Sunt complete documentele vehiculului?

	Este asigurată suficient încărcătura?

	Sunt la îndemână trusele de prim ajutor, triunghiul reflectorizant, lampa de semnalizare şi îmbrăcămintea de avertizare
şi acestea sunt în stare de funcţionare?

	Au mijloacele de protecţie a încărcăturii o încordare corectă?

	Sunt disponibile manualele de utilizare?

	Sunt fixate punţile interschimbabile, containerele, etc. în
mod corespunzător?

	Sunt depozitate în siguranţă obiectele în cabina şoferului?

	Este distribuită încărcătura în aşa fel încât, sarcinile pe osii
să nu fie depăşite respectiv, să fie sub limită?
	Este respectată greutatea totală permisă?
	Este liberă construcţia în exterior de resturi de încărcătură?

Puncte de verificare suplimentare
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Parcarea vehiculului în condiţii de
siguranţă

Incredibil dar adevărat: Camioanele care se deplasează involuntar şi remorcile sunt cauzele
pentru numeroase, parţial, accidente grave care sunt comunicate Asociaţiei profesionale BG
Verkehr!
Ce se poate întâmpla?

Cală pentru roată:

• Vehiculul de remorcare este părăsit fără acţionarea
frânei de staţionare şi se deplasează!
• Remorca este parcată fără frâna de staţionare doar cu
frâna de serviciu → pierdere de presiune mai lentă
→ remorca se deplasează în mod necontrolat!
• Datorită solicitărilor bruşte la încărcarea stivuitorului,
camionul / remorca se mişcă → tabla de supraîncărcare nu mai are o poziţie sigură → stivuitorul şi persoana
care conduce cad de pe rampă!!
• Persoana care conduce camionul şi persoana care
conduce stivuitorul nu se înţeleg
→ persoana care conduce retrage camionul înainte
de timp, de la rampă → stivuitorul şi persoana care
conduce cad de pe rampă!

Indiciu 1:
Asiguraţi-vă la începutul fiecărei zi, dacă calele pentru roţi
sunt disponibile în locurile prevăzute în acest sens!

Indiciu 2:
Autorizaţi vehiculul în mod explicit pentru activităţile de
încărcare!

Indiciu 3:
În calitate de persoană care lucrează în depozit,
convingeţi-vă înainte de începerea încărcării şi
descărcării, dacă au fost folosite calele pentru roţi!

Informaţii:
Am stabilit în depozitul nostru, pentru parcarea camioanelor şi remorcilor, următoarele reguli:
Calea pentru roţi, legată cu lanţ de fiecare poartă de 		
rampă trebuie
utilizată pe partea şoferului. Tabla de supraîncărcare
trebuie poziţionată numai atunci când echipa din 		
depozit s-a convins că se foloseşte calea pentru roată.

Parcarea vehiculului în condiţii de siguranţă
Ce trebuie să faceţi?
• Controlaţi întotdeauna înainte să părăsiţi cabina şoferului,
dacă frâna de staţionare este acţionată.
• Acţionaţi frânele de staţionare ale remorcii. Decuplarea
conductei de alimentare (roşii) nu este suficientă!

Informaţii:
Câţiva dintre clienţii noştri au sisteme de siguranţă moderne (a se vedea imaginea). Permiteţi să fiţi instruiţi în
manipulare!

• Asiguraţi-vă vehiculul întotdeauna cu cale pentru roţi! Fără
nicio excepţie!
• Aşezaţi în pante la vehiculul de remorcare şi remorcă, cale
pentru roţi, în direcţia de deplasare (cu toate acestea, nu la
roţile axelor de direcţie sau de ridicare).
• Aşezaţi calele pentru roţi în ambele direcţii, atunci când pe
suprafaţa de încărcare, se vor deplasa stivuitoare cu furcă.
• Acordaţi atenţie particularităţilor vehiculelor cu suspensie
pneumatică. În instrucţiunile de utilizare ale vehiculelor,
sunt menţionate indicaţii cu privire la reglarea sistemelor
de suspensie, în timpul încărcării şi descărcării, pe care
dumneavoastră trebuie să le luaţi mereu în considerare. Reglaţi dacă este necesar, cu unitatea de control respectiv, cu
supapa rotativă, suprafaţa de încărcare la înălţimea rampei.
Regularizaţi - dacă este necesar - în timpul procesului de
încărcare şi descărcare.

Firme cu astfel de sisteme de siguranţă sunt de ex.:

• Asiguraţi-vă că încărcăturile care se pot rostogolii, nu sunt
puse în mişcare prin ridicarea pe o parte respectiv, prin
coborârea structurilor.

Şi atunci când se merge din nou pe stradă:
Aduceţi în poziţia de deplasare, înainte de începerea fiecărei deplasări, suspensiile pneumatice ale camionului şi
remorcii.

Informaţii:

Asigurarea pe ambele părţi înainte de încărcarea
stivuitorului:

Anumite vehicule au o avertizare, atunci când la coborâre
nu este acţionată frâna de poziţionare.
În cazul vehiculelor noastre, se prevăd următoarele
(de ex. semnal roşu P cu lumină intermitentă cu sunet de
avertizare):
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Păstraţi distanţa

Numeroase accidente sunt provocate de o distanţă prea mică. Aceasta o arată accidentele analizate de Asociaţia profesională BG Verkehr din anii precedenţi.
1 Coliziune cu un vehicul care se deplasează înainte
sau staţionar

37%

Atenție:
În general sau în trafic foarte intens
1. Păstraţi o distanţă suficientă faţă de vehiculul din faţă.

2 Ieşirea de pe banda de drum

2. Adaptaţi propria viteză. Fără accelerare puternică sau
frânare.

30%

3. Observaţi cu atenţie comportamentul la frânare al vehiculului din faţă.
4. Alegeţi distanţa astfel încât, să se poată integra un vehicul, care realizează manevra de depăşire.

3 Coliziune cu traficul din sens invers, cu care se intersectează sau în viraj

15%

Informaţii:
• Pentru un camion cu masa maximă autorizată de 3,5
tone se prevede pe autostrăzi, pentru o viteză mai
mare de 50 km/h distanţă de siguranţă de 50 m.
• Pentru orientare: Delimitatoarele sunt poziţionate cu o
distanţă de 50 metri.
• Forţa impactului la o coliziune creşte odată cu viteza şi
greutatea vehiculului.

50 m distanţa
de la delimitatoare
la delimitatoare

Păstraţi distanţa
Consecinţele unei distanţe prea scurte
Efect fatal:Dacă un camion care se deplasează în faţă, realizează o frânare completă, subită, la o distanţă de
20 m – în loc de cea prescrisă de 50 m – poate fi cauzată o coliziune cu până la 44 km/h.

Distanţa de frânare
autoturism (8 m/s²)

80 km/h
Distanţă sigură

31 m

Distanţa 50 m
80 km/h

Timp de
Distanţa de frânare camion
reacţie (1 sec.)
(6 m/s²)
22 m

41 m

Distanţa de frânare
autoturism (8m/s²)

80 km/h
Distanţă
20 m

Distanţă scurtă
80 km/h

Timp de reacţie
(1 sec.)
22 m

31 m
Distanţa de frânare camion
(6 m/s²)
41 m
Coliziune cu până la
44 km/h

Indicii:

Informaţii:

În condiţii meteorologice nefavorabile: Adaptaţi
distanţa

Controlul automat al vitezei (ACC) controlează distanţa
faţă de vehiculul din faţă şi adaptează viteza şi distanţa
automat, prin controlul motorului şi acţionarea frânei.
Controlul ACC nu îndeplineşte funcţiunea unui asistent de
frânare de urgenţă!

La ploaie şi umezeală măriţi distanţa faţă de vehiculul
din faţă, deoarece distanţa de frânare se prelungeşte
în mod semnificativ (cu până la 30 %).
La ceaţă este valabilă regula generală: Vizibilitate în metri
= viteza în km/h = distanţa în metri.
La gheaţă şi zăpadă se păstrează o distanţă de siguranţă
de 3 x mai mare decât pe banda de drum uscată.

Are camionul dumneavoastră un control automat al vitezei? Aveţi întrebări referitoare la utilizare?
Sfaturi în acest sens le oferă:
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Reglarea oglinzii

Pentru cea mai bună vizibilitate prin intermediul oglinzii, pentru mersul înainte şi în marşarier,
precum şi pentru viraje şi schimbarea benzii de circulaţie, reglarea corectă a oglinzii este obligatorie. Această fişă cu instrucţiuni oferă indicaţii pentru o reglare optimă a oglinzii.
Condiţii de bază:

Mijloace auxiliare:

• Scaunul este reglat în mod corect (a se vedea fişa cu instrucţiuni G3).
• Oglinzile şi parbrizele sunt curate.
Câmpul vizual nu este neclar, acoperit sau modificat.

Ruletă, centură de armare, scară mobilă, cale pentru roţi,
europalet, de asemenea şi metru pliant, metru de tâmplărie,
grilaje de introducere, bare de fixare şi plăci de fixare (închideri
pentru pereţi intermediari) sau alte ajutoare de măsurare şi
marcare, comparabile

Pregătirea părţii drepte a vehiculului
1 Deschideţi puţin fereastra laterală, suspendaţi centura
de ancorare la fereastră, în mijloc, faţă de oglinda de
proximitate (oglinda de rampă) şi lăsaţi-o să oscileze;
punctul de contact pe fundament este punctul (A).

2 Pornind de la punctul (A) măsuraţi 1,5 m în spate până
la punctul (B).

3 De la punctul (B) în direcţia axului din spate, aşezaţi

(A) (D)

scara mobilă transversal pe vehicul.

4 Pornind de la punctul (B) măsuraţi 2,5 m în spate până
la punctul (C).

5 La punctul (C) în direcţia axului din spate, aşezaţi una

(H)

2,5 m

lângă alta, două cale pentru roţi, transversal faţă de
vehicul.

(G)

1,5 m

(F)

6 De la colţul drept, din faţă al vehiculului, punct (D),
măsuraţi 0,8 m faţă de partea laterală şi aşezaţi
transversal europaletul în punctul (E).

(D)

Indiciu 1:
Pentru a măsura 0,8, poate fi folosită şi partea scurtă a
europaletului.

(C) 2,5 m

(B) 1,5 m

(A)

0,8 m

(E)

Reglarea oglinzii
Reglarea oglinzii sau verificarea pe partea dreaptă a vehiculului
În principiu, în oglindă trebuie să se vadă cât de puţin posibil vehiculul.

7
Oglinda principală din dreapta:
Marginea din faţă a construcţiei (de asemenea, marginea
de închidere a cabinei şoferului) trebuie să se vadă în
marginea interioară a oglinzii principale; calele pentru roţi
trebuie să se vadă complet în marginea de jos a oglinzii.

9
Oglinda de proximitate (oglinda de rampă):
Suprafaţa dintre palet şi traversa dreaptă a scării mobile
trebuie să se afle în mijlocul suprafeţei de oglindă.

8
Oglinda cu unghi larg din dreapta:
Scara mobilă trebuie să se vadă complet în
marginea de jos a oglinzii.

10
Oglinda frontală:
Paletul trebuie să se vadă complet în marginea dreaptă din spate, a oglinzii.

Reglarea oglinzii sau verificarea pe partea stângă a vehiculului
Pregătirea părţii din stânga a vehiculului
11 Deschideţi puţin fereastra laterală din stânga, suspendaţi centura de amarare la aceeaşi distanţă faţă de
marginea ferestrei din spate ca la partea dreaptă, şi
lăsaţi-o să oscileze; Punctul de contact pe fundament
este punctul (F).

12 Repetaţi paşii 2 până la 5 ca la partea dreaptă (punctele (G) şi (H)).

13 Oglinda principală şi oglinda cu unghi larg din
stânga:
O reglare ca la paşii 7 şi 8.

Indiciu 2:
În locul scării se pot folosi de ex. grilaje de introducere
sau centuri de ancorare, care sunt poziţionate paralel, la o
distanţă de cca. 25 cm.
Prin aplicarea marcajelor la vehicul, la punctele (B), (C),
(G) şi (H), dumneavoastră evitaţi o nouă măsurare la
verificările viitoare.
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Virajul în condiţii de siguranţă

Manevra de virare cu un camion / autotren la joncţiuni şi intersecţii necesită o mulţime de decizii de la persoana care conduce, care trebuie luate în cel mai scurt timp. O singură greşeală în
faţa participanţilor la trafic mai slabi din împrejurimi, poate conduce la un dezastru.

Condiţii de bază pentru un viraj în condiţii de
siguranţă
1

 arbrizul şi oglinzile din cabina şoferului trebuie să fie
P
curate şi fără zăpadă şi gheaţă.

2 	
Scaunul este reglat în mod corect

(a se vedea fişa cu instrucţiuni G3).

 3 	
Oglinzile sunt reglate în mod optim
(a se vedea fişa cu instrucţiuni G7).

4

 izibilitatea în faţă nu este influenţată de obiecte preV
cum, aparate de cafea, notebook-uri aşezate pe tabloul
de bord sau de construcţii proprii ca, de ex. suporturi.

 5 	
Vizibilitatea la oglindă şi prin geamul lateral
nu este acoperită de către perdele, de ex. – chiar dacă
sunt numai parțial trase-.

6 	
Dumneavoastră nu vi se distrage atenţia, de ex. prin

convorbiri telefonice, discuţii cu pasagerul sau căutarea
drumului corect (a se vedea fişa cu instrucţiuni A9).

7

Î n localităţi, radio-ul sau alte aparate de muzică trebuie
să fie oprite. Geamul lateral drept trebuie să fie puţin
deschis, dacă este posibil. Astfel dumneavoastră puteţi
să percepeţi mai bine zgomotele de coliziune sau avertismentele în situaţii critice.

Informaţii:
Regulamentul de circulaţie rutieră (StVo) impune cerinţe
ridicate pentru manevra de virare:
Art. 9 Manevra de virare(Extras)
Persoana care doreşte să vireze, trebuie să anunţe din
timp şi în mod clar; pentru aceasta trebuie utilizate lămpile indicatoare de direcţie.
Înainte de a schimba banda şi încă o dată înainte de
virare, trebuie să acordaţi atenţie traficului din spatele
dumneavoastră. Persoana care doreşte să vireze, trebuie
să permită trecerea vehiculelor din sens contrar, bicicletelor cu motor auxiliar şi bicicletelor şi atunci când, acestea
se deplasează pe banda de circulaţie, în aceeaşi direcţie
sau lângă aceasta. Pietonilor trebuie acordată o atenţie
deosebită; dacă este necesar, trebuie să se aştepte.

Virajul în condiţii de siguranţă
Indicaţii privind comportamentul pentru un
viraj în condiţii de siguranţă
1

Vizibilitate directă prin parbriz

Apropierea de o joncţiune / intersecţie:
∙∙ Observaţi persoanele care staţionează, pietonii şi
persoanele care merg cu bicicleta.
∙∙ Acţionaţi la timp semnalizatoarele.
∙∙ Atunci când semaforul este roşu, opriţi-vă pe cât
posibil la 3 m înainte de
linia de oprire.
∙∙ Poziţionaţi-vă în aşa fel încât, este posibilă o vizibilitate optimă prin oglinda retrovizoare (nu oblic).

2

Aşteptarea la o joncţiune / intersecţie:
∙∙ Nu vă concentraţi la schimbarea culorii semaforului,
ci observaţi traficul din spate prin oglinda retrovizoare.

3

Manevra de virare la o joncţiune / intersecţie:
∙∙ Înainte de orice plecare şi înainte de virare, observaţi traficul din sens opus şi din spate (în special,
persoanele care merg pe jos şi cu bicicleta).
∙∙ Persoanele care merg pe jos şi persoanele pe bicicletă, care se deplasează mai departe înainte, au
prioritate.
∙∙ Opriţi-vă în caz de îndoială şi apreciaţi încă o dată
situaţia.

Indiciu 1:
Atunci când aşteptaţi la semafor, păstraţi o distanţă faţă
de linia de oprire. Persoanele pe bicicletă se pot poziţiona
direct în câmpul vizual, în faţa camionului şi acestea pot fi
identificate mai bine de dumneavoastră.

Câmp vizual prin oglindă la sol:
Câmp vizual prin oglinda principală
Câmp vizual prin oglinda cu unghi larg
Câmp vizual prin oglinda de proximitate
Câmp vizual prin parbriz

Indiciu 2:

Indiciu 3:

 hiar şi persoanele fără experienţă sau mai în vârstă pot
C
să se deplaseze cu Pedelecs sau cu biciclete electrice cu
25 km/h sau mai repede.

În timp ce permiteţi trecerea persoanelor, care merg pe
jos sau a celor pe bicicletă, se pot apropia din spate alte
persoane neobservate.
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