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Wytyczne ogólne

− Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego

− Protokół nieprzyjęcia pojazdu / masa

− Wymagania dotyczące elementów mocujących / 

zabezpieczenia krawędzi

− Załadunek przy użyciu dźwigu

− Zasada dotycząca mocowania pasami / połączenia

kształtowego / opasania czołowego
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Wymaganie ogólne dotyczące samochodu ciężarowego
Do załadunku samochodu ciężarowego wymagane jest poniższe WYPOSAŻENIE MINIMALNE. Może się ono różnić w zależności od typu ładunku

i musi zostać dokładnie określone przez dysponenta. W razie nieprzestrzegania tej zasady samochód ciężarowy zostanie usunięty z placu

załadunku i musi zostać ponownie ustawiony w kolejce po usunięciu braków w wyposażeniu. Powstałe koszty zostaną rozliczone.

WYPOSAŻENIE MINIMALNE dla poszczególnych TYPÓW ŁADUNKU opisano w DALSZYCH ROZDZIAŁACH!

1. Elementy mocujące

1. Pasy mocujące wg EN 12195-2

2. Ew. łańcuchy mocujące wg 12195-3 i ze specjalnymi materiałami ochronnymi

2. Maty antypoślizgowe µmin = 0,6 - SUCHE

1. Guma (przy obciążeniu punktowym – np. maty do dużych obciążeń)

2. Inne materiały z poświadczeniem producenta dla

- stali – sklejka - drewna – sklejka

3. Materiały ochronne do elementów mocujących i towaru

4. Kłonice – patrz rozdział Załadunek zwojów / załadunek taśmy ciętej

5. Pojazd / powierzchnia ładunkowa / zagłębienie

1. Muszą zostać przez kierowcę POZAMIATANE przed załadunkiem

2. Zagłębienia muszą być całkowicie oczyszczone – żadnych pozostałości innych ładunków

3. Całe wyposażenie i środki zabezpieczające (kłonice luzem, kantówki, palety itp.) muszą zostać zabezpieczone przez kierowcę po

załadunku w taki sposób, aby wykluczone było ryzyko ich ślizgania się podczas jazdy. UTWIERDZONE lub zablokowane

odpowiednimi środkami.

6. Kierowca MUSI

1. znać zasady mocowania ładunku zgodnie z normą EN 12195 i następnymi lub VDI 2700 i umieć je zastosować.

2. po opuszczeniu zakładu mocowanie ładunku po 50 KM do maks. 100 km PO RAZ PIERWSZY a następnie KONTROLWAĆ 

REGULARNIE, co najmniej zawsze PO NADMIERNIE SILNYM MANEWRZE HAMOAWNIA LUB KIEROWANIA i w razie potrzeby 

POPRAWIĆ.
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Środki bezpieczeństwa kierowcy 

samochodu ciężarowego
Wywieszka

Produkcja
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Uwaga prawna
Przepisy dotyczące zabezpieczania ładunków są zgodne z ustawowymi przepisami

RUCHU DROGOWEGO 

i zostały opracowane na podstawie następujących norm i dyrektyw oraz w związku z nimi:

EN 12195 i nast.; ÖNORM V5750; VDI 2700 i nast.;

EN 12640; EN 12642; literatura tematyczna

W wersji obowiązującej w chwili opracowania.

Odbiegające przepisy zawarte w wytycznych załadunku opierają się na próbach przeprowadzonych 

w przedsiębiorstwie.

Ważna WSKAZÓWKA:

W przypadku ruchu łączonego (droga-kolej) kierowca ma obowiązek odpowiednio dostosować

zabezpieczenie ładunku przed przekazaniem pojazdu na kolej!

➔ Dodatkowe zabezpieczenie:

100% do przodu i do tyłu
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Protokół nieprzyjęcia pojazdu
(protokół ten należy prowadzić tylko wtedy, gdy pojazd nie zostanie przyjęty)

! ZAŁADUNEK NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY zgodnie z wymaganiami zarządzania jakością!

O Pojazd nie zostanie przyjęty z uwagi na wyżej stwierdzone braki

O Jawne braki techniczne w samochodzie ciężarowym zostały stwierdzone: …………….…………….. – Zdjęcia wykonano

O Kierowca nie zostanie przyjęty z uwagi na negatywne zachowanie: ……..……………………Świadek: …………………..

NIE ŁADOWAĆ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO!

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA!

Można ładować!

Zgodnie z wytyczną załadunkową dotyczącą ładowanego

towaru

N
IE

T
A

K

Ładunek obcy

Ładunek obcy – jawne braki w bezpieczeństwie NIE można stwierdzić / stan prawidłowy

Pojazd

Powierzchnia ładunkowa Pozamiatana / stan prawidłowy

Nadwozie Ściana czołowa Punkty mocowania Są / stan prawidłowy

Kłonice Wysokość: …………. m Zgięte/pęknięte Są / stan prawidłowy

Ładowność wg dowodu rejestracyjnego (dołącz. protokołu masy) Dostateczna / stan prawidłowy

Środki zabezpieczające

Maty antypoślizgowe (MA) Dostateczne / stan prawidłowy

Elementy mocujące: pasy mocujące (EN 12195-2) łańcuchy mocujące (EN 12195-3) Dostateczne / stan prawidłowy

Materiały ochronne Dostateczne / wielkopowierzchniowe

Środki zabezpieczające

Pojazd

Ładunek obcy

Załadowca Kierowca / świadekDataPrzewoźnik / nr rejestracyjny

Nr kwitu załadowczego:  

…………….
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Np. 25,5 t: 6,4 – 7,1 m

Np. 20 t: 5,6 – 8,6 m

Np. 24,0 t: 6,3 – 7,3 m

Rozkład ciężaru – informacje ogólne
Pozycję ładunku określa kierowca zgodnie z instrukcją obsługi!

✓ Środek ciężkości łącznego ładunku podaje ZAŁADOWCA!

✓ KIEROWCA definiuje obszar, gdzie musi się znaleźć środek ciężkości łącznego ładunku!

Przykład dotyczący STANDARDOWYCH naczep

Ładunek (t) 25,5 24,0 20,0

Odległość od ściany czołowej (m) 6,4 – 7,1 6,3 – 7,3 5,6 – 8,6 

Uwaga: przesunięcia są powodowane np. przez koło zapasowe, wózek widłowy, suwnicę, zbiornik.

Kierowca powinien 

znać plan swojego 

pojazdu!
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…………………….  kg

Ładunek OBCY

Protokół masy
(protokół ten należy prowadzić tylko wtedy, gdy pojazd nie zostanie przyjęty z uwagi na masę)

Załadowca KierowcaData

Nr rejestracyjny

Pusty/ TARA …………………….  kg

…………………….  kg

Samochód ciężarowy/ciężarówka Naczepa/przyczepa

Nr kwitu załadowczego:  

…………….

Sposób postępowania:

1. Dowód rejestracyjny – odczytać MASĘ WŁASNĄ / ciągnik i przyczepa/naczepa

2. Doliczyć rezerwę (500 kg)

3. Ładunek obcy Informacje od kierowcy / odczytać w dokumentach / kontrola / podać oczywiste odchylenia

(np. podane 300 kg – realistycznie 3000 kg)

4. Kontrola końcowa Masa własna pojazdu + ładunek obcy + rezerwa + planowany ładunek maks.:

Transport drogowy 40 t

Transport kombinowany/intermodalny 44 t (lub wg dowodu rejestracyjnego dop. masa maksymalna)

Uwaga: Intermodalny jest zaznaczony na liście dyspozycyjnej w kolumnie B za pomocą I!

Rezerwa kalkulacyjna 500 kg

…………………….  kg

O   Droga (40 t)   /    O Intermodalnie (44 t)

Masa całkowita

Ładunek 
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Punkty mocowania w porządku?!
NIE UŻYWAĆ DALEJ!

Prawidłowo zamocować haki!

DOZWOLONE STOSOWANIE!

≤ 
Maks. dopuszczalna

siła rozciągająca

działająca na punkt

mocowania pasa

Siła 1

Siła 2

+
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Pasy mocujące – WAŻNE!

- nie używać dalej, jeśli:
- brakuje oznakowania lub jest ono nieczytelne

- nacięcia > 10% przekroju poprzecznego pasa

również kilka łącznie

- uszkodzenie szwów

- zniekształcenia termiczne

- jawnie widoczne uszkodzenia

- dziury w taśmie pasa

- mechata taśma pasa

- napinacz zgięty, pęknięty lub zardzewiały

- silna korozja napinacza lub elementów okuć końcowych

- NIE MOGĄ BYĆ:
- wiązane w węzły

- przebiegać przez ostre krawędzie

- przebiegać przez szorstkie powierzchnie

- być mocowane dźwignią przedłużającą

- INFORMACJE:
- Nie istnieje DATA WAŻNOŚCI
- POWINNOŚĆ: kontrola 1 x w roku przez RZECZOZNAWCĘ

- Brak oznakowania nie jest problemem, pas 

mocujący OK + kilka IDENTYCZNYCH w pojeździe

!! NIE WOLNO UŻYWAĆ USZKODZONYCH ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH!! 

BRAK BEZPIECZEŃSTWA → KARY → NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU
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Łańcuchy mocujące – WAŻNE!
!! NIE WOLNO UŻYWAĆ USZKODZONYCH ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH!! 

BRAK BEZPIECZEŃSTWA → KARY → NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU

- nie używać dalej, jeśli:
- brakuje oznakowania lub jest ono nieczytelne

- zużycie > 10% średnicy nominalnej

- rozciągnięcie (wydłużenie) przekraczające 3%

- zasupłane lub skręcone ogniwa łańcucha

- pęknięcia powierzchniowe

- widoczne zniekształcenia

- oznaki korozji (na elementach łączących 

i elemencie mocującym)

- NIE MOGĄ BYĆ:
- wiązane w węzły

- być mocno przekręcane

- uruchamiane za pomocą przedłużenia

- przebiegać przez ostre krawędzie

- elementy łańcuchów z różnym LC

- INFORMACJE:
- Nie istnieje DATA WAŻNOŚCI
- WYMAGANE: kontrola 1 x w roku przez RZECZOZNAWCĘ

- Przy zakupie zażądać „książki łańcucha”

- Od 2001 = WYMAGANE zabezpieczenie haka

- Do 2000= NIEWYMAGANE zabezpieczenie haka

- Muszą mieć krótkie ogniwa (3D)
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Zasada dotycząca zabezpieczenia krawędzi i elementów mocujących

NIEDOPUSZCZALNE!! DOPUSZCZALNE!!
✓ Ochraniacze krawędzi powinny

przenosić naprężenie, 

a jednocześnie maksymalnie

eliminować straty

spowodowane tarciem!

− Np. wąż strażacki jest 

nieodpowiedni z uwagi na

wyłożenie gumą wewnątrz!

− Kształtowane ochraniacze

z tworzyw sztucznych nadają

się tylko warunkowo!

??

NIE 

dla

OTWORU 

W ZWOJU I 

ŁAŃCUCHÓW

Uszkodzenie gwarantowane!
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WIĄZANIE – POŁĄCZENIA HAKOWE

Użyć do łączenia!

✓ Jednoczęściowe

pasy mocujące

✓ Hak trójkątny

✓ Hak specjalny

Dozwolone alternatywy

✓ Pierścień łączący

✓ Pętla podnosząca

✓ Mocowanie na hak

NAJLEPSZA WERSJA! 

Jednoczęściowe pasy

mocujące do łączenia!

Hak specjalny

14

SUROWO WZBRONIONE!

Hak trójkątny

WLL/LC 

≥

Pas mocujący LC

Pierścień łączący

Pętla podnosząca

Mocować na hak wyłącznie w 

przypadku

haków spawanych o tej samej

wielkości!

Mocowanie na hak
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Hak – wykonanie

15

Różne wersje wykonania

połączeń spawanych

PUNKT spawania!

Mocować na hak

wyłącznie w przypadku

haków spawanych

o tej samej wielkości!
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Załadunek przy użyciu dźwigu
INFORMACJE OGÓLNE:

1. Operator dźwigu musi codziennie kontrolować funkcje dźwigu przy uruchomieniu po raz pierwszy.

2. Personel obsługujący i kierowca samochodu ciężarowego muszą nosić środki ochrony

indywidualnej: 

długa odzież, kask, rękawice, obuwie bezpieczne

1. NIGDY nie wchodzić pod wiszące ciężary

2. Jeżeli konieczne jest podejście do wiszącego ciężaru:

a. podnieść ciężar tylko na tyle, na ile jest to niezbędnie konieczne

b. KONTAKT WZROKOWY z operatorem dźwigu

3. DROGA UCZIECZKI = tzn. NIGDY nie wchodzić między wiszący ciężar i stacjonarny element

4. Kierowca samochodu ciężarowego ma obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia personelu załadowczego

5. Kierowca samochodu ciężarowego musi dokonać zabezpieczenia ładunku

ZAŁADOWCA:

1. Musi przydzielić kierowcy pozycję oczekiwania – KIEROWCA musi ją zachować!

a. Przy podnoszeniu do pozycji znajdującej się tuż przed pozycją końcową – obok pojazdu z odpowiednim, bezpiecznym

odstępem

b. Do chwili ostatecznego ustawienia ładunku – dokładne instruowanie i informacja o zagrożeniu (np. zmiażdżenie)

2. Hak/element mocujący może zostać zdjęty z ładunku dopiero po zapewnieniu stabilności ładunku

Ładunki zagrożone przewróceniem (np. taśmy cięte) można zwolnić dopiero, gdy zostały one obustronnie zamocowane

pasami do kłonicy albo zabezpieczone przed przewróceniem w inny odpowiedni sposób.
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Odwiedzający ze stymulatorem pracy serca

Wuppermann Moerdijk i Judenburg wykorzystują do pracy w dziale produkcji i do załadunku 

dźwigi z chwytakiem elektromagnetycznym.

Może to powodować problemy u osób z wszczepionym defibrylatorem (ICD) lub 

stymulatorem pracy serca. Im bliżej magnesu, tym silniejsze jest pole magnetyczne. Dlatego 

dla własnego bezpieczeństwa nie zaleca się przebywać na terenie firmy Wuppermann 

w bezpośredniej bliskości magnesu.

Zasad obowiązująca kierowcę samochodu ciężarowego:

Zwoje bezpośrednio po załadunku wytwarzają pole magnetyczne 10–20 gausów, co nadal 

może prowadzić do nieprzyjemnych odczuć, jednak po krótkim czasie oczekiwania 

wynoszącym 5 minut musi się znacznie zmniejszyć. 

W odniesieniu do osób z defibrylatorem ICD lub ze stymulatorem pracy serca zaleca 

się odczekanie przez krótki czas przed zabezpieczeniem towaru na pojeździe.

Uwaga dla osób ze stymulatorem pracy serca

Do 5 minut od chwili odjechania dźwigu

z chwytakiem elektromagnetycznym od 

samochodu ciężarowego!
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Załadunek przy użyciu dźwigu
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Załadunek przy użyciu dźwigu
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Zasada dotycząca mocowania pasami
Elementy mocujące dobrze zamocować!!

✓ Postawić ładunek na matach antypoślizgowych (MA)

✓ Połączenie kształtowe lub opasanie czołowe w kierunku jazdy jest korzystne i decyduje o liczbie elementów

mocujących✓ Stosować OCHRANIACZE/ŚLIZGACZE KRAWĘDZI

✓ Pas mocujący zakładać w miarę możliwości pośrodku przez palety

✓ Przy ładunku wolnostojącym min. 2 elementy mocujące

✓ Pas mocujący zakładać możliwie stromo

✓ Napinacze zakładać na przemian z LEWEJ i PRAWEJ strony
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Zasada dotycząca połączenia kształtowego
BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY 

CZOŁOWEJ

MIĘDZY PAKIETAMI

✓ Każdy pakiet dostawić BEZPOŚREDNIO do ściany czołowej

✓ Odstępy uwarunkowane manipulacją, przy załadunku

dźwigiem, wynoszące maks. 1–2 cm są dopuszczalne

✓ Większe odstępy należy wypełnić

✓ W przypadku palet umieszczonych pomiędzy

ładunkami dodatkowo założyć OPASANIE 

CZOŁOWE

✓ Unikać pustych przestrzeni między pakietami! 

W razie potrzeby wypełnić drewnem!
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zasada dotycząca opasania czołowego
ŚCIANA PALETOWA

✓ Używać tylko palet o BARDZO DOBREJ JAKOŚCI!

✓ Rozmieszczanie palet – zwrócić uwagę na wzór

W celu stabilizacji można również położyć z przodu lub włożyć kantówkę!          

✓ Pas mocujący przeprowadzić przez paletę BLISKO ZAŁADOWANEGO TOWARU!

PĘTLA PODNOSZĄCA

✓ W przypadku zwojów długość pętli podnoszącej musi zostać

ustawiona tak, aby pozioma część pętli była prowadzona w miarę

możliwości pośrodku zwoju.
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Ładunki stojące 

− Zwoje / kręgi
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego – zwój/taśma cięta stojące

Do załadunku samochodu ciężarowego wymagane jest poniższe WYPOSAŻENIE MINIMALNE. Może się ono różnić w zależności od typu ładunku i musi

zostać dokładnie określone przez dysponenta. W razie nieprzestrzegania tej zasady samochód ciężarowy zostanie usunięty z placu załadunku i musi

zostać ponownie ustawiony w kolejce po usunięciu braków w wyposażeniu. Powstałe koszty zostaną rozliczone.

1. Elementy mocujące (LC ≥ 2000 daN / STF ≥ 500 daN)

1. Pasy mocujące wg EN 12195-2 18 szt.

2. Ew. łańcuchy mocujące wg 12195-3 i ze specjalnymi materiałami ochronnymi 12 szt.

2. Maty antypoślizgowe µmin = 0,6 - SUCHE

1. Guma (przy obciążeniu punktowym – np. maty do dużych obciążeń)

3. Materiały ochronne do elementów mocujących i towaru – WĘŻE OCHRONNE ODPORNE NA PRZECIĘCIE!!

4. Kłonice – wysokość kłonic min. 1,85 m od powierzchni ładunkowej – patrz rozdział Załadunek zwojów / załadunek taśmy ciętej

1. Każda kłonica na górnym końcu z mocnym punktem zamocowania łańcucha lub haka pasa do odciągu do przodu i do tyłu

2. Zasady działania środków alternatywnych do odciągu kłonic/taśm ciętych muszą zostać potwierdzone!

5. Pojazd / powierzchnia ładunkowa / zagłębienie

1. Min. 17 punktów mocowania na stronę

2. Muszą zostać przez kierowcę POZAMIATANE przed załadunkiem

3. Zagłębienia muszą być całkowicie oczyszczone – żadnych pozostałości innych ładunków

4. Całe wyposażenie i środki zabezpieczające (kłonice luzem, kantówki, palety itp.) muszą zostać zabezpieczone przez kierowcę po

załadunku w taki sposób, aby wykluczone było ryzyko ich ślizgania się podczas jazdy. UTWIERDZONE lub zablokowane odpowiednimi

środkami.

6. Kierowca MUSI

1. znać zasady mocowania ładunku zgodnie z normą EN 12195 i następnymi lub VDI 2700 i umieć je zastosować.

2. po opuszczeniu zakładu mocowanie ładunku po 50 KM do maks. 100 km PO RAZ PIERWSZY a następnie KONTROLWAĆ 

REGULARNIE, co najmniej zawsze PO NADMIERNIE SILNYM MANEWRZE HAMOAWNIA LUB KIEROWANIA i w razie potrzeby 

POPRAWIĆ.
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rozkład ciężaru – zwoje

Pozycję ładunku określa kierowca zgodnie z instrukcją obsługi!

✓ Zwój należy ZAWSZE przyłożyć w kierunku jazdy do znajdującej się w danym 

miejscu kłonicy wtykowej!

✓ Przykłady z instrukcji obsługi naczep (niewiążące):

25



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zagłębienie na zwoje
✓ odpowiednie dla rozmiarów zwojów (średnica)! (patrz

instrukcja obsługi samochodu ciężarowego)

✓ CZYSTE = bez brudu, pyłu i drobnych elementów

✓ Ściany boczne nie są zniekształcone

✓ Zwój nie może przylegać do dna – min. przestrzeń

swobodna 20 mm

✓ Mata antypoślizgowa włożona – odstęp pasków maks. 300 

mm
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Długość kłonic (min. 1,8 m od powierzchni ładunkowej)

1.

Kłonica nad otworem w zwoju

2. Pod otworem w zwoju

3.

1. Zasadniczo kłonice muszą wystawać 

nad taśmy cięte!

2. W wyjątkowej sytuacji – długość kłonic: między górnym 

C

3. Przy krótszych kłonicach stojące taśmy cięte nie 

mogą być ładowane!

2. W wyjątkowej sytuacji – długość kłonic: między górnym 

Ø otworu zwoju do Ø zewnętrznego zwoju!

DODATKOWE 

ŚRODKI, np. 

opasanie czołowe, 

wymagane!
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

- Zasadniczo kłonice powinny wystawać nad taśmy

cięte!

- WYJĄTKOWA SYTUACJA!

Kłonice muszą sięgać PRZYNAJMNIEJ 

powyżej otworu w zwoju!!

- Taśmę ciętą połączyć 4 x na kłonicach

- Założyć opasanie czołowe do przodu i do tyłu

- Pasy łączące założyć w taki sposób, aby 

równocześnie zapobiec ześlizgiwaniu się pasów 

opasania czołowego

- W miejscach kontaktu założyć materiały 

ochronne

- Elementy mocujące muszą być kontrolowane pod 

kątem granicy zużycia!

Długość kłonic – środki w wyjątkowej sytuacji!

Środki specjalne 

W wyjątkowej sytuacji to

BEZWZGLĘDNA KONIECZNOŚĆ!!
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zwój
Przykłady

Zwój – Ø

(D)

(mm)

Szerokość zwoju

(B)

(mm)

Ø > 

szerokości

Ø < 

szerokości

Stabilny Niestabilny

800

S
z
e
ro

k
o
ś
ć
 

w
ię

k
s
z
a

> 560 >

S
z
e
ro

k
o
ś
ć
 

m
n
ie

js
z
a1000 > 700 >

1200 > 840 >

1600 > 1120 >

1800 > 1260 >

1900 > 1330 >

Szerokość zwoju (B) < 0,7 x Ø zwoju (D)

➔

NIESTABILNY

(dotyczy samochodu ciężarowego i platformy KOLEJOWEJ)

D

B

Patrz instrukcja załadunku 

dla ZWOJÓW

Patrz instrukcja załadunku dla 

TAŚMY CIĘTEJ
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Widok pojedynczego zwoju

O

KŁ

PK

MA

OC

P
PŁ

Niezbędne środki

Powierzchnia ładunkowa pozamiatana

Maty antypoślizgowe włożone

Kierowca określa odstęp od ściany czołowej

Dostawić z połączeniem kształtowym

z kłonicą

Połączyć z kłonicą

Opasanie czołowe wg tabeli na następnej

stronie

O

PŁ

PK

MA

OC

P

Niezbędne środki do zabezpieczania ładunku

Maty antypoślizgowe μmin = 0,6

Pasy mocujące (PM)

LCmin = 2000 daN

STFmin = 300 daN

Wytrzymałość kłonicy

musi być dostatecznie zwymiarowana

dla załadowanej masy!
Dane producenta → instrukcja obsługi
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zwój (transport specjalny, firma KS Profiels)
Niezbędne minimalne działania

Powierzchnia ładunkowa pozamiatana

Maty antypoślizgowe włożone

Dostawić z połączeniem kształtowym z kłonicą

Opasanie czołowe wg strony „Wartości zwoju”

Zwój NIE MOŻE być zabrudzony OLEJEM

Przestrzegać ograniczenia prędkości i

jeździć w miarę możliwości BEZ SZARPNIĘĆ

Zabronione dla taśm rozdzielczych!

Przestrzegać zdefiniowanego odcinka!

PK

MA

OC

B

Niezbędne środki do zabezpieczania ładunku

Maty antypoślizgowe μmin = 0,6

Pasy mocujące (PM)

LCmin ≥ 2000 daN 

STFmin ≥ 300 daN

Wytrzymałość kłonicy

musi być dostatecznie zwymiarowana

dla załadowanej masy!
Dane producenta → instrukcja obsługi
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Widok pojedynczego zwoju – firma Schavemaker

O

KŁ

PK

MA

OC

P
PŁ

Wytrzymałość kłonicy 

musi być dostatecznie zwymiarowana

dla załadowanej masy!
Dane producenta → instrukcja obsługi

Co 30 cm

Niezbędne środki

Powierzchnia ładunkowa pozamiatana

Maty antypoślizgowe włożone

Kierowca określa odstęp od ściany czołowej

Dostawić z połączeniem kształtowym

z kłonicą

Połączyć z kłonicą

Opasanie czołowe wg tabeli na następnej

stronie

O

PŁ

PK

MA

OC

P

Niezbędne środki do zabezpieczania ładunku

Maty antypoślizgowe μmin = 0,6

Pasy mocujące (PM)

LCmin = 2000 daN

STFmin = 300 daN
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Widok kilku zwojów

Niezbędne środki do zabezpieczania ładunku

Maty antypoślizgowe μmin = 0,6

Pasy mocujące (PM)

LCmin = 2000 daN

STFmin = 300 daN

Wytrzymałość kłonicy / pokrywa zagłębienia

musi być dostatecznie zwymiarowana

dla załadowanej masy!
Dane producenta → instrukcja obsługi

O KŁ

PK

OC

P

PK
PZ

OC

PŁ

MA

Niezbędne środki

Powierzchnia ładunkowa pozamiatana

Maty Antypoślizgowe włożone

Kierowca określa odstęp od ściany czołowej

Dostawić z połączeniem kształtowym

z kłonicą

Dostawić z połączeniem kształtowym do 

pokrywy zagłębienia

1. Połączyć zwój z kłonicą

Opasanie czołowe wg tabeli na następnej

stronie

O

PK

PK

MA

PŁ

P

OC
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Widok kilku zwojów – firma Schavemaker

Niezbędne środki do zabezpieczania ładunku

Maty antypoślizgowe μmin = 0,6

Pasy mocujące (PM)

LCmin = 2000 daN 

STFmin = 300 daN
Wytrzymałość kłonicy

musi być dostatecznie zwymiarowana

dla załadowanej masy!
Dane producenta → instrukcja obsługi

O
KŁ

PK

OC

P

PK

OC

PŁ

MA

Niezbędne środki

Powierzchnia ładunkowa pozamiatana

Maty Antypoślizgowe włożone

Kierowca określa odstęp od ściany czołowej

Dostawić z połączeniem kształtowym

z kłonicą

Połączyć zwój z kłonicą

Opasanie czołowe wg tabeli na następnej

stronie

O

PK

MA

PŁ

P

OC

Co 30 cm

KŁ

PŁ
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

OC
MP

OC

PŁ PŁ

Wartości zwoju

OC

PZ

KŁ

Zabezpieczenie do PRZODU (0,8)

Maks.   24 t Liczba elementów 

mocujących 4

LC 2000
5 t

Opasanie czołowePołączenie kształtowe LUB

Maks.   12 t

Zabezpieczenie BOCZNE (0,5)

Zagłębienie: 

Obowiązuje tylko dla

Ø zwoju 900 mm – 2100 mm

Zabezpieczenie do TYŁU

(0,5)

Połączenie + opasanie czołowe 

(+ mocowanie pasami)

Liczba elementów 

mocujących 4

LC 2000
24 t
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta – pozycja stojąca – kłonice ze zintegrowanym punktem mocowania

MA

Wytrzymałość punktu mocowania pasa: min. 

2000 daN
OK = ochraniacz 

krawędzi

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OKOK

OK

OK

OK

OK

Połączyć na kłonicach z pasami

mocującymi LCmin ≥ 2000daN!

Do 16 t: 2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t: 4 pasy (na kłonicę 2 x)

Kłonice związać 

pasami po 

przekątnej!

LCmin ≥ 2000daN

Owinięcie przez

otwór środkowy

LCmin ≥ 2000daN
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta – pozycja stojąca – kłonice ze zintegrowanym punktem mocowania

MA

Wytrzymałość punktu mocowania pasa: min. 

2000 daN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK

OKOK

OK

OK

OK

OK

OK = ochraniacz 

krawędzi

Połączyć na kłonicach z pasami

mocującymi LCmin ≥ 2000 daN!

Do 16 t: 2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t: 4 pasy (na kłonicę 2 x)

Kłonice związać 

pasami po 

przekątnej!

LCmin ≥ 2000 daN

Zwój zamocować 

pasami min. 2 razy!    

Pasy mocujące           

STFmin ≥ 500 daN
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta – pozycja stojąca – z podporą kłonicową firmy Mayer 

MA

Nieruchome 

połączenie!

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK = ochraniacz 

krawędzi

Połączyć na kłonicach z pasami

mocującymi LCmin ≥ 2000 daN!

Do 16 t: 2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t: 4 pasy (na kłonicę 2 x)

Zwój zamocować pasami min. 2 razy!    

Pasy mocujące STFmin ≥ 500 daN

LUB   Owinięcie przez otwór środkowy 

LCmin ≥ 2000daN
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta stojąca

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Nieruchome 

połączenie!

War. 1

War. 2

War. 3

Połączyć na kłonicach:

Do 16 t:

2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t:

4 pasy (na kłonicę 2 x)

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Najlepiej

pasy łączące!

Przykłady

Wywieszka

Produkcja
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta stojąca

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Wariant 4

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Najlepiej

pasy łączące!

Przykłady

Połączyć na kłonicach:

Do 16 t:

2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t:

4 pasy (na kłonicę 2 x)
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta stojąca

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Wariant 5

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Najlepiej

pasy łączące!

Przykłady

Połączyć na kłonicach:

Do 16 t:

2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t:

4 pasy (na kłonicę 2 x)
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta stojąca

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Wariant 6

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Najlepiej

pasy łączące!

Przykłady

Połączyć na kłonicach:

Do 16 t:

2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t:

4 pasy (na kłonicę 2 x)
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Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta stojąca

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Wariant 7

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Najlepiej

pasy łączące!

Przykłady

Połączyć na kłonicach:

Do 16 t:

2 pasy (na kłonicę 1x)

16 – 25 t:

4 pasy (na kłonicę 2 x)
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VRL_Wuppermann

Taśma cięta – stojąca / element specjalny Z ŁAŃCUCHAMI / V1

Zastosować:

44

Guma

> 3 mm

Ochraniacz krawędzi

Przykłady

Minimum

LC ≥ 40 kN

STF ≥ 500 daN

Wariant 1

„Połączyć na kłonicach”

do 25 t:

2 łańcuchy mocujące (na kłonicę 1×)

KIERUNEK 

PRZYKŁADANIA

na maszynie!Przykładać łańcuchy mocujące w ten sam sposób
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zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta – stojąca / element specjalny Z ŁAŃCUCHAMI / V2

Zastosować:

45

Guma

> 3 mm

Ochraniacz krawędzi

Przykłady

Minimum

LC ≥ 40 kN

STF ≥ 500 daN

Wariant 2

„Kłonice podparte i jarzmo poprzeczne”

do 15 t: Łańcuch mocujący LC 40 kN

do 25 t: Łańcuch mocujący LC 80 kN

DŁUGOŚĆ jarzma poprzecznego ≥ 2/3 taśmy ciętej

KIERUNEK PRZYKŁADANIA

na maszynie!



Na

zlecenie
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VRL_Wuppermann

Taśma cięta – stojąca / element specjalny Z ŁAŃCUCHAMI / V3

Zastosować:

46

Guma

> 3 mm

Ochraniacz krawędzi

Przykłady

Minimum

LC ≥ 40 kN

STF ≥ 500 daN

Wariant 3

„Kłonice i jarzmo poprzeczne”

do 15 t: Łańcuch mocujący LC 40 kN

do 25 t: Łańcuch mocujący LC 80 kN

DŁUGOŚĆ (L) jarzmo poprzeczne ≥

3/4 Ø taśmy ciętej

KIERUNEK PRZYKŁADANIA

na maszynie!

Kłonice

dł.
Ø



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zwój / taśma cięta – stojąca w ramie transportowej
Zastosować / proces:

47

Gumowe

MA

> 3 mm

✓ Rama transportowa musi być przeznaczona do transportowanej masy w oparciu

o deklarację producenta i właściwości techniczne!

✓ Taśmy rozdzielcze

✓ ustawienie na macie antypoślizgowej

✓ Dostawić BEZPOŚREDNIO, z połączeniem kształtowym do przedniej ramy

✓ zamocować tylną belkę poprzeczną tak blisko, jak to możliwe

✓ Dokręcić śruby mocujące zwoju / taśmy ciętej

✓ Wszystkie przyrządy ustalające skontrolować pod kątem stabilności.



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

ZWÓJ na saniach

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Przykłady

Maks.

8 tHaki z zabezpieczeniem
albo alternatywnie zabezpieczyć

przed przypadkowym wyczepieniem!

Maks.

8 t

ZWRACAĆ UWAGĘ NA KIERUNEK ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH!!
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Ładunki leżące

− Zwoje / kręgi
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego – taśma cięta leżąca

Do załadunku samochodu ciężarowego wymagane jest poniższe WYPOSAŻENIE MINIMALNE. Może się ono różnić w zależności od typu ładunku

i musi zostać dokładnie określone przez dysponenta. W razie nieprzestrzegania tej zasady samochód ciężarowy zostanie usunięty z placu

załadunku i musi zostać ponownie ustawiony w kolejce po usunięciu braków w wyposażeniu. Powstałe koszty zostaną rozliczone.

1. Elementy mocujące (LC ≥ 2000 daN / STF ≥ 500 daN / długość min. 8 m)

1. Pasy mocujące wg EN 12195-2 15 szt.

2. Maty antypoślizgowe µmin = 0,6 - SUCHE

1. Guma (przy obciążeniu punktowym – np. maty do dużych obciążeń)

2. Inne materiały z poświadczeniem producenta dla

- stali – sklejka - drewna – sklejka

3. Materiały ochronne do elementów mocujących i towaru

4. Pojazd / powierzchnia ładunkowa

1. Min. 17 punktów mocowania na stronę

2. Muszą zostać przez kierowcę POZAMIATANE przed załadunkiem

3. Całe wyposażenie i środki zabezpieczające (kłonice luzem, kantówki, palety itp.) muszą zostać zabezpieczone przez kierowcę po

załadunku w taki sposób, aby wykluczone było ryzyko ich ślizgania się podczas jazdy. UTWIERDZONE lub zablokowane

odpowiednimi środkami.

5. Kierowca MUSI

1. znać zasady mocowania ładunku zgodnie z normą EN 12195 i następnymi lub VDI 2700 i umieć je zastosować.

2. po opuszczeniu zakładu mocowanie ładunku po 50 KM do maks. 100 km PO RAZ PIERWSZY a następnie KONTROLWAĆ 

REGULARNIE, co najmniej zawsze PO NADMIERNIE SILNYM MANEWRZE HAMOAWNIA LUB KIEROWANIA i w razie potrzeby 

POPRAWIĆ.
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta – pozycja leżąca (bez połączenia kształtowego)

Paleta i kantówka mają na celu tylko 

prowadzenie pasa!  Przeprowadzać 

pasy mocujące tylko dookoła deski 

środkowej!

Uważać na PRAWIDŁOWE 

PROWADZENIE PASA!

X X
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta leżąca
ŚCIANA CZOŁOWA

OPASANIE CZOŁOWE z 

użyciem SŁUPKÓW 

DREWNIANYCH

PAS 

MOCUJĄCY

PALETY

Uwaga w 

przypadku 

PALET!

Pas 

mocujący 

przeprowad

zić przez 

paletę jak 

najbliżej 

towaru!
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta leżąca (połączenie kształtowe)

KRAWĘDZIAKI albo

PALETY do DYSTRYBUCJI 

SIŁY

POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE 

OK?

1 pas mocujący na każdy rząd

BRAK POŁĄCZENIA 

KSZTAŁTOWEGO

Patrz mocowanie bez połączenia

kształtowego

MA

MA

MA w KAŻDYM

położeniu
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta leżąca
ŚCIANA CZOŁOWA

Różne możliwości DYSTRYBUCJI SIŁY

Stos palet Mocowanie proste odciągami

ŚCIANA CZOŁOWA
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Taśma cięta leżąca

(szorstkie powierzchnie)

Minimum

LC = 2000 daN

STF = 500 daN

Guma > 3 mm
Zastosować:

Ochraniacz krawędzi

Minimum

1 MOCOWANIE PASAMI na każdy rząd

taśm ciętych

1 OPASANIE CZOŁOWE na każde 15 t

War. 1 

War. 2 

War. 3 

= WCHODZENIE TUTAJ JEST ZABRONIONE! / pusta przestrzeń!

War. 4: KŁONICE = OPASANIE CZIOŁOWE!

Wywieszka

Produkcja
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Załadunek kolejowy

− Zwoje / kręgi na wagonie kolejowym, pozycja 

STOJĄCA

− Zwoje / kręgi na wagonie kolejowym, pozycja LEŻĄCA
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Załadunek wagonu, pozycja stojąca, materiał

Przykłady

Ø zwoju (D)  

w mm

Szerokość zwoju (B) 

w mm

800 < 200

1200 < 300

1800 < 450

1900 < 475

Szerokość pojedynczego zwoju (B) < 0,25 × Ø zwoju

(D)

➔

1. Zwój pojedynczy: min. 3 × * 

OWINICIĘCA

2. Wiązka zwojów: min. 4 × ** OWINIĘCIA
wytrzymałą taśmą stalową - siła zrywająca min. *1400 daN / **2000 daN

(obowiązuje dla każdego wagonu KOLEJOWEGO)

3. KŁONICE przykładać tak ściśle, jak to możliwe

57

Ściśle przestrzegać wytycznych, w przeciwnym

razie mogą być konieczne odstawienie wagonu,

dodatkowa praca i wysokie koszty! 
Rysunek 

przykładowy

na podstawie taryfy załadunkowej, tom 2 wytycznych dla załadunku towarów 1.3.1 (2017)



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Załadunek wagonów, pozycja leżąca, materiał
Ø zwoju w mm Typ palety

>1450 P07

≤1450 P03

OWIJANIE* zwojów: min. 4 × na palecie ALBO

*taśma stalowa - siła zrywająca min. *1400 daN każdorazowo 2 × na podkładce

drewnianej
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Rysunek 

przykładowy

Guma > 3 mm

MA

Niezbędne minimalne działania

Powierzchnia ładunkowa pozamiatana

Maty antypoślizgowe włożone

Połączenie kształtowe pomiędzy zwojami / paletami

Wolna przestrzeń do ścian wagonu min. 50 cm

PK

MA

FR

B

FR

B

PK

PK

na podstawie taryfy załadunkowej, tom 2 wytycznych dla załadunku towarów 1.3.1 (2017)

Wytyczne

- ściśle przestrzegać!

w przeciwnym razie

mogą być konieczne

odstawienie wagonu,

dodatkowa praca

i wysokie koszty!



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Towar długi 

− Rury / profile
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego – towar długi / profile

Do załadunku samochodu ciężarowego wymagane jest poniższe WYPOSAŻENIE MINIMALNE. Może się ono różnić w zależności od typu ładunku

i musi zostać dokładnie określone przez dysponenta. W razie nieprzestrzegania tej zasady samochód ciężarowy zostanie usunięty z placu

załadunku i musi zostać ponownie ustawiony w kolejce po usunięciu braków w wyposażeniu. Powstałe koszty zostaną rozliczone.

1. Elementy mocujące (LC ≥ 2000 daN / STF ≥ 500 daN / długość min. 8 m)

1. Pasy mocujące wg EN 12195-2 15 szt.

2. Dla oliwionego towaru: 2 jednoczęściowe pasy mocujące do połączenia na każdy stos!

2. Maty antypoślizgowe µmin = 0,6 - SUCHE

1. Guma (przy obciążeniu punktowym – np. maty do dużych obciążeń)

2. Inne materiały z poświadczeniem producenta dla

- stali – sklejka - drewna – sklejka

3. Materiały ochronne do elementów mocujących i towaru

4. Pojazd / powierzchnia ładunkowa

1. Min. 17 punktów mocowania na stronę

2. Muszą zostać przez kierowcę POZAMIATANE przed załadunkiem

3. Całe wyposażenie i środki zabezpieczające (kłonice luzem, kantówki, palety itp.) muszą zostać zabezpieczone przez kierowcę po

załadunku w taki sposób, aby wykluczone było ryzyko ich ślizgania się podczas jazdy. UTWIERDZONE lub zablokowane

odpowiednimi środkami.

5. Kierowca MUSI

1. znać zasady mocowania ładunku zgodnie z normą EN 12195 i następnymi lub VDI 2700 i umieć je zastosować.

2. po opuszczeniu zakładu mocowanie ładunku po 50 KM do maks. 100 km PO RAZ PIERWSZY a następnie KONTROLWAĆ 

REGULARNIE, co najmniej zawsze PO NADMIERNIE SILNYM MANEWRZE HAMOAWNIA LUB KIEROWANIA i w razie potrzeby 

POPRAWIĆ.
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zasada dotycząca opasania czołowego

α

β

✓ Alternatywa dla brakującego połączenia kształtowego

jako zabezpieczenie DO PRZODU / DO TYŁU

✓ Zwrócić uwagę na kąt

− α maks. 45°

− β maks. 30°

✓ Zabezpieczyć haki przed wyczepieniem (zabezpieczenie haków)

✓ Zabezpieczyć pas mocujący na krawędziach (wąż ochronny)

✓ Zwrócić uwagę na wytrzymałość punktu mocowania!

✓ Możliwości ze ścianą paletową

✓ Ułożyć z 5 paletami albo

✓ alternatywnie wzmocnienie belkami

✓ Zwrócić uwagę na prowadzenie pasa mocującego

Liczba elementów mocujących

1 OPASANIE CZOŁOWE

Droga maks. co 15 t Transport łączony (KLV) maks. co 7 t
(LC = 2000 daN / MA włożona)

Elementy mocujące zamocować MOCNO RĘKĄ!!
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zasada dotycząca mocowania przez owinięcie
✓ Zabezpieczenie NA BOK

✓ Zwrócić uwagę na kąt

− α1   5° - 30°

− α2 45° - 75°

− β 80° - 90°

✓ Min. 2 pasy mocujące w każdym kierunku

✓ Zabezpieczyć pas mocujący na

krawędziach (np. wąż ochronny)

✓ Ładunek nie może leżeć bezpośrednio

na elemencie mocującym!

✓ Zabezpieczyć haki przed wyczepieniem

(zabezpieczenie haków)

✓ Zamocować elementy mocujące

w 2 punktach mocowania→

podwójna siła

✓ Zwrócić uwagę na wytrzymałość punktu

mocowania!

Liczba mocowań przez owinięcie (24 t)

3 mocowania przez owinięcie (bez MA)

2 mocowania przez owinięcie (z MA) i na każdą WIĄZKĘ
(LC = 2000 daN / MA włożona)

Elementy mocujące zamocować MOCNO RĘKĄ!!

= 1 x mocowanie

przez owinięcie

= 1 x mocowanie

przez owinięcie
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Zasada dotycząca mocowania przez owinięcie
Przebieg elementów mocujących 

Warstwy o różnej szerokości Warstwy o takiej samej szerokości

Warstwy o różnej szerokości 

–

każda warstwa z owinięciem
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Minimum

LC = 2000 

daN

STF = 500 

daN

Zastosować:

Guma

> 3 mmOchraniacz krawędzi

Prowadzeni

e pasa

Wywieszka

Produkcja
Rury profilowe – elementy mocujące

64

Droga: 1 OPASANIE CZOŁOWE    co 15 t

Transport łączony:

1 OPASANIE CZOŁOWE co 7 t

Minimum:

1 MOCOWANIE Z OPASANIEM OD GÓRY

na każde 5 t

przy ułożeniu w stos na 2. warstwie

Mocowanie z opasaniem od góry



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie paletami
Wariant 1 – rury profilowe > 9,5 m Wariant 2 – rury profilowe < 9,5 m

Zabezpieczenie palet 

przed przesuwaniem się 

i odkształceniem!

ZAMOCOWAĆ pasami mocującymi

Wywieszka

Produkcja
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie na wsporniku drewnianym
Belka poprzeczna

przy ścianie przedniej

może nie być

montowana, jeśli

zamontowana jest 

dostatecznie

wytrzymała blacha

cokołowa – informacje

u producenta nadwozia!

→→→

min. 3 wsporniki

drewniane

Zabezpieczenie wspornika

drewnianego

przed przesuwaniem się

i odkształceniem!

Połączenie na gwoździe

w punktach połączenia

LUB

ZAMOCOWAĆ Z OPASANIEM 

OD GÓRY pasami mocującymi

Wywieszka

Produkcja
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Budowa mobilnej ściany

przedniej

Zastosowanie kantówki 10 × 10 cm

Alternatywa do „wersji 5-paletowej”



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – KRÓTKIE WIĄZKI

67

Umieszczanie krótkich wiązek w środku jest dozwolone, jeśli

- po lewej ORAZ prawej stronie leżą wiązki o tej samej długości

- Mata antypoślizgowa włożona

- Połączenie kształtowe w kierunku jazdy

- Zamykająca „ruchoma ściana przednia”

- Stabilna konstrukcja na całej długości z użyciem kantówki

- Wysokość ponad włożone wiązki



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie 1500 mmWywieszka

Produkcja

Informacja

Temat strona

Środki bezpieczeństwa 60 – 63

Elementy mocujące 63

Podparcie 64 – 65

68



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie 1500 mm
Informacja

Temat strona

Środki bezpieczeństwa 60 – 63

Elementy mocujące 63

Podparcie 64 – 65
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie 2400 mm
Informacja

Temat strona

Środki bezpieczeństwa 60 – 63

Elementy mocujące 63

Podparcie 64 – 65
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie 2400 mm
Informacja

Temat strona

Środki bezpieczeństwa 60 – 63

Elementy mocujące 63

Podparcie 64 – 65
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe – podparcie 1100/1200 mm
Informacja

Temat strona

Środki bezpieczeństwa 60 – 63

Elementy mocujące 63

Podparcie 64 – 65
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Rury profilowe KLV, transport

73

2. opasanie

czołowe

albo podparcie

Minimum: 1 MOCOWANIE PASAMI Z OPASANIEM OD GÓRY na każde 5 t

przy ułożeniu w stos na 2. warstwie Mocowanie pasami z opasaniem od góry

1 OPASANIE CZOŁOWE co 7 t W KIERUNKU jazdy i W KIERUNKU PRZECIWNYM do jazdy

Informacja

Temat strona

Środki bezpieczeństwa 60 – 63

Elementy mocujące 63

Podparcie 64 – 65



Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Towar na paletach

− Towar na paletach, pojemniki siatkowe, nadstawki 

krawędziowe
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Na

zlecenie

Nr wersji: V 13/2021 PL Osoba odpowiedzialna za zmiany: Hubert Pletz

VRL_Wuppermann

Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego – ładunki na paletach

Do załadunku samochodu ciężarowego wymagane jest poniższe WYPOSAŻENIE MINIMALNE. Może się ono różnić w zależności od typu ładunku

i musi zostać dokładnie określone przez dysponenta. W razie nieprzestrzegania tej zasady samochód ciężarowy zostanie usunięty z placu

załadunku i musi zostać ponownie ustawiony w kolejce po usunięciu braków w wyposażeniu. Powstałe koszty zostaną rozliczone.

1. Elementy mocujące (LC ≥ 2000 daN / STF ≥ 500 daN / długość min. 8 m)

1. Pasy mocujące wg EN 12195-2 20 szt.

2. Maty antypoślizgowe µmin = 0,6 - SUCHE

1. Guma (przy obciążeniu punktowym – np. maty do dużych obciążeń)

2. Inne materiały z poświadczeniem producenta dla

- stali – sklejka - drewna – sklejka

3. Materiały ochronne do elementów mocujących i towaru

4. Pojazd / powierzchnia ładunkowa

1. Min. 17 punktów mocowania na stronę

2. Muszą zostać przez kierowcę POZAMIATANE przed załadunkiem

3. Całe wyposażenie i środki zabezpieczające (kłonice luzem, kantówki, palety itp.) muszą zostać zabezpieczone przez kierowcę po 

załadunku w taki sposób, aby wykluczone było ryzyko ich ślizgania się podczas jazdy. UTWIERDZONE lub zablokowane

odpowiednimi środkami.

5. Kierowca MUSI

1. znać zasady mocowania ładunku zgodnie z normą EN 12195 i następnymi lub VDI 2700 i umieć je zastosować.

2. po opuszczeniu zakładu mocowanie ładunku po 50 KM do maks. 100 km PO RAZ PIERWSZY a następnie KONTROLWAĆ 

REGULARNIE, co najmniej zawsze PO NADMIERNIE SILNYM MANEWRZE HAMOAWNIA LUB KIEROWANIA i w razie potrzeby 

POPRAWIĆ.
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Europalety
➢ Nie nadają się do wymiany i wymagają naprawy zgodnie z instrukcją UIC 435-4, jeżeli:

➢ deska dolna lub krawędziowa jest odłamana na tyle, że widać więcej niż jeden trzonek gwoździa lub śruby

➢ brakuje oznaczenia EUR z prawej strony i logo kolei z lewej strony

➢ brakuje jednej deski

➢ brakuje jednego klocka lub jeden z klocków jest uszkodzony na tyle, że widać więcej niż jeden gwóźdź

➢ jedna z desek jest przełamana poprzecznie lub ukośnie

➢ więcej niż dwie deski dolne lub krawędziowe są odłamane na tyle, że widać więcej niż jeden trzonek gwoździa lub śruby

➢ Inne cechy (zły stan ogólny)
➢ Nie jest już zapewniona nośność (stare, przegniłe deski, poważne pęknięcia).

➢ Paleta jest tak brudna, że powoduje zanieczyszczenie ładowanego towaru. 

➢ Wyraźne odłamania na kilku klockach.

➢ Użyto ewidentnie niedozwolonych części (np. zbyt cienkich desek, zbyt wąskich klocków). 

GRANICE OBCIĄŻENIA

➢ na regale lub na widłach wózka

−1000 kg

−Obciążenie znamionowe dowolnie

rozłożone

−1500 kg

−Obciążenie rozłożone

−2000 kg

−Obciążenie w kompaktowej formie na

pełnej powierzchni

➢W stosie

−maksymalnie 4000 kg

na równej, poziomej i sztywnej powierzchni

obciążenie poziome i na pełnej powierzchni
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Towar na paletach – opakowanie
Połączyć towar z paletą bezpiecznie na czas transportu

„Pokrywa” w miarę możliwości w takim samym

formacie jak paleta, aby utworzyć połączenie kształtowe

1

2

2

1

2

222
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Załadunek towaru na paletach 1

5 4

4

1

4

3

3

3

3

WŁOŻYĆ MA, jeśli układanie w stosy bez połączenia, na każdej warstwie 

3

3

Wypełnić puste przestrzenie lub zestawić towar. 

Należy dążyć do uzyskania połączenia kształtowego w kierunku jazdy! 

Utworzyć JEDNOSTKI ŁADUNKOWE – ułożone w stos palety połączyć razem z ramą

5

4

5
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Załadunek towaru na paletach 2
Jeśli TAKI SAM FORMAT i POKRYWA nie są możliwe, 

przestrzeń należy wypełnić odpowiednim materiałem

wypełniającym.

Możliwe materiały zależnie od masy:

styropian, pianka, karton, worki sztauerskie

i podobny materiał chroniący lakier

4

4

4 4

4 4

4

4
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Załadunek towaru na paletach 3

✓ Pojazdy BEZ ściany burtowej:

✓ Włożyć MA
✓ Połączenie kształtowe względem ściany czołowej/w kierunku jazdy

✓ Każdy rząd zamocować pasami/utwierdzić min. 1 x 

6

7

8

✓ Pojazdy ZE ścianą burtową i/lub CODE XL:
✓ Połączenie kształtowe względem ściany czołowej i ściany bocznej

✓ Ostatni rząd zamocować pasami min. 1 x lub belka

zaciskowa o dostatecznej wytrzymałości

✓ Połączenie kształtowe w kierunku jazdy nie jest możliwe?

✓ Opasanie czołowe z paletami

✓ Przy układaniu w stosy włożyć MA między

warstwy
✓ Każdy rząd zamocować pasami/utwierdzić min. 1 x 

6

7

8
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Załadunek towaru na paletach 4

MA

NIGDY nie układać palet na 

towarach obcych!

KAŻDA pojedyncza paleta MUSI 

BYĆ ZABEZPIECZONA:

przez POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

albo

ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI

Wypełnić puste przestrzenie!
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Załadunek towaru na paletach 5 

MA
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MA

Pojazdy ze ścianą burtową / CODE XL                

Wszystkie pozostałe pojazdy / brak

połączenia kształtowego

6

7

8
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Załadunek towaru na paletach 6

MA

Ruch możliwy

Wysokość ściany skrzyni

ładunkowej do drugiej

palety → OK

Pojazdy ze ścianą burtową / CODE XL                

Wszystkie pozostałe pojazdy / brak 

połączenia kształtowego

6

7

8
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Zestawienie wytycznych załadunkowych firmy Wuppermann 1/2

VRL_Wuppermann_V1.3a 09.07.2008 42 strony

VRL_Wuppermann_V1.4_0910_DEU 15.10.2010 4 strony

VRL_Wuppermann_V11.11_DEU 30.11.2011 48 stron

1. Dołączono wytyczną VRL_Wuppermann_V1.4_0910_DEU

2. Dołączono folię z zestawieniem

VRL_Wuppermann V 08/2012 01.08.2012 45 stron

1. Uporządkowano kolejność – podsumowano tematy

2. Usunięto różne folie zg. z ewaluacją z dn. 10.02.2012 (dotychczasowy numer: 16, 17, 19, 36, 39)

3. Zmieniono różne folie zg. z ewaluacją z dn. 10.02.2012 (15, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) 

4. Dodano spis treści (3)

5. Dodano informacje dotyczące palet (21)

VRL_Wuppermann V 02/2013 11.02.2013 46 stron

Dodano stronę 33 – taśmy rozdzielcze w pozycji stojącej – wariant 4

VRL_Wuppermann V 04/2013 11.04.2013 49 stron

Dodano stronę 34, 35, 36 – taśmy rozdzielcze w pozycji stojącej – wariant 5, 6, 7

VRL_Wuppermann V 05/2013 27.05.2013 54 strony

Dodano stronę 07,08, 51, 52, 53 – zmieniono stronę 03, 10, 44, 54

VRL_Wuppermann V 05/2014 02.05.2014 59 stron

Dodano stronę 07, 08, 09, 55, 56 – zmieniono stronę 02, 10, 59

VRL_Wuppermann V 08/2015 19.08.2015 67 stron

Dodano stronę 8, 13, 49 do 55 – zmieniono stronę 47, 48, 66

VRL_Wuppermann V 01/2017 30.01.2017 60 stron

Reedycja całości, odłożenie do archiwum

VRL_Wuppermann V 05/2017 29.05.2017 71 stron

Dołączenie punktów znalezionych w szkoleniach, podział na rozdziały

VRL_Wuppermann V 10/2019 14.10.2019 73 strony

wprowadzenie poprawki do instrukcji Połączenie na kłonicach – różne strony

VRL_Wuppermann V 12/2019 16.12.2019 73 strony

wprowadzenie poprawki do „Tworzenie jednostki ładunkowej – łączenie“
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Zestawienie wytycznych załadunkowych firmy Wuppermann 2/2

VRL_Wuppermann V 13/2021 01.02.2021/12.04.2021 84 strony

- Uzupełnienia, instruktaż dla kierujących (strona: 4, 24, 52, 59)

- Włączenie połączenia na haki (strona: 14-15)

- Zwój (transport specjalny, firma KS Profiels) (strona 31)

- Taśma cięta – stojąca / element specjalny Z ŁAŃCUCHAMI / V1-V3 / rama (strona 44-47)

- Załadunek wagonów (strona 56-58)

- Rury profilowe – elementy mocujące (strona 64)

- Rury profilowe – podparcie na wsporniku drewnianym (strona 66)

- Rury profilowe – KRÓTKIE WIĄZKI (strona 67)

- Rury profilowe KLV, transport (strona 73)
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