MODUL 6 ”OPLÆSNING” - 26-08-2004
APM Terminals Aarhus Østhavnsvej 43 box 165 8100 Århus C Denmark

Spørgsmål 1

Spørgsmål 4

Spørgsmål 7

Spørgsmål 10

Hvor skal
lastbilchaufføren
opholde sig under
ekspedition?

Hvordan skal containeren løftes fra lastbilens
chassis?

Hvordan angiver du positionen ved X?

Ved containere til samme forsendelse kan du
køre twinlift. Men kun den ene container er på
computerordren. Hvordan melder du den
anden container?

Ved standeren.
I førerhuset.
Kantinen.

Et frisk løft er altid
det bedste!
Vægten tages altid
langsomt, bl.a. fordi
chassis´et kan
være luftaffjedret.
Vægten tages i
nogle ryk, så man
får containeren fri.

Spor 15, banevogn
2.
Spor 2, banevogn
15.
Spor 1, banevogn
15.

Du behøver ikke at melde den anden
container.
Indtast på computer.
Meld over radioen til tårnet.

Spørgsmål 2

Spørgsmål 5

Spørgsmål 8

Spørgsmål 11

Hvor finder du
lastbilens nummer?

Hvordan skal containeren placeres på lastbil?

På baneområdet skal man kommunikere tæt
med Reach Stackers. På hvilken radiokanal?

Hvad skal du være opmærksom på, når du
placerer containere ved banevogn?

På
nummerpladen.
På kabinen.
Hos chaufføren,
som holder et
nummerskilt i hånden.

4
5
6
Containeren placeres på et 20’ chassis.
Containeren placeres så tæt som muligt
ved lastbilens nr. JR0180.
20’ containeren placeres bagpå et 40’
chassis.

Spørgsmål 3

Spørgsmål 6

Spørgsmål 9

Identificer denne container:

Hvad skal du være opmærksom på ved
delivery til et tipchassis?

En container har overhøjde på 35 cm.
Hvordan vil du læsse den af:

40’ reefer container, vægt 33 tons.
33’ container, der vejer 40 tons.
40’ almindelig container, vægt 33 tons.

Containeren skal helt
frem til forpladen
pga. gribearme på de
bagerste sko, der
ellers kan knække.
Pas på, at tipchassis
ikke tipper.
Du kan ikke gøre noget forkert.

Sænk åget
hurtigt, for at
trykke godset
ned.
Bed chaufføren
om at køre igen.
Brug overhøjgrej.

OBS: Ved enkelte spørgsmål er flere svar mulige.

Når 2 containere står tæt sammen, placer
med dørene mod hinanden (tyverisikring).
Når 2 containere står tæt sammen, placer
med dørene væk fra hinanden (tjek af
seglnumre).
Hils på Gate-personale!

