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ΡΑΓΕΣ’(ROLA) (GR)
Η Τροχαία είναι ένα φορτηγό τρένο. Η κουκέτα-( κουπέ κρεβάτι ) συνήθως συνοδεύεται και διαχειρίζεται από έμπυρο προσωπικό.   
Παρέχετε στον εαυτό σας μια ζεστή κουβέρτα ή υπνόσακο πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας και να έχετε πάντα μαζί σας τα προσωπικά 
σας αντικείμενα. Η μετακίνηση με εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και η παραμονή σε σταθμούς απαιτεί ιδιαίτερη συμπεριφορά από τους 
συμμετέχοντες στις μεταφορές. Παρακαλείστε να σημειώσετε την απαγόρευση του καπνίσματος στην κουκέτα.

Παρακαλώ συμμορφωθείτε με τους παρακάτω κανονισμούς μεταφοράς:
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του προσωπικού του τρένου και των σταθμών επιβίβασης.
• Για να σας επιτραπεί η επιβίβαση, το όχημά σας πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση που ανταποκρίνεται στo νόμο περί αυτοκινήτων 

οχημάτων (KFG). Προσέξτε έτσι ώστε όλα τα καλύμματα να είναι δεμένα καλά και κλειστά, οι εξωτερικοί καθρέφτες να είναι διπλωμένοι 
και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα (σπόιλερ, σκάλες, γέφυρες, χειρολισθήρες, κλειδαριές, αντιολισθητικές αλυσίδες, κουβάδες, φτυάρια, 
κλπ.) να είναι στερεωμένα και ασφαλισμένα ανάλογα. Οι διαστάσεις και τα ολικά βάρη των οχημάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς του νόμου περί αυτοκινήτων οχημάτων. Το βάρος ανά άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζει ο νόμος. Γι 
περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τα φυλλάδια δρομολογίου ROLA.

• Τα αγαθά που είναι φορτωμένα στο φορτηγό πρέπει να διανέμονται ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια φόρτωσης και να είναι 
ασφαλισμένα έτσι ώστε να μη γλιστρούν δεξιά κι' αριστερά, να γέρνουν, ή να πέφτουν από το όχημα. Η φόρτωση των εμπορευμάτων 
ως επίσης και η ασφάλισή τους στο όχημα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και να έχουν γίνει σωστά 
από τεχνικής πλευράς (βλέπε π.χ. οδηγίες VDI, τα ισχύοντα πρότυπα και τους νομικούς κανόνες).

• Για φορτίο ADR/RID συμβουλευτείτε τις οδηγίες μας σχετικά με επικίνδυνα φορτία και τους ισχύοντες νομικούς κανόνες.
• Οι κεραίες ραδίου και ασυρμάτου πρέπει να κατεβαστούν ή να αφαιρεθούν πλήρως σε περίπτωση που το ύψος του φορτηγού 

υπερβαίνει μ' αυτές τα 4 μέτρα. Τα ραδιόφωνα και οι συσκευές ασυρμάτου (συμπεριλ. και των συστημάτων συναγερμού) πρέπει 
να σβήνονται για να αποφευχθεί η αυτόματη επιμήκυνση των κεραιών σε περίπτωση κακής λήψης. Σβήστε το ραδιόφωνο 
(αποκωδικοποιητή) τροχαίας! Κίνδυνος ηλεκτρικής εκκένωσης!

• Χρήματα, αντικείμενα αξίας, φορητοί υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μεγάλης αξίας παρακαλούμε να απομακρύνονται 
από την καμπίνα του φορτηγού

• Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις για φορτηγά (βλέπε σκίτσο).
• Ανεβάστε το φορτηγό στο βαγόνι μόνο μετά που θα σας δοθεί η άδεια! Κατευθύνετε το φορτηγό σας στο κέντρο του βαγονιού!
• Αποφύγετε ζημιές στο όχημά σας, στις ράμπες ή στα βαγόνια! Γεμίστε την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα του φορτηγού σε επίπεδα πορείας!
• Όταν ανεβάζετε το όχημά σας, διατηρείτε ελάχιστη ταχύτητα και αρκετή απόσταση μήκους τουλάχιστον ενός βαγονιού από το επόμενο φορτηγό.
• Όταν μεταβαίνετε από ένα βαγόνι στο επόμενο με το φορτηγό σας, φροντίστε να μείνετε ακριβώς στο μέσο για να αποφύγετε τον 

κίνδυνο συγκρούσεων ή πρόκλησης ζημιάς του συστήματος κατεύθυνσης του φορτηγού! Βεβαιωθείτε πως η πρόσβαση στο βαγόνι 
είναι ελεύθερη (σφήνες, ανοιχτά καπάκια, κλπ.). Δώστε προσοχή στη θέση φόρτωσης του οχήματος σας στο βαγόνι (βοηθητικά 
μαρκαρίσματα)!

• Μετά που θα ανεβάσετε το φορτηγό, βάλτε την 1η ταχύτητα, τραβήξτε το χειρόφρενο ή την τροχοπέδη και σβήστε τη μηχανή για όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού.

• Σβήστε πλήρως όλες τις συσκευές που βρίσκονται στην καμπίνα του οδηγού και που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού (π.χ. ηλεκτρικό μάτι, ηλεκτρικές σόμπες, θερμάνσεις)!

• Ασφαλίστε το φορτηγό με τις σφήνες τροχών που διαθέτει το βαγόνι. Αν χρειαστεί, αδειάστε το σύστημα ανάρτησης πεπιεσμένου αέρα 
και κλειδώστε τις πόρτες.

• Ο οδηγός επιτρέπεται να βρίσκεται ανάμεσα στις σιδηροτροχιές αποκλειστικά και μόνο όταν στερεώνει/αποσυνδέει τις σφήνες τροχών.
• Απαγορεύεται στον οδηγό να ανεβαίνει στην οροφή του οχήματος - Κ ί ν δ υ ν ο ς !
• Κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά σε ηλεκτροφόρες γραμμές και στα συστήματά τους, ο οδηγός πρέπει να διατηρεί απόσταση ασφαλείας 

τουλάχιστον 3 μέτρων· γι’ αυτό απαγορεύονται οι εργασίες με μακριά αντικείμενα – Κ ί ν δ υ ν ο ς !
• Μην μεταβείτε σε γειτονικές σιδηροτροχιές και κρατάτε απόσταση ασφαλείας απ’ αυτές - Κ ί ν δ υ ν ο ς !
• Απαγορεύεται αυστηρά το ταξίδι στην καμπίνα οδηγού φορτωμένων οχημάτων - Κ ί ν δ υ ν ο ς !
• Μπορείτε να πάθετε ηλεκτροπληξία ακόμα και χωρίς απ' ευθείας επαφή με την ηλεκτροφόρα γραμμή - Κ ί ν δ υ ν ο ς !
• Ακολουθήστε απαραίτητα τις οδηγίες του προσωπικού!
• Η αποσύνδεση των σφηνών τροχών γίνεται σωστά και μόνο μετά την τελική στάθμευση του τρένου στη γραμμή εκφόρτωσης. Μετά 

την αποσύνδεση, βάλτε τις σφήνες πίσω στους συνδέσμους στο πλάι του βαγονιού. Περιμένετε μέχρι να σας δοθεί η άδεια από το 
προσωπικό του τρένου ή του σταθμού πριν να κατεβάσετε το φορτηγό απ' το τρένο.

• Όταν κατεβαίνετε από το τρένο ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί όπως και για την επιβίβαση (ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα σε επίπεδα 
πορείας, ελάχιστη ταχύτητα, κλπ.).

• Για κάθε φορτηγό επιτρέπεται η επιβίβαση μόνο δύο προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον πελάτη να κάνουν τη μεταφορά. Ο 
οδηγός και συνοδηγός πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά στην εντολή μεταφοράς.

• Η επιβίβαση και αποβίβαση από το τρένο επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς μετά από το τελικό σταμάτημα του τρένου/βαγονιού 
κλινών. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να εγκαταλείψετε το βαγόνι σε ενδιάμεσους σταθμούς εκτός κατά τη διάρκεια τελωνειακών ελέγχων ή 
ελέγχων στα σύνορα, ή όταν βλάβες στη λειτουργία του τρένου απαιτήσουν κάτι τέτοιο και δοθούν οι σχετικές οδηγίες από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια κάθε επιβίβασης/αποβίβασης.

• Μην ρίχνετε αντικείμενα έξω από τα παράθυρα! Διατηρείτε καθαρό το βαγόνι κλινών και μη χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες κατά τη διάρκεια 
παραμονής στους σταθμούς ή στις εγκαταστάσεις φόρτωσης.. 

Συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς μεταφοράς χωρίς να χρειαστεί να κληθείτε να το κάνετε. Ο πελάτης του ROLA είναι υπεύθυνος 
για οποιεσδήποτε ζημιές που θα προκληθούν στα φορτηγά, στα βαγόνια, στις σιδηροτροχιές κλπ. , λόγω μη συμμόρφωσης με τους 
παραπάνω κανονισμούς και οδηγίες. Ισχύουν οι γενικοί όροι της Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA.


