Přepravní podmínky pro použití ROLA
Vlaky Rollende Landstrasse jsou sestaveny z nákladních vozů. Souprava je zpravidla doplněna udržovaným lůžkovým
vozem. Na cestu si s sebou vezměte teplou přikrývku nebo spacák a své osobní věci a cennosti mějte stále u sebe.
Cestování v nákladních vlacích a pobyt ve vlakových stanicích klade na chování cestujícího doprovodu zvláštní nároky.
Dodržujte prosím zákaz kouření v lůžkovém voze.

Dbejte následujících přepravních podmínek:
• Řiďte se pokyny železničního a terminálového personálu.
• Silniční vozidlo smí být naloženo jen ve stavu odpovídajícím Zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Věnujte
pozornost upevnění plachet a jejich uzavření ze všech stran, sklopení zpětných zrcátek a starostlivému upevnění
pomocných součástí (sněhové řetězy, žebříky, uzávěry apod.). Rozměry a celková hmotnost vozidel musí odpovídat
Zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Zákonem předepsané nápravové tlaky nesmí být překročeny. Konkrétní parametry se dozvíte z informačních letáků.
• Přepravované zboží musí být v kamionu rovnoměrně rozloženo a zajištěno proti příčnému a podélnému posunutí,
resp. převrácení. Nakládání zboží a zajištění nákladu musí odpovídat stavu techniky a musí být provedeno odborně.
• Pro přepravu nebezpečného zboží podle ADR / RID odkazujeme na náš informační leták o nebezpečném zboží a na
platné zákonné podmínky.
• Zatáhněte antény nebo je připoutejte tak, aby nepřesahovaly výšku vozidla 4,00 m. Radiové nebo telefonní zařízení
musí být tak vypnuto, aby nedošlo k automatickému přestavení antény. Vysílací zařízení (dekodér) pečlivě vypněte!
Přeskok elektrického proudu!
• Hodnotné věci, hotovost, laptopy a jakákoli jiná hodnotná elektronika by neměla být ponechána v kabině řidiče.
• Dejte pozor na přípustné, maximální rozměry vozidla (viz výkres).
• Najíždění na vagony teprve po povolení. Při najíždění dávejte pozor na světlou výšku Vašeho silničního vozidla
• Vyhněte se poškození vozidla, najížděcí rampy a vagonů! Vzduchové pérování musí být dostatečně nahuštěno.
• Na vagony najíždějte krokem a s odstupem o délku 1 vagonu za předchozím kamionem.
• Dejte obzvláště pozor při přejíždění z jednoho vagonu na další na přesné vedení stopy, abyste předešli kolizi a tím
poškození řízení Vašeho vozidla. Dejte pozor na průjezdnost vagonů (podkladní klíny, otevřené klapky, atd.). Věnujte
pozornost ložné pozi-ci na vagoně (značky)!
• Po naložení zařaďte 1. rychlostní stupeň, zatáhněte ruční brzdu a vypněte motor, též pro celou dobu jízdy vlaku.
• Všechny přístroje v kabině vozidla, které mohou vést k ohrožení provozu, musí být bezpečně vypnuty (např. vařič,
topný ven-tilátor, topení)!
• Zajistěte kola kamionu klíny, podle potřeby vypusťte vzduch ze vzduchového pérování a uzamkněte dveře vozidla.
• Zdržovat se mezi kolejemi je dovoleno pouze při umísťování / uvolňování klínů pod kola.
• Je zakázáno vstupovat na střechu vozidla – životu nebezpečno!
• Při práci v blízkosti trakčního vedení pod napětím a jejich stavebních částí je třeba zachovat ochrannou vzdálenost
min. 3 m. Rovněž je v tomto obvodu zakázána práce s dlouhými předměty - životu nebezpečno!
• Nevstupujte do sousední koleje, dodržujte odstup od sousední koleje - životu nebezpečno!
• Jízda v kabině přepravovaného kamionu je přísně zakázána - životu nebezpečno!
• Přeskok elektrického proudu je možný i bez přímého kontaktu s trolejovým vedením – životu nebezpečno!
• Dodržujte bezpodmínečně pokyny personálu!
• Uvolnění klínů je možné až po konečném přistavení vlaku na nakládkovou kolej. Klíny po uvolnění zastrčte do
určených držadel na žel. voze. Vyčkejte pokynu železničního nebo terminálového personálu ke sjetí z vlakové soupravy.
• Při sjíždění z vlaku platí tytéž podmínky, jako pro najíždění (nahuštění vzduchového pérování, jízda krokem, atd.)
• Jízda vlakem ROLA je dovolena pouze řidiči a jednomu spolujezdci. Řidič a spolujezdec musí být jmenovitě uvedeni v
odesílacím příkazu. Jízda dalších osob je zakázána.
• Nástup, výstup je povolen jen v koncových stanicích po konečném přistavení vlaku (lehátkového vozu). Lehátkový
vůz není dovoleno po dobu přepravy opustit. Opuštění lehátkového vozu může být podmíněno celním odbavením,
pobytem v pohraniční přechodové stanici nebo poruchami ve vlakovém provozu, ale pouze na vyzvání oprávněným
pracovníkem. Nastupujte a vystu-pujte opatrně.
• Nevyhazujte z oken žádné předměty. Lehátkový vůz, prosíme , udržujte v čistotě a nepoužívejte toalety během pobytu
vlaku nebo během odstavení na terminálu.
Přepravní podmínky dodržujte bez vyzvání. Za veškeré škody na kamionech, vagonech a kolejovém zařízení, ke kterým
dojde ne-dodržením uvedených pokynů, odpovídá uživatel ROLA. Platí všeobecné obchodní podmínky Rail Cargo Operator – Austria GmbH/ROLA.

