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Вовед
Верзијата на Англиски јазик од овој документ претставува официјална верзија

Оваа брошура претставува додаток кон стандардот за здравствена заштита и безбедност 
“Упатства за минимална безбедност за обезбедување на карго“ (Референца ST 018)

Локалните правила мора да се воспостават во согласност со процената на ризикот и со 
Европскиот стандард ЕN12195.

Единствената официјално достапна верзија од овaa брошура е онаа што може да се најде на 
следната веб адреса:

www.arcelormittal.com/fce/transportsafety 

Оваа брошура е подготвена од внатрешни и надворешни експерти и според ArcelorMittal, 
таа претставува најсоодветен метод за обезбедување на карго. Во секој случај, ова не го 
исклучува возачот, неговиот/нејзиниот супервизор ниту неговата/нејзината компанија 
од одговорноста да го извести ArcelorMittal доколку тој/таа открие какви било можни 
нерегуларности во нашите барања. 

Овој документ го подготви работниот тим:

Koen Gerres (Коен Жерс) од ArcelorMittal Гент
Oliver Dzietko (Оливер Џиетко) од ArcelorMittal Бремен
Patrick Camps (Патрик Кампс) од APERAM Генк
Walter Hitzigrath (Волтер Хициграт) од одделението за Купување и набaвки на Esch sur Alzette
François Treillard (Франсоа Трилард) од одделението Flat Carbon Europe СТО
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Транспортни компании, внатрешни и надворешни складишта, транспортни одделенија во 
или надвор од ArcelorMittal.
Овој документ претставува стандард на локациите на ArcelorMittal во Европа и упатство за 
локации на ArcelorMittal надвор од Европа.

- Овој документ се однесува на Тенки Челични производи (Котури, лимови). 
- Таблите не спаѓаат во доменот на овој документ.

Домен на примена 0
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Барања за возила 1
Во доменот на оваа брошура спаѓаат:

1.1. Општи одредби
Погледнете § 3.2 од стандардот ST18 за детали за барањата за камиони

камион влекач со полу-приколка шлепер

Слики 1.1 и 1.2 – Фотографија на приколка со нормална поставеност, опремена со жлебови и 
потпорна структура
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Слики 1.3 и 1.4: Примери за несоодветни платформи за товарење (отпад, палети, нечистотија, дефекти 
на покривачот на приколката,...]

Секоја од точките за 
прикачување мора 
да издржи отпор од 
2 тона 
Минимален број на 
точки за прикачување: 
8 пара (но, ако се 
доволни и помал 
број на точки за 
прикачување, 
камионот ќе се 
товари)

Максимум 2 ремена 
може да има на една 
точка за прикачување.
Доколку се 2, тие 
не може да бидат 
поставени во ист 
правец

Straps

Attachment 
point

D1 Лош пример

D2 Добар пример
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1.2 Видови приколки за транспорт на котури

 1.2.1. Приколки со корито за транспорт на котури 
Облогата на жлебовите мора да биде гумена или дрвена 

• Котурите, доколку се постават во жлеб, треба бидат одвоени од дното минимум 20 мм: ова 
е заради безбедносни и сигурносни причини.

• Закосениот дел треба има хоризонтален агол од 35 степени
• Ширината на жлебот треба да биде најмалку 60% од дијаметарот на котурот
• Генерално, се препорачува употреба на потпорни столбови во сите случаи, а на повеќето 

локации тоа е задолжително: како минимум, еден пар мора да се користи пред Првиот 
Котур и овие потпорни столбови мора да бидат вградени во површината за товарење.

Исто така, видете слики 1.1 и 1.2 Приказ на нормална приколка опремена со жлебови и 
потпорни структури.

D3 – Приказ на желбови за Котури во нормална приколка или камион кипер

Дијаметар на макара

Косина од 35°

Минимално
растојание: 20 мм

Ширина на жлеб

Не лизгачки
подлоги

Не лизгачки
подлоги

Длабочина
на жлеб
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 1.2.2. Камион кипер

Доколку овој уред е прифатен од Фабриката, ова се соодветните барања.
(покрај упатствата за нормална приколка)
Види D3
Жлебот мора да биде опремен со гума за целата ширина на Котурот.
 Котурите треба да бидат на растојание од минимум 20 мм од дното: ова е заради 
безбедносни причини.
Употребата на потпорна структура е задолжителна. 
Доколку не се користат традиционални вертикални потпорни столбови, хоризонталната 
потпорна структура мора да се вгради во страничните панели на киперот 

внимавајте!:
Двете хоризонтални шипки без дополнителни 
каиши може да се користат само кај 
лиценцирани шипки и лиценцирани држачи за 
прикачување.

Слики 1.5 и 1.6 Целосни прегледи на камион кипер

Слика.1.7 Потпорна структура пред Котурот со 
каиши;

Слика 1.8 Потпорна структура пред и зад 
Котурот без каиши 
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Видете §3.1 за детали за операции на обезбедување.

1.3. Видови приколки за материјали на санки или во 
палети

1.3.1. Рамна приколка (целосно дрвен под Платформа)
• Важечки се Општите одредби (§1.1)

1.3.2. Приколки со жлебови 
• Жлебовите треба да се затворат така што платформата за товарење да остане стабилна и 

рамна.
• Покривачот на жлебовите треба да биде рамен и да ја обезбедува истата поддршка на 

товарот како и преостанатиот дел од платформата (покривачот не смее да пропаѓа).

Слика 1.10 - Пример на приколка со поставени 
покривачи на жлебовите.

Слика 1.9 Најдобра потпорна структура пред и зад Котурот без каиши 
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1.4. Посебни капацитети за товарење 

1.4.1 Транспортни единици

Транспортната единица може исто така да биде дизајнирана за товарење на Котури во 
надолжен правец.
Во тој случај, обезбедувањето мора да се направи во согласност со нормалните барања за 
приколки за Котури. 

1.4.2 Поморски контејнери
Обезбедувањето во поморските контејнери не спаѓа во овој домен:
Видете препораки во упатството од ArcelorMittal Logistics во Антверпен, во документот 
„препораки за полнење/товарење на контејнери“ кој може да се најде на следната адреса 
(линк кој е валиден само за луѓето на ArcelorMittal)
https://www.myarcelormittal.com/1intranet/home/BA/corporate/publications/Logistics/Pages/Publist.aspx  

Слика 1: Транспортна единица

Слика 1,13:Транспортна единица опремена за 
прием на Котури со трансверзална оска во правец 
на возењето; обезбедувањето се врши со два 
ремена и со користење на четири штитници на 
аглите. На двете страни мора да се постави по 
еден пар на потпорни столбови. 

Слика 2: Транспортна единица натоварена на 
приколка

Слика 1.14: Исти ремени како и кај вообичаените 
приколки.
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Уреди за обезбедување 2
2.1. Штитници на аглите

Синтетички или слични странични штитници на аглите мора да бидат на располагање 
во возилото затоа што нивната употреба е задолжителна, освен во посебни случаи за кои 
одлучува самата топилница (во зависност од квалитетот и/или пакувањето на производот) 
на пр.: доколку материјалот за пакување веќе содржи штитници на аглите.

Превозникот мора да дефинира кој вид е соодветен - видете неколку препорачани видови 
подолу 

Слика 2.01 Неопходни штитници на аглите 

Слики 2.03-1, 2.03-2, 2.03-3

Слика 2.02 Случај кога не се неопходни штитници 
на аглите
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2.2. Потпорни столбови 

Потпорните столбови мораат да бидат од алуминиум или челик и мора да се дел од 
оригиналната опрема обезбедена од овластениот производител на приколката.

Тие мора да бидат во добра состојба.

Задолжителен минимум: 2 пара, се препорачуваат минимум 3 пара.
Користете го максималниот број на потпорни столбови со кои располагате.
Минималните димензии треба да бидат:
• ширина 70х70 мм
• висина 1200 мм (максималната висина мора да биде дефинирана од секоја фабрика, 

имајќи ги предвид локалните ограничувања за кранови), наша препорака е висината да 
биде меѓу 1200 и 1500 мм

Слика 2.04 и Слика 2.05 Потпорни столбови

Слики 2.03-4, 2.03-5, 2.03-6
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2.3. Покривачи на жлебови

Ако не е возможно користење на потпорни столбови, покривачот на жлебот може да се 
користи како средство за одржување на растојанието во жлебот. Во тој случај, покривачите 
на жлебови мора да бидат дел од оригиналната опрема што е обезбедена од овластениот 
производител на приколката.

Тие мора да бидат поставени на ниво на дното на централниот дел на Котурот и обезбедени.

Слики 2.09-1, 2.09-2, 2.09-3, 2.09-4, 2.09-5, 2.09-6 Примери за препорачани видови на покривачи на 
жлебови, доколку се користат за одржување на растојание 

Слика 2.06 Слика 2.07 Слика. 2.08
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2.4. Каиши

Задолжително е користење на каиши со минимална јачина од:
• LC  ≥ 2000 daN
• STF  ≥ 300 daN
• Доколку се користат најлонски ремени, тие мораат да бидат во согласност со EN12195-2
• Доколку се користат синџири, тие мораат да бидат во согласност со EN12195-3
• Ако се користат кабли тие мораат да бидат во согласност со EN12195-4 (за користењето 

на кабли одлучувааат самите топилници)

Ремени / синџири / кабли мораат да бидат во добра состојба и мора да бидат означени (со 
читлива етикета)

a LC : Капацитет на каиши: максимална дозволена директна сила што може да ја издржи каиш во 
употреба (EN 12195-1)
bСтандардна сила на напрегнување = резидуална сила после физичко олабавување на рачката на 
уредот за затегнување (EN12195-1). Тоа е карактеристика на затегнувачот (кој е обележан со 
одреден (STF).

Слкика 2.11 Најлонски ленти во добра состобја

Најлонски ремени

Слика 2,10
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Слики 2.12-1, 2.12-2 и 2.12-3 Примери на 
оштетени ремени

Слика 2.13 Синџир во добра состојба Слика 2.14 Кука на синџир во лоша состојба
Уред за обезбедување кој не функционира 
правилно

Синџири
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Слики 2.16-1 и 2.16-2 Стегач во добра состојба

Кабли

2.5. Стегачи

Слики 2.15-1, 2.15-2 Кабли во лоша состојба
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2.6. Подлога против лизгање

Користењето на подлоги против лизгање е задолжително
Тие мора да бидат видливи после товарењето 
Улогата на подлогите против лизгање е да го зголемат коефициентот на триење.
Тие мора да бидат во добра состојба.

Потребни карактерстики на подлоги против 
лизгање:
- коефициент на лизгање ≥ 0,6
- тие мора да издржат притисок од 125 т/м²
- ширина ≥ 100 мм
- дебелина 

• Нормална приколка: ≥ 6 мм
• камиони кипери: околу 20 мм (видете ги 

локалните барања за таквите случаи)

Слика 2.17 Пример на добра 
подлога против лизгање

Слика 2.19 Подлоги против лизгање во „нормална“ 
приколка со жлебови 

Слика 2.20 Подлоги против лизгање за камион 
кипер

Слика 2.18 Пример на подлога против лизгање во лоша состојба 
(искината и оштетена)
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D4: Подлога против лизгање во желбот со димензии

D5: Подлоги против лизгање што се користат за палети/санки

- Должина:
• Котури: должина > ширина на жлебот/косината

• лимови: подлоги против лизгање: 2 х должина од подот на товарот
• палети: 2 х должина на жлебот 

Се прифаќаат подлоги
против лизгање кои се
состојат од неколку
делови

Пакет лимови

Не лизгачки подлоги

Платформа на приколка
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За да бидат ефикасни подлогите против лизгање, задолжително е да се избегне контакт 
меѓу каргото (Котур, палета, санки, решеткасти сандаци, сандаци...) и подот кај што е 
поставен товарот.

Лимови во Пакет

Подлоги против лизгање
Жлеб Макара

D6: Примери за несоодветни подлоги против лизгање

Слика 2.21 (Несоодветни)
Каргото е во контакт со површината на 
приколката (овде: покривач на жлеб)

Слика 2.22 (Соодветни)
Каргото не е во контакт со површината на 
приколката
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Наша препорака е подлогата против лизгање да се поставува на максимално растојание од 
300 мм

< 300 mm

Лимови во Пакет

Подлоги против лизгање
Жлеб Макара

Слика 2,23
Забележете ги подлогите 
против лизгање, кои се 
видливи после товарење.

D7: Примери за соодветни подлоги против лизгање
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2.7. Скали (доколку ги има обезбедено 
транспортната компанија)

Тие мора да бидат во добра состојба.

2.8. Прачка за покрив

- Прачката за покривот мора да биде во добра состојба.
- Покривот секогаш отворајте го со соодветна опрема

Слики 2.24-1, 2.24-2, 2.24-3 - Примери за добри скали
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Правила за обезбедување на 
челични производи 3
3.0. Општа забелешка 
Следните цртежи ги илустрираат принципите за обезбедување, но возачите на камиони 
и топилниците мораат да ги користат формулите за пресемтување со кои го добиваат 
бројот на каиши, земајќи ја предвид тежината на производите, коефициентот на триење на 
подлогите против лизгање, LC, STF на каишите,...

Погледнете ја библиографијата 

Клуч за цртежи на следните страници

Потпорни столбови

Не лизгачки подлоги

Каиши

Штитници за Агли
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2

1

Длабочина на жлеб

Длабочина на жлеб

CS01 Обезбедување на Котур со коефициент ≥ 0.66 на приколка со жлебови

3.1. Котури поставени без санки
3.1.1 Котур со сооднос на ширина/висина ≥ 0.66 - 
На приколка со жлебови 

26 ArcelorMittal
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Длабочина на жлеб

Ова решение може да се примени и при товарење на повеќе Котури на приколка, 
погледнете ја следната страница

5

3

4
Проверете дали каишите се насочени кон предниот дел! 

CS01 Лошо 

Длабочина на жлеб

Длабочина на жлеб

Потпорните
столбови се во
директен контакт
со страницата
котурите

Поглед од горе:

Длабочина на жлеб

27ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

Дополнителен пример

2

1

CS02 неколку Котури на жлеб 

Правец на возење

Правец на возење
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

29

3

4

5

6

7

Правец на возење

Правец на возење

Покривачите на
жлебовите се користат
како одржувачи на растојание
меѓу вториот и третиот котур Правец на возење

Потпорните столбови се
во директен контакт со
страницата на Котурот

Покривачите на жлебовите се користат
како одржувачи на растојание

наредените покривачи на жлебовите мора да ја достигнат
минималната висина на Котурот од нејзиниот центар

Поглед од горе:

Поглед од страна:
Правец на возење

Правец на возење

Не заборавајте да ги
обезбедите одржувачите
на растојание

29ArcelorMittal
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

На камион кипер 

2

1

CS03 Котур на камион кипер 

Правец на возење

Правец на возење
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

31

53

4

Правец на возење

Правец на возење

Преден делЗаден дел

Поглед од горе:
со позицијата на потпорните столбови

Се препорачува

Правец на возење

6

Правец на возење
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

3.1.2 Котури со коефициент на ширина/висина < 0.66 на приколка со жлебови - 
опасност од превртување

2

1

CS04 Котури со коефициент на ширина/висина < 0.66 на приколка со жлебови

Правец на возење

Правец на возење
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

33

3

4

Добра алтернатива: Погледнете исто така уште една можност наведена во библиографијата

5

6

Правец на возење

Потпорните
столбови во
директен контакт
со страницата
на Котурот

Поглед од горе:

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Примери: Слики 3.1 и 3.2 од упатството за товарење од Бремен.
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

3.2. Котури на санки или на палети
3.2.1. Котури со хоризонтална оска 

2

1

CS05 Котури - Хоризонтална оска насочена странично

Правец на возење

Правец на возење
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

35

3

4

5

6

Слика 3,3 

Правец на возење

Потпорни
столбови:
строго
препорачани

Правец на возење

Котурот и Санките мора да бидат
врзани заедно, на цврст и безбеден
начин, пред да бидат натоварени
на платформата

Потпорни
столбови:
строго
препорачани

Правец на возење

Потпорни
столбови:
строго
препорачани

Правец на возење

Потпорни
столбови:
строго
препорачани

35ArcelorMittal



36 ArcelorMittal

3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

2

1

Котури- Каде Хоризонталната оска е насочена фронтално

Оваа ситуација овозможува странично истоварување со помош на виљушкар.

3

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Котурот и Санките мора да бидат
врзани заедно, на цврст и безбеден
начин, пред да бидат натоварени
на платформата 
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

Слика 3,5 

4

Правец на возење

Опција 1: користење на потпорни
 столбови (строго се
 препорачува) 

Се обезбедуваат другите
две макари на ист начин како и оваа

Поглед од горе:
со позицијата на
потпорните
столбови 

Правец на возење

Опција 2: без потпорни столбови

Се обезбедуваат другите
две макари на ист начин како и оваа
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view5

3.2.2. Котури со вертикална оска 

2

3

1

4

CS07 Котури - Вертикална оска 

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Котурот и Санките мора да бидат
врзани заедно, на цврст и безбеден
начин, пред да бидат натоварени
на платформата

Правец на возење

Правец на возење

38 ArcelorMittal



39ArcelorMittal

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

39

Принципот на обезбедување на вакви Котури мора да биде според описот даден подолу:

D8

D9

…но со уред кој спречува паѓање на сините и зелените каиши. Една можност за да се 
постигне ова е да се додаде посебен каиш со две јамки, како што е прикажано со црниот каиш 
подолу:

Видете на Слика 3.6:
Од „Упатства од најдобри 
европски практики
за обезбедување на карго при 
патен транспрот“ (стр.175)

8

7

6
Забелешка:

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Црвени каиши се задолжителни за
товар на 5 т, освен ако пресметката
не покаже дека тие не се неопходни.

Правец на возење

Правец на возење
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3.3. Нестандардни Котури (полесни од 3 тони) 
кои ќе се товарат трансверзално, во правец на 
возењето

N.B: „Нестандардните Котури“ може да се разликуваат една од друга во една иста приколка
Решенијата претставени подолу се само некои од можните решенија, но другите може да 
бидат побарани во согласност со локалните процедури на топилниците.
• За да избегне лизгање, нестандардните Котури треба да се товарат потпрени на 

потпорните столбови или на прегргадниот ѕид. 
• Нестандардните Котури треба да се товарат на подлоги против лизгање поставени по 

целата барана должина на приколката.
• Секоја нестандардна Котур (види подолу) треба да се обезбеди од тркалање со 2 алки 

(неприцврстени).

Дополнителна препорака е потешките Котури да се постават во близина на потпорен уред 
(потпорен ѕид или потпорни столбови).
Имајте во предвид дека синџирите не можат да бидат заменети со каиши, бидејќи каишите 
би се растегнале (проблемот е тоа што ние не ја знаеме реалната тежина на Котурот) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Преглед на нестандардни Котури поставени во исправена позиција
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

Ние нема да ги разгледуваме другите можности за обезбедување на нестандардни Котури 
(бидејќи се многубројни).

Засебни методи за обезбедување и приколки можат да се користат исто така по нивно 
одобрување од страна на топилницата.

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

Правец на возење

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Потпорни столбови
Палета
Дополнителен ремен

D11 Преглед на нестандардни Котури во исправен позиција - друга можност
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3.4 Пакет лимови на палети
Во овој случај, „пакет“ значи групирање на неколку лимови или пакети заедно како една 
единица за врзување со неколку метални ремени.

3.4.1 Еден ред на пакет лимови поставен на палети

2

1

CS08 Еден ред на пакет лимови поставен на палети

Правец на возење

Правец на возење

Подлога против лизгање
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3

4

5

6

7

8

Лимовите и палетата мора
да бидат врзани заедно, на
цврст и безбеден начин,
пред да бидат натоварени
        на платформата

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови

Лимовите и палетата мора
да бидат врзани заедно, на
цврст и безбеден начин,
пред да бидат натоварени
        на платформата

Правец на возење

Опција 2: задни каиши

Правец на возење

Опција 2: задни каиши

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

3.4.2 Пакет лимови на палети натоварени едни над други

2

1

CS09 Пакет лимови на палети натоварени едни над други

Правец на возење

Правец на возење

 Подлога против лизгање
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

3

4

Правец на возење

Лимовите и палетата мора да бидат
врзани заедно, на цврст и безбеден
начин, пред да бидат натоварени
 на платформата

Правец на возење

Слика 3.7
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

3.4.3 Два реда на пакети лимови поставени на палети

2

3

1

4

CS10 Два реда на пакети лимови поставени на палети

5

6

Правец на возење

Правец на возење

Подлога против лизгање

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови

Опција 1: потпорни столбови

Лимовите и палетата мора да бидат врзани заедно,
на цврст и безбеден начин, пред да бидат
натоварени на платформата

Правец на возење

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови

Правец на возење

Опција 1: потпорни столбови
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

47

8

7

11

10

9

Правец на возење

Опција 2: задни каиши

Правец на возење

Опција 2: задни каиши

Правец на возење

Опција 2: задни каиши

Лимовите и палетата мора да бидат врзани заедно,
на цврст и безбеден начин, пред да бидат
натоварени на платформата

Правец на возење

Опција 2: задни каиши

Правец на возење

Опција 2: задни каиши
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

3

3.4.4 Комплициран товар од пакет лимови

2

1

CS11 Комплициран товар од пакет лимови

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Подлога против лизгање

Челични/Пластични ремени
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

49

4

7

8

5

6

Поглед од горе:

Потпорните столбови се
во директен контакт со
страницата на пакетот

Правец на возење

Правец на возење

Поглед од горе:

Палета во директен контакт
со страницата на пакетот

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење
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3.3. Rest coils (less than 3 tons) that will be loaded 
transversally to the driving direction

N.B: “Rest coil” can be different one from the others on a same trailer
Solutions presented below are some of the possibilities but others can be required by local 
procedures of the mills.

• To avoid slipping, rest coils should be loaded close against the stanchion or against the 
headwall. 

• The rest coils should be loaded on Anti-slide Mats over the whole required length of the trailer.
• Each rest coil (see below) should be secured against rolling with 2 wedges (not nailed).

Additional recommendation is to put heavier coils close to the support device (headwall or 
stanchions).
Note that the chains cannot be replaced by lashings because otherwise the lashings would stretch 
(the problem is that we do not know the real weight of the coil) 

Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

D10 Rest coils upside view

3.5 Лимови без палети
Сите лимови се товарат одеднаш (се врзуваат со ремени пред товарењето)

2

1

CS 12 Лимови без палети

Правец на возење

Правец на возење

Подлога против лизгање
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Правец на возење

12345678910111213

Преграден ѕид

Синџир
Ремен
Дрвен клин
Подлога против лизгање

51

3

4

Не постои обврска за поставување на стегачи на ремени пред одврзување или 
заврзување.

5

6

7
Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење

Правец на возење
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Општи упатувања:

BGL прирачник
http://www.bgl-ev.de/web/service/angebote_publikationen.htm

Референца 3.0 „најнови информации за обезбедување на товар“ ноем. 2006 од Алфред 
Лампен (Alfred Lampen)- 
Verlag Günter Hendrisch GmbH & Co. KG
http://www.ladungssicherung.de
 (каде се дадени формулите за пресметување на бројот на стегачи во § 6 пресметка за 
обезбедување на товар) 

Референца 3.1.2 Решение за обезбедување на Котури со коефициент на ширина/висина < 
0.66 на приколка со жлебови
CargoPin role system 
http://www.eversgmbh.com/Homepage/Securing/Load-safety/Rolls-of-metal-tarpaulin-covers/
AA-Metal-rolls-and-plan-trailers/Securing-of-rolls-of-metal.aspx
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