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ΟΧΗΜΑΟΧΗΜΑ: : ΕπιλογήΕπιλογή κατάλληλουκατάλληλου oxoxήματοςήματος

ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ: : ΟρθήΟρθή τοποθέτησητοποθέτηση φορτίουφορτίου

ΔΕΣΙΜΟΔΕΣΙΜΟ: : ΧρήσηΧρήση κατάλληλωνκατάλληλων μέσωνμέσων ασφάλισηςασφάλισης
τουτου φορτίουφορτίου



ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το βάρος του φορτίου.

Ο όγκος και οι διαστάσεις του φορτίου.
Η φύση και οι ιδιότητες (είδος) του φορτίου



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΟλόκληρηΟλόκληρη ηη επιφάνειαεπιφάνεια φόρτωσηςφόρτωσης
τουτου οχήματοςοχήματος θαθα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
εντελώςεντελώς γεμάτηγεμάτη καικαι δενδεν πρέπειπρέπει νανα
υπάρχειυπάρχει κανένακανένα κενόκενό ανάμεσαανάμεσα σταστα
συσκευασμένασυσκευασμένα προϊόνταπροϊόντα, , ώστεώστε νανα
είναιείναι ομοιογενέςομοιογενές σύνολοσύνολο..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΤοΤο βάροςβάρος τουτου φορτίουφορτίου νανα είναιείναι μέσαμέσα στιςστις ικανότητεςικανότητες
μεταφοράςμεταφοράς τουτου οχήματοςοχήματος..
ΤοΤο κέντροκέντρο βάρουςβάρους τουτου φορτίουφορτίου νανα είναιείναι όσοόσο τοτο
δυνατόνδυνατόν χαμηλότεραχαμηλότερα, , γιαγια νανα επιτευχθείεπιτευχθεί ηη μέγιστημέγιστη
σταθερότητασταθερότητα ότανόταν τοτο όχημαόχημα φρενάρειφρενάρει, , επιταχύνειεπιταχύνει ήή
αλλάζειαλλάζει κατεύθυνσηκατεύθυνση..
ΝαΝα γίνονταιγίνονται συχνοίσυχνοί έλεγχοιέλεγχοι τηςτης κατάστασηςκατάστασης τουτου
φορτίουφορτίου κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου ταξιδιούταξιδιού, , ιδιαίτεραιδιαίτερα
έπειταέπειτα απόαπό απότομοαπότομο φρενάρισμαφρενάρισμα ήή απότομηαπότομη
στροφήστροφή..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΕάνΕάν έναένα μέροςμέρος τουτου φορτίουφορτίου πρόκειταιπρόκειται νανα αφαιρεθείαφαιρεθεί ήή
νανα μετακινηθείμετακινηθεί κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου ταξιδιούταξιδιού, , αυτόαυτό θαθα
πρέπειπρέπει νανα ληφθείληφθεί υπόψηυπόψη κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
φόρτωσηςφόρτωσης ώστεώστε μετάμετά απόαπό κάθεκάθε αλλαγήαλλαγή::

ΗΗ επίδρασηεπίδραση τουτου μεικτούμεικτού βάρουςβάρους τουτου οχήματοςοχήματος
πάνωπάνω στουςστους άξονεςάξονες τωντων τροχώντροχών νανα παραμείνειπαραμείνει
ισομερώςισομερώς κατανεμημένηκατανεμημένη
ΝαΝα είναιείναι εξασφαλισμένηεξασφαλισμένη ηη ομοιογένειαομοιογένεια καικαι ηη
στατικότηταστατικότητα τουτου φορτίουφορτίου..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΝαΝα κατανέμεταικατανέμεται τοτο βάροςβάρος τουτου φορτίουφορτίου
έτσιέτσι ώστεώστε νανα μηνμην ξεπερνιέταιξεπερνιέται τοτο μέγιστομέγιστο
επιτρεπόμενοεπιτρεπόμενο μεικτόμεικτό βάροςβάρος ανάανά άξοναάξονα..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΝαΝα μοιράζεταιμοιράζεται τοτο φορτίοφορτίο σωστάσωστά κατάκατά πλάτοςπλάτος καικαι
κατάκατά μήκοςμήκος ώστεώστε νανα επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται τοτο μικρότερομικρότερο
δυνατόδυνατό ύψοςύψος φόρτωσηςφόρτωσης..
ΝαΝα μηνμην υπερφορτώνεταιυπερφορτώνεται οο άξοναςάξονας διεύθυνσηςδιεύθυνσης μεμε
τοτο φορτίοφορτίο πολύπολύ μπροστάμπροστά ήή πολύπολύ πίσωπίσω..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΤοΤο φορτίοφορτίο πρέπειπρέπει νανα
τοποθετείταιτοποθετείται έτσιέτσι ώστεώστε νανα
εξασφαλίζειεξασφαλίζει επαρκήεπαρκή
ευστάθειαευστάθεια καικαι ευχέρειαευχέρεια στηνστην
αλλαγήαλλαγή κατεύθυνσηςκατεύθυνσης. . ΚατάΚατά τητη
διάρκειαδιάρκεια ενόςενός φρεναρίσματοςφρεναρίσματος
νανα μηνμην υπερφορτώνειυπερφορτώνει τουςτους
άξονεςάξονες καικαι τουςτους τροχούςτροχούς. . ΤοΤο
κέντροκέντρο βάρουςβάρους τουτου φορτίουφορτίου
πρέπειπρέπει νανα βρίσκεταιβρίσκεται όσοόσο τοτο
δυνατόνδυνατόν χαμηλότεραχαμηλότερα καικαι νανα
μηνμην είναιείναι τοποθετημένοτοποθετημένο απόαπό
τητη μίαμία πλευράπλευρά ((μονόμπανταμονόμπαντα).).

ΕΛΑΦΡΥ

ΒΑΡΥΒΑΡΥ



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ

ΤοΤο διαμέρισμάδιαμέρισμά
φόρτωσηςφόρτωσης πρέπειπρέπει νανα
διατηρείταιδιατηρείται πάνταπάντα σεσε
καλήκαλή κατάστασηκατάσταση, , 
ώστεώστε νανα
ελαχιστοποιείταιελαχιστοποιείται οο
κίνδυνοςκίνδυνος διαρροήςδιαρροής..

ΤαΤα ογκώδηογκώδη φορτίαφορτία απόαπό άμορφαάμορφα υλικάυλικά είναιείναι εκείναεκείνα πουπου δενδεν
έχουνέχουν απόαπό μόναμόνα τουςτους καμίακαμία μορφήμορφή συσκευασίαςσυσκευασίας, , γιαγια
παράδειγμαπαράδειγμα άμμοςάμμος, , έρμαέρμα, , πέτρεςπέτρες κκ..λλ..ππ. . ΙδιαίτερηΙδιαίτερη προσοχήπροσοχή
σταστα κοκκώδηκοκκώδη υλικάυλικά γιατίγιατί μετακινούνταιμετακινούνται κατάκατά τηντην μεταφοράμεταφορά
τουςτους καικαι υπάρχειυπάρχει κίνδυνοςκίνδυνος απώλειαςαπώλειας σταθερότηταςσταθερότητας στοστο
όχημαόχημα..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΕιδικήΕιδική προσοχήπροσοχή πρέπειπρέπει νανα δίνεταιδίνεται σταστα κινητάκινητά πλαϊνάπλαϊνά ήή όπισθενόπισθεν
μέρημέρη τηςτης καρότσαςκαρότσας τουτου οχήματοςοχήματος, , όπουόπου κάποιακάποια ζημιάζημιά ήή
παραμόρφωσηπαραμόρφωση μπορείμπορεί εύκολαεύκολα νανα οδηγήσειοδηγήσει σεσε απώλειααπώλεια μέρουςμέρους
τουτου φορτίουφορτίου διαμέσουδιαμέσου μικρώνμικρών οπώνοπών.  .  ΤαΤα παραπάνωπαραπάνω
τοιχώματατοιχώματα τηςτης καρότσαςκαρότσας τουτου οχήματοςοχήματος πρέπειπρέπει νανα
τοποθετούνταιτοποθετούνται σωστάσωστά καικαι νανα εφαρμόζουνεφαρμόζουν ακριβώςακριβώς, , ώστεώστε νανα
προλαμβάνονταιπρολαμβάνονται οιοι διαρροέςδιαρροές άμμουάμμου, , χαλικιώνχαλικιών ήή άλλωνάλλων
όμορφωνόμορφων πραγμάτωνπραγμάτων πουπου μεταφέρονταιμεταφέρονται..
ΌλαΌλα τατα σημείασημεία στερέωσηςστερέωσης τηςτης καρότσαςκαρότσας, , καθώςκαθώς καικαι τατα
πρόσθεταπρόσθετα εξαρτήματαεξαρτήματα ((μεντεσέδεςμεντεσέδες, , περόνεςπερόνες, , ορθοστάτεςορθοστάτες, , 
μηχανισμοίμηχανισμοί κλειδώματοςκλειδώματος τηςτης πίσωπίσω πλευράςπλευράς καικαι στερεωτέςστερεωτές τωντων
πλαϊνώνπλαϊνών πλευρώνπλευρών), ), πρέπειπρέπει νανα προστατεύονταιπροστατεύονται καικαι νανα
διατηρούνταιδιατηρούνται σεσε καλήκαλή κατάστασηκατάσταση..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΤαΤα πλαϊνάπλαϊνά τοιχώματατοιχώματα τηςτης καρότσαςκαρότσας πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν αρκετόαρκετό
ύψοςύψος, , όχιόχι μόνομόνο γιαγια νανα περιέχουνπεριέχουν πλήρωςπλήρως τοτο υλικόυλικό πουπου
φορτώνεταιφορτώνεται αλλάαλλά καικαι γιαγια νανα μειώσουνμειώσουν τηντην πιθανότηταπιθανότητα πτώσηςπτώσης
ήή κονιορτούκονιορτού απόαπό τοτο φορτίοφορτίο πουπου μπορείμπορεί νανα μετακινηθείμετακινηθεί κατάκατά τοτο
ταξίδιταξίδι. . 
ΕπεκτάσειςΕπεκτάσεις καθκαθ’’ ύψοςύψος τωντων πλαϊνώνπλαϊνών πρέπειπρέπει νανα
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται, , ότανόταν οιοι συνθήκεςσυνθήκες καικαι οο τύποςτύπος τουτου φορτίουφορτίου τοτο
επιτρέπειεπιτρέπει.  .  
ΌτανΌταν είναιείναι αναγκαίοαναγκαίο, , πρέπειπρέπει νανα χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται αλυσίδεςαλυσίδες
εγκάρσιαεγκάρσια στοστο όχημαόχημα ((απόαπό πλευράπλευρά σεσε πλευράπλευρά), ), στηνστην κορυφήκορυφή
τωντων προεκτάσεωνπροεκτάσεων, , γιαγια νανα προλαμβάνεταιπρολαμβάνεται ηη πλαϊνήπλαϊνή υπερχείλισηυπερχείλιση
τωντων υλικώνυλικών..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΤοΤο διαμέρισμαδιαμέρισμα τουτου φορτίουφορτίου πρέπειπρέπει νανα καλύπτεταικαλύπτεται απόαπό τηντην
κορυφήκορυφή τουτου οχήματοςοχήματος, , εάνεάν υπάρχειυπάρχει κίνδυνοςκίνδυνος νανα πέσειπέσει τμήματμήμα
τουτου φορτίουφορτίου ήή νανα μετατραπείμετατραπεί σεσε σκόνησκόνη.  .  ΟΟ τύποςτύπος καλύμματοςκαλύμματος
πουπου θαθα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί, , εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τητη φύσηφύση τουτου φορτίουφορτίου
πουπου μεταφέρεταιμεταφέρεται..
ΤαΤα containerscontainers μεμε κάλυμμακάλυμμα ((skipskip), ), ότανόταν φορτώνονταιφορτώνονται στοστο όχημαόχημα
μεταφοράςμεταφοράς πρέπειπρέπει νανα ασφαλίζονταιασφαλίζονται επαρκώςεπαρκώς σεσε μετακινήσειςμετακινήσεις, , 
φρεναρίσματαφρεναρίσματα καικαι στροφέςστροφές.  .  ΤαΤα μπράτσαμπράτσα ανόρθωσηςανόρθωσης πρέπειπρέπει
νανα τοποθετούνταιτοποθετούνται σωστάσωστά στιςστις σχεδιασμένεςσχεδιασμένες θέσειςθέσεις τουςτους καικαι οιοι
αλυσίδεςαλυσίδες φόρτωσηςφόρτωσης νανα τοποθετούνταιτοποθετούνται σωστάσωστά πρινπριν απόαπό τητη
μετακίνησημετακίνηση τουτου οχήματοςοχήματος. . 
..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΈναΈνα ύφασμαύφασμα ήή δίχτυδίχτυ συνήθωςσυνήθως απαιτείταιαπαιτείται γιαγια νανα προλαμβάνειπρολαμβάνει
τηντην υπερχείλισηυπερχείλιση τουτου φορτίουφορτίου στοστο δρόμοδρόμο.  .  ΣταΣτα containerscontainers, , πρινπριν
φορτωθούνφορτωθούν στηνστην καρότσακαρότσα τουτου οχήματοςοχήματος, , πρέπειπρέπει επίσηςεπίσης νανα
τοποθετείταιτοποθετείται ύφασμαύφασμα ήή δίχτυδίχτυ. . 
ΌτανΌταν κατάκατά τηντην φόρτωσηφόρτωση φορτηγώνφορτηγών πρέπειπρέπει νανα σκεπαστούνσκεπαστούν μεμε
ύφασμαύφασμα, , πρινπριν αφήσουναφήσουν τοντον τόποτόπο φόρτωσηςφόρτωσης, , πρέπειπρέπει νανα
ληφθούνληφθούν κατάλληλεςκατάλληλες προφυλάξειςπροφυλάξεις γιαγια τηντην αποφυγήαποφυγή πτώσεωςπτώσεως
αντικειμένωναντικειμένων τουτου φορτίουφορτίου. . 
ΕπιπλέονΕπιπλέον, , πρέπειπρέπει νανα παρέχονταιπαρέχονται γερανοίγερανοί, , κάτωκάτω απόαπό τουςτους
οποίουςοποίους θαθα περνούνπερνούν τατα φορτηγάφορτηγά καικαι οιοι οποίοιοποίοι θαθα τοποθετούντοποθετούν
τοτο ύφασμαύφασμα στοστο φορτίοφορτίο.  .  ΘαΘα πρέπειπρέπει νανα παρέχονταιπαρέχονται οδηγίεςοδηγίες
προστασίαςπροστασίας καικαι διευκολύνσειςδιευκολύνσεις γιαγια τουςτους ανθρώπουςανθρώπους πουπου
εργάζονταιεργάζονται στηνστην κορυφήκορυφή τουτου οχήματοςοχήματος..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΤέλοςΤέλος, , οιοι άξονεςάξονες τωντων τροχώντροχών τωντων οχημάτωνοχημάτων μπορείμπορεί νανα
υπερφορτωθούνυπερφορτωθούν ότανόταν αυτάαυτά κινούνταικινούνται σεσε κεκλιμένοκεκλιμένο οδόστρωμαοδόστρωμα, , 
οπότεοπότε υπάρχειυπάρχει μετακίνησημετακίνηση φορτίουφορτίου.  .  ΕιδικότεραΕιδικότερα, , φορτίαφορτία
αδρανώναδρανών μπορείμπορεί νανα μετακινηθούνμετακινηθούν εύκολαεύκολα απόαπό τοτο έναένα στοστο άλλοάλλο
άκροάκρο τουτου containercontainer, , γιγι’’ αυτόαυτό τοτο φορτίαφορτία πρέπειπρέπει νανα ελέγχονταιελέγχονται
συχνάσυχνά καικαι τοτο φορτίοφορτίο νανα αναδιατάσσεταιαναδιατάσσεται ομοιόμορφαομοιόμορφα. . 
ΧυτάΧυτά ήή άμορφαάμορφα φορτίαφορτία είναιείναι προτιμότεροπροτιμότερο νανα λαμβάνουνλαμβάνουν τητη
μορφήμορφή μικρώνμικρών ποσοτήτωνποσοτήτων είτεείτε πέφτονταςπέφτοντας διαμέσουδιαμέσου οπώνοπών στοστο
σώμασώμα τουτου οχήματοςοχήματος είτεείτε νανα αναρροφώνταιαναρροφώνται απόαπό τηντην κορυφήκορυφή τουτου
διαμερίσματοςδιαμερίσματος φόρτωσηςφόρτωσης..



ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΥλικάΥλικά, , όπωςόπως στεγνήστεγνή άμμοςάμμος, , στάχτηστάχτη καικαι μεταλλεύματαμεταλλεύματα, , είναιείναι
εξαιρετικάεξαιρετικά επίφοβαεπίφοβα γιαγια τητη δημιουργίαδημιουργία κονιορτούκονιορτού καικαι πρέπειπρέπει νανα
σκεπάζονταισκεπάζονται πάνταπάντα μεμε κατάλληλοκατάλληλο κάλυμμακάλυμμα.  .  
ΗΗ κάλυψηκάλυψη μεμε δικτύωμαδικτύωμα μπορείμπορεί μερικέςμερικές φορέςφορές νανα συγκρατήσεισυγκρατήσει
φορτίαφορτία πουπου αποτελούνταιαποτελούνται απόαπό μεγάλαμεγάλα τεμάχιατεμάχια, , όπωςόπως
σκουριασμένασκουριασμένα μέταλλαμέταλλα καικαι απορρίμματααπορρίμματα οικοδομώνοικοδομών.  .  
ΑνΑν χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί δίχτυδίχτυ, , οο τρύπεςτρύπες τουτου πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
μικρότερεςμικρότερες απόαπό τατα αντικείμενααντικείμενα πουπου μεταφέρονταιμεταφέρονται καικαι επίσηςεπίσης
πρέπειπρέπει νανα είναιείναι αρκετάαρκετά δυνατόδυνατό, , ώστεώστε νανα συγκρατείσυγκρατεί τατα
μεταφερόμεναμεταφερόμενα αντικείμενααντικείμενα. . 
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80% 50%

50%

50%
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ΣχοινιάΣχοινιά ((έμμεσηέμμεση πρόσδεσηπρόσδεση ελαφρώνελαφρών φορτίωνφορτίων))
ΑλυσίδεςΑλυσίδες μεμε γάντζουςγάντζους: 8: 8 mm / 4 t)mm / 4 t)
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ΔέστρεςΔέστρες:: ιμάνταςιμάντας 5 cm5 cm / 2/ 2tt καικαι εντατήρεςεντατήρες ((εργάτηςεργάτης ήή καστάνιακαστάνια) ) 

LC=Ικανότητα
προσδεσης
SHF=Πρότυπη
δύναμη χειρός
STF=Πρότυπη
δύναμη προέντασης



ΔΕΣΙΜΟΔΕΣΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
ΤαινίεςΤαινίες μεταλλικέςμεταλλικές ήή πλαστικέςπλαστικές

((φορτίαφορτία σεσε παλέτεςπαλέτες ήή βάσειςβάσεις
εμπορευματοκιβωτίωνεμπορευματοκιβωτίων.) .) 
ΛάστιχαΛάστιχα ((««χταπόδιαχταπόδια»» μεμε γάντζουςγάντζους γιαγια

ελαφριάελαφριά αντικείμενααντικείμενα))
ΣυρματόσχοιναΣυρματόσχοινα ((κάθετηκάθετη σύσφιξησύσφιξη

φορτίωνφορτίων μεμε τανυστήρεςτανυστήρες περιστροφικούςπεριστροφικούς
ήή καστάνιαςκαστάνιας))
ΠλαστικόΠλαστικό φιλμφιλμ ((εκτατόεκτατό ήή

συρρικνούμενοσυρρικνούμενο γιαγια μοναδοποίησημοναδοποίηση
φορτίωνφορτίων): ): όχιόχι γιαγια βαριάβαριά ήή αιχμηράαιχμηρά



ΆμεσηΆμεση πρόσδεσηπρόσδεση
ΔΕΣΙΜΟΔΕΣΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ



Μέγεθος

12.000 κιλά16.000 κιλά16 mm (τύπου Τ)

7.500 κιλά10.000 κιλά13 mm (τύπου Τ)

6.700 κιλά9.000 κιλά13 mm

4.500 κιλά6.000 κιλά10 mm

3.000 κιλά4.000 κιλά8 mm

2.300 κιλά3.000 κιλά7,3 mm

1.700 κιλά2.300 κιλά6 mm

Με γάντζους
απλούς

Με γάντζους διχάλας
ή εγκοπής

Αλυσίδα

2.000 κιλά50 mm

1.000 κιλά35 mm

250 κιλά25 mm

Δέστρα (ιμάντας)

300 κιλά12 mmΣυνθετικό σχοινί

Ικανότητα πρόσδεσηςΜέσο πρόσδεσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΆμεσηΆμεση πρόσδεσηπρόσδεση

ΔΕΣΙΜΟΔΕΣΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ



΄Εμμεση΄Εμμεση πρόσδεσηπρόσδεση

ΔΕΣΙΜΟΔΕΣΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ



΄Εμμεση΄Εμμεση πρόσδεσηπρόσδεση

1.000 κιλάΤανυστήρας

750 κιλάΛεβιές (σκύλα)
7 mm και άνωΑλυσίδα

600 κιλάΚαστάνια χειρός (με έλξη
κάτω)50 mm

300 κιλά
Καστάνια χειρός

(με ώθηση επάνω)
50 mm

300 κιλάΒίντσι (εργάτης)50 mm

250 κιλάΚαστάνια χειρός35 mm

100 κιλάΚαστάνια χειρός25 mm

Δέστρα
(ιμάντας)

100 κιλάΔιπλός κόμπος12 mm

50 κιλάΜονός κόμπος10 mm
Σχοινί

Αποτέλεσμα σε
δύναμη τάνυσηςΜέσο τάνυσηςΜέγεθοςΕίδος μέσου

πρόσδεσης

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ

ΔΕΣΙΜΟΔΕΣΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ
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ΝαΝα χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται προστατευτικάπροστατευτικά λάστιχαλάστιχα στιςστις
αιχμηρέςαιχμηρές γωνίεςγωνίες..
ΜεγάληΜεγάλη προσοχήπροσοχή ότανόταν απασφαλίζονταιαπασφαλίζονται χταπόδιαχταπόδια ήή
λεβιέδεςλεβιέδες..
ΝαΝα ελέγχεταιελέγχεται πάνταπάντα, , ότιότι τοτο ψαλίδιψαλίδι πιέζειπιέζει τοντον
κοτσαδόροκοτσαδόρο προςπρος τατα κάτωκάτω. . ΟΟ οδηγόςοδηγός μπορείμπορεί νανα
χάσειχάσει τοντον έλεγχοέλεγχο τουτου οχήματοςοχήματος εάνεάν τοτο
ρυμουλκούμενορυμουλκούμενο πουπου τραβάειτραβάει αρχίσειαρχίσει νανα μετακινείταιμετακινείται
δεξιάδεξιά –– αριστεράαριστερά επειδήεπειδή είναιείναι ακατάλληλαακατάλληλα
φορτωμένοφορτωμένο..
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