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Челни товарачи, дъмпери 
и самосвали

1. Управлявайте само тези машини, за които
сте обучени и имате необходимата правоспо-
собност.

2. Преди започване на работа, проверявайте
спирачките, кормилната уредба, нивото на мас-
лото, водата, гумите и сигнализацията (звуко-
ва и светлинна).

3. Не позволявайте превозването на хора в ко-
ша на товарача.

4. При движение се съобразявайте с местополо-
жението и поведението на намиращите се на
обекта хора и машини. Придвижвайте се в райо-
на на обекта с повишено внимание. Не карайте
с превишена скорост.

5. Водачи на самосвали преди товаренето, зага-
сете двигателя и задействайте ръчната спи-
рачка. Напуснете кабината и застанете на бе-
зопасно място докато не приключи товарене-
то.

6. Избягвайте резки ускорения и спирания.

7. При механизирано товарене и разтоварване
застанете на безопасно място.

8. Уверете се в стабилността на товара, как-
то и че той не пречи на видимостта по време
на движение.

9. При движение по опасен наклон, преминете на
по-ниска предавка за да се предпазите от опас-
но поднасяне и разсипване на товара.

10. Не преминавайте през ями и стръмни накло-
ни.

11. Когато товарите и разтоварвате в бли-
зост до изкопи, използвайте ограничители сре-
щу опасно доближаване до края на изкопа.

12. При маневриране за разтоварване се увере-
те, че няма хора или препятствия по пътя Ви.
Ако нямате видимост използвайте друг човек,
който да Ви води.

13. Докладвайте незабавно за всеки забелязан
дефект по машината.

14. След приключване на работа спуснете коша
на челния товарач на земята, задействайте
ръчната спирачка, изключете двигателя и при-
берете ключа от машината на сигурно място.

15. При работа на самосвали и строителни ма-
шини в близост до електропроводи, не допус-
кайте приближаването на части от машините
или на използваните от тях приспособления на
опасно разстояние от електрическата мрежа.

16. Не минавайте под вдигнатия кош на това-
рача. Не разтоварвайте самосвали в движение
с вдигнат кош.

17. Избягвайте товарно - разтоварни работи
със самосвали и товарачи върху хлъзгав и нак-
лонен терен.

18. Не съхранявайте в кабините на машините
леснозапалими, горивни, пожаро и взривоопасни
вещества.

ДА!

ДА!

НЕ!

НЕ!

ДА! НЕ!

ДА! НЕ!


