Checklista – lastsäkring av matvagnar

LASTNING OCH LOSSNING VIA LYFTPLATTFORM
Lyftplattformen ska vara försedd med räcken och klämskydd.

samt säkra lastnings- och lossningsplatser
LASTSÄKRINGSUTRUSTNING

Ges du tillgång till en smartphone så kan du
hämta instruktionsfilmer via QR-koder!
Alla filmer finns även på TYAs Youtube-kanal.

LASTNING OCH LOSSNING VIA RAMP

FÄSTÖGLOR OCH SKENOR

Tänk på att rampen:

Kontrollera att fasta fästöglor och skenor är ordentligt
förankrade i karossen och är hela och funktionsdugliga.

Ska ha halkskydd.
Ska ha räcken och avkörningsskydd.
Inte har en brant lutning.

Det är viktigt att golvskenorna är monterade enligt tillverkarnas
anvisningar.
SPÄNNBAND

Kontrollera att spännbanden är hela och rena och anpassade
för de påfrestningar de utsätts för.

LASTSÄKRING
Allt gods ska säkras så att det inte kan förflyttas,
varken framåt, bakåt eller åt sidorna.

Det ska alltid finnas en märkning på spännbanden som visar
vilka krafter de ska tåla.

PLACERING AV MATVAGN I MITTEN AV FORDONET

Trasiga spännband ska kasseras. Spännbandens livslängd ökar
om de förvaras på ett bra sätt.

Matvagnen placeras i mitten av fordonet, en U-format plåt
används för förstängning framåt och åt sidorna. En grimma
används som förstängning bakåt. Förstängningarna ser till
att matvagnen inte rör sig när fordonet accelererar, bromsar
eller svänger.

Plåtarna bör vara minst 15cm höga.

LASTNINGS & LOSSNINGSPLATSER
LASTNING OCH LOSSNING I MARKPLAN
•

Transportvägen ska ha en hård och jämn yta.

•

Transportvägen får inte ha en för brant lutning.

•

Vintertid ska transportvägen snöröjas och halkbekämpas
med ett så fint material som möjligt.

•

Bygg bort trösklar eller använd tröskelplåtar.
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Tänk på att det är viktigt att plåtarna och fästanordningen
klarar hela lastvikten framåt samt halva lastvikten bakåt och
åt sidorna.
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FÖRSTÄNGNINGSPLÅTAR

Lastsäkringen kompletteras med en överfallssurrning.
PLACERING AV MATVAGN INTILL VÄGG I FORDONET

Matvagnen placeras intill en vägg i fordonet, en rak plåt
används för förstängning framåt. Förstängningen ser till att
matvagnen inte rör sig när fordonet accelererar, bromsar
eller svänger.
Lastsäkringen kompletteras med ett spännband som
förhindrar matvagnen från att tippa bakåt och åt sidan.

