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ΦOPTΩΣH - METAΦOPA - EKΦOPTΩΣH

H µεταφορά των προϊόντων από το εργοστάσιο 
παραγωγής τους στο εργοτάξιο προορισµού, 
πραγµατοποιείται συνήθως δια µέσου 
του οδικού δικτύου, σε ανοικτά επικαθήµενα φορ-
τηγά.
O µέγιστος αριθµός καθ’ ύψος των παλετών κατά 
την µεταφορά είναι τρεις (EIKONA 4).

Για την φόρτωση των παλετών χρησιµοποιούνται 
ειδικά ανυψωτικά περονοφόρα οχήµατα (clark) µε 
τέσσερα πιρούνια κατάλληλα και 
για παλέτες µήκους έως 16.00 µ. (EIKONA 5). 

Mεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους 
υπεύθυνους µεταφορείς οδηγούς στην ασφαλή 
πρόσδεση των δεµάτων - παλετών στα φορτηγά!
Aπαγορεύεται η χρήση µεταλλικών ταινιών, αλυ-
σίδων και συρµατόσχοινων. 
Tο φορτίο θα πρέπει να ασφαλίζεται µε κατάλλη-
λους εύκαµπτους ιµάντες πρόσδεσης. 
Tο σφίξιµο των ιµάντων θα πρέπει να γίνεται 
µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατίζονται και 
παραµορφώνονται τα ECOPANEL, ειδικά αυτά 
που βρίσκονται στην κορυφή των δεµάτων. 
Στις ακµές των δεµάτων, στην επαφή τους 
µε τους ιµάντες, θα πρέπει να τοποθετούνται 
οι ειδικές γωνίες από σκληρό πλαστικό 
(EIKONA 4). 
Kάτά την διάρκεια της διαδροµής θα πρέπει να 
ελέγχονται κατά διαστήµατα τα σηµεία πρόσδε-σης 
των δεµάτων και να σφίγγονται, εφ’ όσον έχουν 
χαλαρώσει οι ιµάντες.

Tα παλετοποιηµένα δέµατα ξεφορτώνονται στον 
τόπο προορισµού τους µε την ευθύνη 
του παραλήπτη. 
Για το σωστό ξεφόρτωµα, θα πρέπει να τηρούνται 
τα παρακάτω, ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές 
στα συσκευασµένα προϊόντα.

Oι παλέτες θα πρέπει να ανυψώνονται και να 
ξεφορτώνονται µία προς µία κάθε φορά.

Tα δέµατα µε µήκος µεγαλύτερο από 
έξι (6) µ. θα πρέπει να ξεφορτώνονται 
µε γερανό χρησιµοποιώντας εύκαµπτους ιµάντες 
ανύψωσης µε πλάτος τουλάχιστον 
100 χλστ. και σαµπανιέρα (παλάγκο) 
(EIKONA 6).
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Tα δέµατα µε µήκος µέχρι έξι (6) µ. 
µπορούν να ξεφορτώνονται µε περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχηµα (clark) ή µε γερανό 
χρησιµοποιώντας εύκαµπτους ιµάντες 
ανύψωσης (EIKONEΣ 7, 8).
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Kατά την ανύψωση θα πρέπει 
να προστατεύονται οι ακµές του δέµατος στα
σηµεία επαφής µε τους ιµάντες, 
τοποθετώντας προστατευτικές γωνίες 
ή αποστάτες από σανίδες µε µήκος 60 χλστ.
µεγαλύτερο από το µέγιστο πλάτος 
της παλέτας (EIKONEΣ 6, 7, 8).  

Θα πρέπει επίσης να δίνεται  µεγάλη προ-
σοχή ώστε να µην τραυµατίζονται 
τα ECOPANEL που βρίσκονται στο κάτω
µέρος του δέµατος από τα πιρούνια 
του περονοφόρου οχήµατος.
(Πιρούνια καλυµµένα µε αφρώδες υλικό).

Tα παραπάνω ισχύουν και για 
την µεταφορά ή ανύψωση των παλετών 
και στις τοπικές µετακινήσεις εντός 
του εργοταξίου.

Tα µεµονωµένα ECOPANEL, όταν 
ανοιχτεί η παλέτα, θα πρέπει να ανασηκώ-
νονται από το δέµα και όχι να σύρονται πάνω
στα άλλα. O χειρισµός τους να γίνεται µε προ-
σοχή ώστε να µην προκαλούνται εκδορές και
χτυπήµατα. 
Θα πρέπει να µεταφέρονται σε κάθετη θέση
ώστε να µη λυγίζουν, ειδικά εάν είναι 
µεγάλου µήκους και να µη σηκώνονται 
από τις εσοχές στις πλευρές 
του θηλυκού - αρσενικού (EIKONA 9).

Tο αυτοκόλλητο προστατευτικό φιλµ 
στις δύο εξωτερικές τους επιφάνειες, 
θα πρέπει να αφαιρείται αµέσως µετά 
την τοποθέτησή τους και οπωσδήποτε 
όχι αργότερα από µία εβδοµάδα.
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