
TÖLTÉSI 
ÚTMUTATÓ
Belépési segédlet

Töltési / rakodási segédlet

Kilépési segédlet





BELÉPÉSI SEGÉDLET         4 

TÖLTÉSI / RAKODÁSI SEGÉDLET     10

KILÉPÉSI SEGÉDLET       22

TÖLTÉSI 
ÚTMUTATÓ
Belépési segédlet

Töltési / rakodási segédlet

Kilépési segédlet



01

02

Kezdőképernyő
BELÉPÉSI SEGÉDLET

Folyamat választása

Kérjük, válassza ki a megfelelő nyelvet – nyomjon a választott 
zászlóra majd kattintson az ÚJ ID kártya kiadása gombra.

Kérjük, válassza ki a megfelelő folyamatot.

– Szállítás: ömlesztett vagy zsákos cement kiszállítás
– Beszállítás: alapanyag és alternatív tüzelőanyag beszállítás 
   (homok, gipsz, egész gumi, RDF, gumitextil, konverter iszap, stb.)
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04 Rakodási utasítás

Kérjük, olvassa el figyelmesen a képernyőn látható utasításokat 
majd nyomja meg az OK gombot, további kérdés esetén forduljon 
a diszpécserhez.

03 Biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen a gyár területén érvényben lévő 
munkavédelmi utasításokat majd nyomja meg az Elfogadás 
gombot. A szabályok betartását a gyárba behajtáskor az illetékes 
kollégák ellenőrizni fogják, a hiányosságokat szankcionálják.
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Rakodási szám bevitel

Vontató rendszáma

Kérjük, írja be a rakodási számot a megfelelő mezőbe majd nyomja meg 
a Tovább gombot.
– Tervezett szállítás: ha rendelkezik rakodási számmal
– Nem tervezett szállítás: ha nem rendelkezik rakodási számmal, 
   de szerződésszámmal igen 
Ha hiba van a bevitt adatokban akkor kérjük, ne a Visszavonást 
nyomja meg hanem a Space melletti balra mutató nyilat

Kérjük, adja meg a vontató rendszámát majd nyomja meg 
a Tovább gombot. 
Ha hiba van a bevitt adatokban akkor kérjük, ne a Visszavonást 
nyomja meg hanem a Space melletti balra mutató nyilat.
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08

Pótkocsi rendszáma

Összefoglaló képernyő

Kérjük, adja meg a pótkocsi rendszámát majd nyomja meg 
a Tovább gombot.
Ha hiba van a bevitt adatokban akkor kérjük, ne a Visszavonást 
nyomja meg, hanem a Space melletti balra mutató nyilat.

Kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét majd nyomja meg 
az OK gombot.

7BELÉPÉSI SEGÉDLET



09

10

Mérés

 Sikeres mérés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a jármű megfelelően áll a mérlegen, 
majd nyomja meg az OK gombot.
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11 Sikeres bejelentkezés

Kérjük, vegye el a kártyát, és jegyezze meg a Siló számát.  
A jobb felső sarokban látható szám jelzi, hogy Ön hányadik 
az adott silóra várakozó sorban.
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Felhívjuk figyelmét, hogy a rakodásért mindenkor 
a sofőr felel!

A gyár területén a dohányzás és az étkezés 
csak az arra kijelölt helyeken lehetséges!

TÖLTÉSI/RAKODÁSI SEGÉDLET

ÜZEMI TÉRKÉP – PLANT OVERVIEW

wc
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Dómfedél nyitás és zárás:

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyár terültére tilos behajtani nyitott 
dómfedéllel!
Dómfedél nyitásra és zárásra két helyen van lehetősége. Mindkét 
területen kötelező a munkavédelmi előírások betartása. 

1. Silók mögötti terület 
2. Kamionmosó mellett

Biztonságos dómfedél nyitás

Ömlesztett áruszállítás
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Rakodás közben kizárólag a mérlegszinten 
tartózkodhat!

A töltést kísérje figyelemmel az elejétől a végéig!

Ne üljön vissza a fülkébe!

Kiemelten figyeljen a szintezésre!

A silóba behajtáskor kiemelten figyeljen a gépjármű és a dómfedelek 
helyes pozícionálására. Ha a töltőfej nem pontosan a dómfedél felett 
helyezkedik el, akkor a leengedésnél problémák merülhetnek fel (fej 
feltöltődés, cement kiporzás, kiömlés, töltőfej sérülés).
Amennyiben bármi hibát észlel értesítse a diszpécsert!

Helyesen pozícionált töltőfej

01

A töltés helyes folyamata
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A töltőfej pozíciójának ellenőrzéséhez menjen fel a lépcsőn, és a fenti 
kezelő gombok segítségével mozgassa a fejet le, majd fel és kövesse 
nyomon a mozgatást. Tartsa a helyes pozíciót!

Amennyiben bármi hibát észlel, értesítse a diszpécsert!

Kezelőgombok elhelyezkedése

Kezelőgombok

02
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A töltőfej pozícionálás ellenőrzése után emelje ki a töltőfejet, majd kezdje 
meg a bejelentkezést a terminálon!

Amennyiben bármi hibát észlel, értesítse a diszpécsert!

Kezelőgombok helyes használata
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Azonosítsa a járművet!

Amennyiben bármi hibát észlel, értesítse a diszpécsert!

Amikor terminálon az „Eressze le a tömlőt” felszólítást látja menjen fel 
a lépcsőn és a kezelő gombok segítségével engedje le a töltőfejet. 
Amikor a fej elérte a helyes pozíciót a zöld töltéskérés lámpa kigyullad. 

Amennyiben bármi hibát észlel, értesítse a diszpécsert!

Jármű azonosítása

Töltőfej leeresztése

04

05
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Kövesse a terminál utasításait és kísérje figyelemmel a töltési sebességet. 
Figyeljen végig a jármű szintezésére!

Amennyiben bármi hibát észlel, értesítse a diszpécsert!

A töltés befejezésekor, amikor a „Most emelje meg a tömlőt” utasítást látja 
ismét menjen fel a lépcsőn és a fenti kezelő gombok segítségével emelje 
fel a töltőfejet. Figyeljen a helyes pozícióra!

Amennyiben bármi hibát észlel, értesítse a diszpécsert!

Helyesen felemelt töltőfej
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Kérjük, hogy a vészstoppot csak indokolt 
esetben használja, és kizárólag a terminálon 
elhelyezett vészstop gombot nyomja meg!

Indokolt esetben pl.: cement folyás, túltöltés

Nem indokolt esetben  
pl.: lassú vagy megállt töltés, kiporzás 

Minden rendellenességet jelezzen 
a diszpécsernek!

Vészstoppok használata
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A beszennyeződött kocsit nagynyomású légfúvóval, illetve a vízzel ta-
karíthatja. A légfúvó az első dómfedélnyitó platformon található, vizes 
tisztításra pedig a kamionmosó ad lehetőséget. További segítségnyújtásra 
a cementgyár személyzetének nincs kapacitása. Köszönjük a megértést!
A kamionmosó használata során a munkavédelmi szabályok betartása 
kötelező!

Kamionmosó

Beszennyeződött kocsi 
takarítása
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Zsákos áruszállítás

Zsákos cement rakodása közben kiemelten figyeljen a közlekedési 
útvonalak betartására.  A rakodás helyére kizárólag a palettázóban 
tartózkodó LAFARGE dolgozó utasítására állhat be.

A palettázó udvarán található feljelölt területen lehetőség van 
a kiponyvázásra, amennyiben a palettázóban rakodás alatt van egy 
másik kamion.

Rakodás közben ne zavarja a személyzetet, maradjon a kijelölt 
területen.  

A rakomány rögzítésére (spaniferezés) a palettázóban 
és a parkolóban van lehetősége.

Zsákos áruszállításZsákos áruszállítás
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Zsákos áru helyes rögzítése

A rakomány rögzítése során ügyelni kell 
a rakomány állagmegóvására, annak sértetlenségére 
(élvédő használata javasolt). 

Az áru épségéért a sofőr felel!
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Helyes billentés a közúti bedöntőnél

A közúton érkező ömlesztett alapanyagok betárolása a közúti 
bedöntőn keresztül lehetséges. A területen kizárólag a munka-
védelmi szabályok betartása mellett egyszerre egy teherautó és 
annak sofőrje tartózkodhat. 

A pontos és gyors lerakodás érdekében tolasson minél közelebb 
a bedöntőhöz, elkerülve ezzel az anyag mellébillentését. 

Amennyiben a billentés során nehézségbe ütközik vagy jelentős 
mennyiségű anyag marad a rácson, illetve a bedöntő mellett, kérjük, 
jelezze a diszpécser irodában. 

Közúti bedöntő használata
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01

02

Kezdőképernyő

Összefoglaló képernyő

KILÉPÉSI SEGÉDLET

Kérjük, helyezze a kártyát a nyílásba. 

Kérjük, erősítse meg az adatokat.
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03

04

Mérés

Sikeres mérés 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a jármű megfelelően áll-e a mérlegen, 
majd nyomja meg az OK gombot.

Kérjük, nyomja meg az Igazol (Confirm)  gombot.
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Szállítólevél nyomtatása

Szállítólevél újranyomtatása

Továbblépéshez nyomja meg a Szállítólevél nyomtatása gombot.

Ha szeretné újranyomtatni a szállítólevelet, nyomja meg 
a Szállítólevél újranyomtatása gombot,  
vagy nyomja meg a Tovább gombot.

24



07 Záró képernyő

A kilépés sikeres volt, nyomja meg a Befejezés gombot.
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Viszontlátásra!

Ha kérdése van, keresse a LAFARGE diszpécserét 
az alábbi elérhetőségeken:

+36 30 500 7736
hu_dispatcher@lafargeholcim.com

Szolgáltatások
Sofőröknek elérhető szolgáltatások 
a Királyegyházi Cementgyár területén:

Ebédlő - meleg ételekkel – az irodaépületben 
hétköznap 8:00-14:00

Ital- és snack automaták – az irodaépületnél, kültéren
minden nap 0:00-24:00

Mosdó - és zuhanyzási lehetőség – a teherautó parkolóban
minden nap 0:00-24:00 





LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Székhely: 7953 Királyegyháza, 041/29. Hrsz.
Levelezési cím: Királyegyházi Cementgyár, 
7940 Szentlőrinc, Pf.: 54. 
Telefon: +36-73-500-900
Fax: +36-73-500-958
E-mail: cementhungary@lafargeholcim.com
Web: www.lafare.hu 


