Stav 12/2016

ODBAVOVÁNÍ KAMIONŮ
na kontejnerovém terminálu EUROGATE Container
Terminal Bremerhaven / bráně MSC Gate

Hýbeme ekonomikou

Odbavování kamionů na kontejnerovém terminálu EUROGATE Container Terminal Bremerhaven/bráně MSC Gate Bremerhaven probíhá na bázi nejmodernější techniky a je velmi efektivní.
Abychom vám usnadnili odbavování kamionů, poskytujeme vám níže uvedený
přehled odbavovacích bran a všech souvisejících procesů.
Doby odbavování
Po od 6:00 hodin průběžně v 24hodinovém provozu do soboty 14:00 hodin
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Příprava

Karta řidiče kamionu
• Jako na terminálech EUROGATE Hamburg
a Wilhelmshaven
• Je nutná k odbavení kamionu na každé bránové
stanici EUROGATE Container Terminal
Bremerhaven a bráně MSC Gate Bremerhaven
• Pokud ji ještě nemáte: Vystavení za poplatek a podepsání
bezpečnostních předpisů k jízdě terminálem na služební
přepážce Service-Desk

Oznámení předem (BIT-PA)
• Ohlašovací systém oznámení předem od dbh Logistics k nahlášení
dodávaných a vyskladňovaných kontejnerů
• Číslo PA obsahuje všechny potřebné údaje
• Tudíž rychlejší průjezd kamionů díky minimalizování nutnosti zadávání
a objasňování nesrovnalostí již před příjezdem na terminál

OZNÁMENÉ ODBAVENÍ
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Příprava

Účetní číslo
• Bez účetního čísla lodního dopravce není možné dodání plných kontejnerů ani
prázdných exportních kontejnerů přes konzoly SB

Schvalovací reference/PIN
• Nutné k vyzvednutí plných a prázdných kontejnerů
• Pokud chcete vyzvednout prázdný kontejner bez konkrétního čísla kontejneru,
obdržíte ho rovněž na základě schvalovací reference.

Infogate
• Pomocí internetového portálu EUROGATE „Infogate“ lze v předstihu zjistit
platnost schvalovací reference

Dokumentace k nebezpečnému zboží
• Při dodávce nebezpečného zboží je podle brémského přístavního řádu povinné
vystavení přístavní zakázky (BHT) před příjezdem na terminál.
• Při vyskladnění kontejnerů s nebezpečným zbožím je nutná přepravní
dokumentace, originál platného osvědčení ADR a vybavení kamionu v souladu
s ADR.
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Přehled odbavení kontejnerů
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Příjezd
Video propusť
Odbavení s ohlášením předem
Odbavení na samoobslužných konzolách
Odbavení na service desku
Vystavení karty řidiče kamionu
Centrální brána / vstupní brána
Podvozková stání 1 – 4
(a blokové shromažďování, BC1)
Centrální brána / výstupní brána
Kontrolní plošina
Kontejnerová nákladová plocha (CFS)
Port Security
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Přehled odbavení kontejnerů

Odbavení

a

Nakládací rampy

Parkoviště pro
nákladní automobily

í zóna
Kontroln
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Odbavení kontejnerů

1. Příjezd
Po dálnici A27, výjezd 6 „Bremerhaven/Überseehafen“
Senator-Bortscheller-Straße 8a, 27568 Bremerhaven

2. Video propusť
Tento duální kamerový systém pořizuje fotografie kamionu a kontejnerů, aby
vám ušetřila množství zadávaných údajů.
Všechny kamiony pro naskladnění a vyskladnění prázdných a plných
kontejnerů (do max. výšky 4,3 m a šířky 3,1 m vč. prázdného podvozku)
projedou video zónou.
Dodávka kusového zboží nebo nadměrného nákladu (Š > 3,50 m a V > 4,80 m)
probíhá v samostatném pruhu vpravo vedle video zóny.

3. Odbavení s ohlášením předem
• Všechna naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů u kamionů
(s několika výjimkami) mohou být do budoucna registrována v předstihu
elektronicky prostřednictvím systému. Použitím systémového předběžného
přihlášení získá řidič kamionu při odbavování následující výhody:
• Jednoduché odbavení na samostatných konzolách kamionů bez vystupování,
protože přihlášení již proběhlo v předstihu
• Žádné čekání při osobním přihlašování u odbavování kontejnerů
• Přímé vjíždění do pruhů Ingate po přihlášení na konzole kamionů
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Odbavení kontejnerů

4. Odbavování na samoobslužných konzolách
SB konzoly jsou umístěny ve vstupním prostoru odbavování kontejnerů. Všechna
naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů u kamionů (s výjimkou
nadměrných rozměrů, vysoce citlivých mrazírenských kontejnerů, stohovatelných
plochých kontejnerů a nebezpečného zboží) se odbavují na samoobslužných SB
konzolách.
Odbavení je možné téměř bez čekací doby.

5. Odbavování na service desku
Odbavování nadměrných rozměrů, vysoce citlivých chladírenských kontejnerů,
stohovatelných plochých kontejnerů, nebezpečného zboží a kusových zásilek
(CFS) je možné pouze se zaměstnanci EUROGATE na Service Desku. Zvláštní
případy při naskladnění a vyskladnění prázdných a plných kontejnerů u kamionů
mohou objasnit na Service Desku.

6. Vystavení karty řidiče kamionu
Vystavení karty řidiče kamionu a aktivaci karet z jiných terminálů probíhá
přímo na Service Desku ze strany zaměstnanců EUROGATE.
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Dodávka kontejneru

7. Centrální brána/vstupní brána
Zde začíná hranice ISPS terminálu (vysoce bezpečnostní zóna). Na centrální
bráně provádějí pracovníci EUROGATE kontrolu kontejnerů. Řidič se přihlásí se
svou kartou řidiče kamionu do konzoly, potvrdí vypnutí motoru a stiskne bezpečnostní tlačítko na konzole, jakmile zaměstnanec EUROGATE dokončí kontrolu.
Jízda terminály je možná pouze s platnou kartou řidiče kamionu a za dodržování
platných bezpečnostních předpisů.
Při vyskladnění kontejneru s nebezpečným zbožím se nejprve provádí kontrola
nebezpečného zboží vztažená k vybavení kamionu podle ADR v pruhu 16.

8. Podvozková stání 1 – 4 (a blokové shromažďování, bc1)
Za vstupní branou jede řidič na tzv. podvozkové stání (případně více) uvedené na
Routing-Ticket, najede zpět do volného pruhu a otevře zámky twist lock kontejneru/kontejnerů. Poté se přihlásí ke konzole se svou kartou řidiče a postaví se do
označené bezpečné zóny, aby jeřáb Van Carrier mohl převzít, resp. nasadit kontejner(y). Po nasazení uzamkne řidič zámky twist lock a odjede k výstupní bráně.
Otevírání kontejnerů na podvozkovém stání je zakázáno.
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Expedice kontejneru

9. Centrální brána/výstupní brána
Zde proběhne závěrečná kontrola odbavení kamionu včetně štítku nebezpečného zboží zaměstnanci EUROGATE. Na kontejnery, které jste dodali anebo
vyzvedli, obdržíte stvrzenku. Řidič se přihlásí se svou kartou řidiče kamionu do
konzoly, potvrdí vypnutí motoru, uzamknutí zámků twist lock a stiskne bezpečnostní tlačítko na konzole, jakmile zaměstnanec EUROGATE dokončí kontrolu.
Řidič obdrží obraz střechy kontejneru, aby byla současně možná odpovídající
kontrola střechy. Otevření kontejnerů (plných i prázdných) v pruzích brány není
povoleno.

10. Kontrolní plošina
Na kontrolní plošině máte
možnost odstranit ze střechy
kontejneru případné zapomenuté předměty. Otevření
prázdných kontejnerů je
možné, avšak otevření
plných kontejnerů není
povoleno.

11. Kontejnerová nákladová plocha (CFS)
• Nakládka a vykládka kusového zboží
• Balení/vybalení
• Nakládka kontejnerů se zbožím všeho druhu
www.eurogate.eu/cfs

12. Port Security
Návštěvníci, úřední orgány atd. se před vstupem do prostoru terminálu hlásí zde.

Máte-li dotazy týkající se odbavování kamionu, neváhejte nás kontaktovat na:
EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH
Senator-Borttscheller-Straße 1
27568 Bremerhaven, Německo
Tel.: +49 471 1425 - 4642
Fax: +49 471 1425 - 4881
E-Mail: ctb.cta@eurogate.eu

Doby odbavení
Po od 6:00 hodin průběžně v 24hodinovém provozu do soboty 14:00 hodin
www.eurogate.eu

Naše video k odbavení nákladních automobilů můžete shlédnout na internetu na adrese
www.eurogate.eu/ctb/trucker-information.

