Ultima actualizare 12/2016

Pregătirea camioanelor
pentru transport
la terminalele EUROGATE Container Terminal
Bremerhaven / MSC Gate

Noi punem economia în mișcare

Pregătirea camioanelor aparținând terminalelor de containere EUROGATE
Container Terminal Bremerhaven și MSC Gate Bremerhaven se desfășoară
cu cele mai moderne mijloace tehnologice și este foarte eficientă.
Pentru a facilita pregătirea camioanelor, vă oferim mai jos o descriere generală a pregătirii la poartă, precum și a tuturor proceselor ce țin de aceasta.
Orar de funcționare
program continuu de luni 6.00 h până sâmbătă 14.00 h
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Pregătirea

Cardul Trucker
• La fel ca în cazul terminalelor EUROGATE
Hamburg și Wilhelmshaven
• Necesar pentru pregătirea camioanelor la toate
porțile terminalelor EUROGATE Container
Terminal Bremerhaven și MSC Gate Bremerhaven
• In caz că nu este încă disponibil: se emite la ghișeul de service contra
cost și pe baza semnării măsurilor de siguranță pentru accesul în incinta
terminalului.

Înregistrarea preliminară (BIT-PA)
• Sistem de afișaj al dbh Logistics pentru înregistrarea containerelor pentru
livrare / preluare
• Numărul PA conține toate datele necesare
• Astfel: procesare rapidă a camioanelor prin reducerea timpului de introducere
a datelor și rezolvarea eventualelor neclarități înainte de sosirea la terminal
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Pregătirea

Numărul de rezervare
• Livrarea de containere pline sau de containere goale de export prin
intermediul consolelor SB nu este posibilă fără numărul de rezervare al
companiei de transport naval.

Numărul de referință pentru aprobare / PIN
• necesar pentru preluarea containerelor pline sau goale
• preluarea unui container gol fără un număr concret de container este de
asemenea posibilă în baza numărului de referință pentru aprobare.

Infogate
• valabilitatea numerelor de referință pentru aprobare poate fi verificată in
prealabil prin intermediul portalului online al EUROGATE – „Infogate”

Documentele pentru transportul de mărfuri periculoase
• Conform regulamentului portuar Bremerhaven, în cazul livrării de mărfuri
periculoase este obligatorie emiterea unei comenzi de port (BHT) înaintea
sosirii la terminal.
• În cazul preluării de containere cu mărfuri periculoase este obligatorie
prezentarea documentului de transport, a unei autorizații ADR în original,
precum și a dovezii privind echiparea camionului conform ADR.
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Pregătirea containerelor pentru transport – descriere generală
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Pregătirea containerelor pentru transport – descriere generală
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Pregătirea containerelor pentru transport

1. Sosirea
De pe A27, ieșirea 6 „Bremerhaven/Überseehäfen”,
Senator-Borttscheller-Straße 8a, 27568 Bremerhaven

2. Poarta cu activare video
Această instalație video cu 2 benzi înregistrează fotografii ale camionului și
șoferului, pentru a vă reduce timpul de introducere a datelor.
Toate camioanele pentru proceduri de livrare sau preluare, pentru containere
goale sau pline (până la o înălțime maximă de 4,3m și o lățime maximă de
3,1m, inclusiv șasiul gol) pot trece de poarta cu activare video.
Accesul camioanelor cu mărfuri necontainerizate, precum și al celor cu gabarit
depășit (l > 3,1m și H > 4,3m) se face printr-o poartă separată aflată la dreapta
porții cu activare video.

3. Pregătirea cu înregistrare prealabilă
Toate procedurile de livrare sau preluare pentru containerele pline sau goale cu
camionul (cu câteva excepții) vor putea fi înregistrate în prealabil prin intermediul unui sistem electronic. Prin utilizarea înregistrării prealabile, camioanele vor
beneficia la pregătire de următoarele beneficii:
• pregătire simplă la consolele separate pentru camioane, fără a coborî din
camion, întrucît înregistrarea procedurii a fost deja efectuată în prealabil
• Eliminarea timpului de așteptare pentru înregistrare personală la stația de
pregătire
• Intrare directă pe benzile InGate după înregistrarea la consola pentru
camioane
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Pregătirea containerelor pentru transport

4. Pregătirea la consolele SB
Consolele SB se află la intrarea în stația de pregătire a containerelor. Toate
procedurile de livrare sau preluare, pentru containerele pline sau goale cu
camionul (cu excepția camioanelor cu gabarit depășit, a containerelor frigorifice
foarte sensibile, a containerelor platformă și a mărfurilor periculoase) pot fi executate la consolele SB.
Astfel, pregătirea are loc aproape fără timp de așteptare.

5. Pregătirea la ghișeul de service
Pregătirea camioanelor cu gabarit depășit, a containerelor frigorifice foarte
sensibile, a containerelor platformă, a mărfurilor periculoase și a mărfurilor
necontainerizate (CFS) se face numai de către un angajat al EUROGATE la
ghișeul de service. Chiar și anumite cazuri deosebite din cadrul procedurilor
de livrare sau preluare, pentru containerele pline sau goale cu camionul pot fi
clarificate la ghișeul de service.

6. Emiterea de carduri trucker
Emiterea de carduri Trucker, precum și activarea cardurilor de la alte terminale,
se realizează direct la ghișeul de service cu ajutorul unui angajat al EUROGATE.
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Livrarea de containere

7. Poarta centrală / Intrarea
Aici începe delimitarea ISPS a terminalului (zona de siguranță sporită). La poarta
centrală au loc verificările camioanelor de către angajații EUROGATE. Șoferul se
înregistrează cu ajutorul cardului Trucker la consolă, confirmă oprirea motorului
și apasă butonul de siguranță la consolă până ce angajatul EUROGATE a finalizat
controlul. Accesul în terminal este posibil numai cu un card Trucker valabil, precum și printr-o procedură valabilă – prin respectarea măsurilor de siguranță.
Pentru livrarea de containere cu mărfuri periculoase, are loc aici pe banda 16 un
control prealabil pentru verificarea dotărilor camionului conform ADR.

8. Locurile de șasiu 1 – 4 (și încărcătură bloc, BC1)
După intrare, șoferul conduce camionul către locul de șasiu indicat pe tichetul
de routing (eventual mai multe), se încadrează în marșarier pe una dintre benzile
libere și deblochează dispozitivele de amarare ale containerului/containerelor.
Apoi se înregistrază la consolă cu ajutorul cardului trucker și poziționează în
zona de siguranță, astfel încât containerul să poată fi ridicat, respectiv așezat, cu
ajutorul unei macarale portal. După așezarea containerului, șoferul blochează
dispozitivele de amarare și se îndreaptă către poarta de ieșire. Nu este permisă
deschiderea containerelor pe locurile de șasiu.
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Preluarea de containere

9. Poarta centrală / Ieșirea
Aici are loc verificarea finală a pregătirii camionului, inclusiv a etichetei de mărfuri
periculoase de către un angajat al EUROGATE. Veți obține o chitanță pentru
containerele pe care le-ați livrat/preluat. Șoferul se înregistrează cu cardul
Trucker la consolă, confirmă oprirea motorului, blocarea dispozitivelor de amarare și apasă butonul de siguranță la consolă până ce angajatul EUROGATE a
finalizat controlul. Șoferului i se afișează și o fotografie a plafonului containerului,
astfel că se execută în același timp și un control corespunzător al plafonului. Nu
este permisă deschiderea containerelor (pline sau goale) pe benzile de la poartă.

10. Platforma de verificare
Pe platforma de verificare
este permisă înlăturarea
eventualelor obiecte de
pe plafonul containerelor.
Este permisă deschiderea
containerelor goale, însă nu
este permisă deschiderea
containerelor pline.

11. Stația de transport containere (CFS)
• Livrarea / preluarea de mărfuri necontainerizate.
• Ambalarea / scoaterea din ambalaj
• Încărcarea containerelor cu mărfuri de diverse tipuri
www.eurogate.eu/cfs

12. Siguranța portuară
Vizitatorii și autoritățile se înregistrează aici înainte de pătrunderea în incinta
terminalului.

Dacă aveți întrebări referitoare la pregătirea camioanelor pentru transport,
nu ezitați să ne contactați:
EUROGATE Container Terminal Bremerhaven GmbH
Senator-Borttscheller-Straße 1
27568 Bremerhaven, Germania
Tel.: +49 471 1425 - 4642
Fax: +49 471 1425 - 4881
E-Mail: ctb.cta@eurogate.eu

Orar de funcționare
program continuu de luni 6.00 h până sâmbătă 14.00 h

www.eurogate.eu

Materialul video referitor la pregătirea camioanelor pentru transport poate fi accesat
online la www.eurogate.eu/ctb/trucker-information

