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1 Domeniu de utilizare
Acest standard intern stabilește pentru SMS group cerințe pentru executarea transportului produselor/materialelor care
trebuie livrate.

2 Referințe normative
Următorul document citat este necesar pentru utilizarea acestui document. În cazul referințelor datate este valabilă numai
ediția luată în considerare. În cazul referințelor nedatate este valabilă ultima ediție a documentului luat în considerare inclusiv
toate modificările.
SN 200-1

Reglementări de fabricație - cerințe și principii

3 Termeni
Pentru utilizarea acestui document se utilizează următorii termeni și definițiile acestora.

Transportul [DIN 30781 partea 1:1989-05]
Transportul reprezintă modificarea locației persoanelor și/sau bunurilor cu ajutorul mijloacelor manuale sau tehnice.

Mijlocul de transport [DIN 30781 partea 1:1989-05]
Ca mijloc de transport este denumit mijlocul de modificare a locului persoanelor și/sau bunurilor.

Livrarea [DIN 69905:1997-05]
Produsele (inclusiv servicii, vezi DIN EN ISO 9000) și măsurile pentru transmiterea acestora către destinatar în cadrul
înțelegerilor contractuale.

4 Principii de bază
Furnizorul este obligat să depoziteze pachetele pregătite pentru transport până la sosirea firmei de expediții, astfel încât să fie
asigurată protecția contra deteriorării, murdăririi și a influențelor mediului. Firmei de expediții i se înmânează pentru transport
documentele regulamentare însoțitoare ale mărfii (de ex. fișe de livrare, fișa de date de siguranță etc.) conform SN 200-8.
Pentru îmbarcarea/încărcarea mijlocului de transport se acordă atenție SN 200-8.

5 Transportul
5.1 Livrarea și intrarea mărfii
Livrarea bunurilor se realizează la departamentul intrare marfă de la adresa de livrare indicată în comandă. Descărcarea
livrării în alt loc se realizează numai după consultarea angajaților de la departamentul intrare marfă.
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5.2 Gabarit depășit și piese grele
Pentru transportul pieselor cu gabarit depășit și a pieselor grele trebuie întreprinse măsuri corespunzătoare. Anunțarea
pieselor cu gabarit depășit și grele trebuie realizată cel târziu cu 6 săptămâni înainte de livrare. Tabelul 1 stabilește împărțirea
pe categorii de transport.

lungimea
max.

Tabelul 1 - Categorie transport
Încărcare în
Înălțime
t
max.
max.

Lățime
max.

13500

2400

2400

13600

2500

2500

16000

3000

3000

≥ 16000 - 18000

≥ 18000

≥ 3000 - 3200

≥ 3000 - 3500

≥ 3200

≥ 3500

≥ 4000

≥ 4500

24
≥ 24 – 90
24

Categorie transport

Transport standard
Transport greutăți cu obligativitate de
aprobare
Transport special cu aprobare permanentă

30
≥ 30 – 90

Transport într-un spațiu mare cu
obligativitate de aprobare

≥ 50 – 90
≥ 90

Transport greutăți foarte mari

5.3 Materiale periculoase
Trebuie respectate și îndeplinite obligațiile legale privind materialele periculoase conform legii transportului de materiale
periculoase și a reglementărilor subordonate în edițiile valabile în mod corespunzător.
Suplimentar trebuie respectate toate legile resp. impunerile legale în privința materialului periculos în ediția corespunzătoare
actuală.
Transporturile de materiale periculoase trebuie anunțate în scris cel târziu 4 săptămâni înainte de livrare la adresa de livrare
indicată în comandă cu transmiterea fișelor de date de siguranță (germană și engleză).

Colecție de reguli tehnice citate
DIN 30781 partea 1:1989-05

circuit transport; termeni de bază

DIN 69905:1997-05

Economie proiect - derulare proiect - termeni

DIN EN ISO 9000

Sisteme de gestionare a calității; Date de bază și termeni

INCOTERM

Regula ICC privind interpretarea clauzelor de comerț național și internațional

SN 200-8
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