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 A tehergépjármű vezetője behajt a tehergépjárműveknek szánt 1. kapun (Tor 1). 

Ott egy táblával megjelölt teherautó-parkolóban leállítja gépjárművét.  
 

 Ezt követően a gépjárművezető gyalog odamegy az önkiszolgáló egységhez 

(Selbstbedienungsterminal), amely az érkezési területen a porta mellett található. 

 
 A bejelentési adatok bevitelét egy érintő-képernyő segítségével a gépjárművezető 

sajátkezűleg végzi el. A bejelentkezés a gépjárművezető által kiválasztott nyelven 

történik. 
 

 Bejelentkezéskor a gépjárművezetőnek igazolnia kell és alá kell írnia a PWO 

vállalat biztonsági előírásait. Az önkiszolgáló egység csak az után ad ki 

automatikusan egy csipogót, miután a gépjárművezető aláírta az előírásokat. 

 

 A csipogóval a gépjárművezető visszatér tehergépjárművéhez, ahol megvárja, míg 

felszólítják. 

 

 A gépjárművezető a csipogón keresztül kap felszólítást, hogy hajtson be. A 

csipogó szöveges kijelzője megmutatja, hogy melyik helyre kell mennie. 
 

 Kivételes eset: 

Amennyiben célként a „H08-Office“ jelenik meg, a gépjárművezető otthagyja 

gépjárművét a parkolóban és gyalog elmegy a szállítmányozási irodába 

(Versandbüro), amely a 08-as csarnokban (Halle 08) található. Eközben 

áthalad a portánál található forgósorompón. Itt a csipogó lehetővé teszi, 

hogy belépjen az üzem területére. Amint a gépjárművezető végzett a 

szállítmányozási irodában, a forgósorompón át elhagyja az üzem területét. A 

csipogót még magánál tartja. 
 

 A gépjárművezető minden más célpont esetében közvetlenül a bejárati 

sorompó elé hajt. Amint a gépjárművezető igazolta magát a csipogóval a 

sorompó egységénél a sorompó felemelkedik. Ha a sorompó felemelkedett, a 

gépjárművezető behajthat. 

 
 A sorompót csak akkor lehet felnyitni, ha a gépjárművezetőt felszólították arra, 

hogy hajtson be. A felszólítás után a gépjárművezetőnek 20 perce van arra, hogy 

áthaladjon a sorompón. Ha ez nem történik meg az adott időn belül, a bejárat 

bezárul.  
 

 A gépjárművezetőnek elő kell készítenie gépjárművét a megrakodáshoz és a 

lerakodáshoz. Eközben kötelezően fel kell hajtania az oldalsó ponyvát, illetve ki kell 

nyitnia a gépjármű hátsó ajtaját. A PWO vállalat dolgozóinak az erre vonatkozó 

utasításait, feltétlenül be kell tartania. 

 
 Az árut a targonca-kezelő rakodja fel. A rakomány ez után történő biztos rögzítése a 

gépjárművezető feladata. 
 
 A kijárati sorompónál a csipogót be kell tenni a csipogó-gyűjtőbe. A csipogó 

visszavétele után felemelkedik a kijárati sorompó és a gépjárművezető elhagyhatja 

a PWO vállalat területét. 
 


