Inspekcje w zakresie logistyki załadunku

W grupie DEKRA w Polsce dbamy o najwyższą jakość i bezpieczeństwo,
dlatego dzielimy się doświadczeniem prowadząc odbiory i inspekcje
techniczne towarów przed, w trakcie i po załadunku.
PRZED ZAŁADUNKIEM oferujemy wsparcie m.in. w zakresie:
Opracowania lub weryfikacji wymagań / zatwierdzenia instrukcji bezpieczeństwa załadunku
Sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji dotyczącej zgodności planowanego środka transportu
oraz urządzeń z instrukcją i wymaganiami odbiorcy
Weryfikacji zgodności opakowania, opisów, oznaczeń z wymaganiami klienta
Weryfikacji zgodności zabezpieczenia towaru z instrukcją załadunku
Wyrywkowej kontroli zgodności z dokumentami przewozowymi i opisami na opakowaniach zbiorczych
Wyrywkowej jakościowej kontroli towaru wg poziomów AQL ISO 2859

PODCZAS ZAŁADUNKU oferujemy wsparcie m.in. w zakresie:
Nadzoru nad załadunkiem według specyfikacji towarowo-ilościowej klienta oraz instrukcji załadunku
Nadzoru nad poprawnością załadunku według instrukcji odbiorcy
Weryfikacji zgodności zastosowanych systemów mocowań ładunku na naczepie
(również sprawdzenie siły naciągu pasów) wg wymagań technicznych

Bezpieczeństwo dostawców

Bezpieczeństwo zasobów

Komu polecamy inspekcje w zakresie logistyki załadunku?
Inspekcje DEKRA polecamy wszystkim dostawcom towarów przemysłowych, np. sprzętu AGD czy materiałów
budowlanych, których właściwe warunki transportu mają kluczowe znaczenie dla zachowania jakości
i bezpieczeństwa towarów podczas dostaw pojazdami samochodowymi.

DEKRA w Polsce to grupa doświadczonych ekspertów - inżynierów, rzeczoznawców i audytorów różnych
branż i dziedzin, od niemal 20 lat łączących swoje siły dostarczając usług eksperckich związanych
z zapewnieniem jakości. Certyfikaty i raporty sygnowane przez DEKRA są szeroko rozpoznawalne w Polsce,
Europie i na świecie.

Zapraszamy do kontaktu:
E-mail: industrial.pl@dekra.com

Tel.: +48.601.770-068

www.dekra-certification.com.pl

Inne usługi DEKRA dla Państwa biznesu:
Badania, audyty i certyfikacja wyrobów, materiałów i systemów
Usługi techniczne, inspekcje, kontrole

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo procesowe / przeciwwybuchowe
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (od organizacji i projektowania,
poprzez realizację, odbiór i użytkowanie)
Rzeczoznawstwo samochodowe i zarządzanie flotą
Audyty dostawców i standardów firmowych
Szkolenia (normy i standardy branżowe, kompetencje techniczne) i doradztwo

Grupa DEKRA w Polsce:
WARSZAWA

WROCŁAW

Tel. +48.22.654-43-10 do 11 Tel. +48.71.780-47-77 do 78

KRAKÓW

POZNAŃ

TORUŃ

GDAŃSK

Tel. +48.12.445-63-74

Tel. +48.61.651-98-95

Tel. +48.668.030-250

Tel. +48.58.355-50-20

