
Chingi de ancorare
La alegerea si folosirea chingilor de ancoraj se va tine seama de forta de ancorare 
necesarã,  precum  si  de  modul  de  utilizare  si  natura  mãrfurilor  ancorate. 
Dimensiunile,  forma  si  masa  mãrfurilor  ce  urmeazã  a  fi  ancorate  determinã  
alegerea corectã a chingilor de ancoraj dar sunt importante si modul de utilizare, 
conditiile concrete de transport si natura încarcaturii. Din motive de stabilitate se 
recomandã folosirea întotdeauna a cel putin douã chingi pentru imobilizare si a 
douã perechi de chingi pentru ancorare pe diagonalã.

Chingile alese trebuie sã fie suficient de rezistente si suficient de lungi pentru 
scopul propus, iar lungimea trebuie sã corespundã modului de ancorare. Un sfat 
practic  bun  :  Montarea  si  demontarea  chingilor  de  ancorare  este  bine  sã  fie 
planificatã înainte de plecarea în cursã. În cazul unui traseu mai lung se va tine  
seama de eventualele descãrcãri partiale de pe traseu. Numãrul necesar de chingi 
de ancoraj se determinã pe baza normativului EN 12195. Este permisã utilizarea 
numai a acelor sisteme de ancorare la care forta normalã de ancorare STF este 
insciptionatã pe etichetã.

UTILIZAREA CORECTĂ
-se fixează cârligele în inelele sau ochiurile prevãzute în platforma camionului
-se introduce capătul liber al benzii în fanta din  butucul de tensionare - se 
pozitionează banda peste obiectele de fixat si prin miscarea mânerului se 
tensionează banda
-pentru detensionare actionati pârghia din spatele mânerului si desfaceti banda de 
pe butuc.

Datoritã  comportamentului  diferit  si  a  modificãrilor  diferite  de  lungime  sub 
sarcinã  se  interzice  folosirea  a  diferite  sisteme  de  ancorare  pentru  aceeasi  
încãrcãturã (de ex. Lanturi de ancorare împreunã cu chingi din fibrã textilã). În  
cazul  utilizãrii  unor  accesorii  suplimentare  si  a  altor  dispozitive  de  ancorare, 
trebuie avut grijã ca acestea sã se potriveascã la chingile de ancorare.

În timpul  utilizãrii  chingilor  de ancoraj  cu cârlig  plat  trebuie  ca  banda sã  fie 
asezatã în cârlig pe toatã lãtimea ei.



                                                                                      

La desfacerea chingilor de ancoraj : Înainte de desfacerea chingilor de ancoraj 
este bine sã ne asigurãm ca marfa va rãmâne stabilã si dupã desfacerea chingilor 
si nu existã pericolul cãderii sau prãbusirii acesteia nici dupã desfacerea chingilor 
de ancoraj. La nevoie, înainte de desfacerea chingilor de ancoraj se monteazã pe 
încãrcãturã celelalte accesorii necesare în continuare transportului pentru a evita 
astfel o posibilã cãdere sau basculare a încãrcãturii. Acest sfat este valabil chiar si 
atunci  când  pentru  ancorare  se  folosesc  elemente  de  tensionare  ce  permit  o 
detensionare si o demontare sigurã a acestora.

Înainte de începerea descãrcãrii se vor slãbi chingile de ancoraj suficient încât 
încãrcãtura sã rãmânã liberã.

Pe timpul încãrcãrii-descãrcãrii se va acorda atentie eventualelor cabluri aeriene 
de joasã înãltime aflate în apropiere.

Materialele din care sunt confectionate chingile de ancoraj prezintã o rezistentã  
diferitã  la  actiunea  agentilor  chimici.  Se  vor  avea  în  vedere  de  aceea 
recomandãrile  producãtorului  sau  ale  firnizorului  dacã  existã  posibilitatea  ca 
chingile sã fie expuse acestor factori. Totodatã trebuie tinut cont si de faptul cã  
actiunea  agentilor  chimici  se  poate  intensifica  odatã  cu  cresterea  temperaturii 
ambientale

INTRETINEREA
Chingile de ancoraj trebuie scoase din uz sau trebuie trimise înapoi la furnizor  
pentru reparatie daca prezintã semne de deteriorare. Urmãtoarele puncte trebuie 
considerate ca semne ale deteriorãrii în cazul chingilor den ancoraj :

• În cazul benzilor de ancorare (ce urmeazã a fi scoase din uz) : fisuri, tãi-
eturi, rupturi, sfâsieri în zona cusaturilor de sigurantã, deformatii datorate 
influentei cãldurii.

• În cazul elementelor metalice si a elementelor de tensionare : Deformatii,  
crãpãturi, semne de uzurã pronuntatã si coroziune.

Se  vor  pune  în  functiune  numai  chingile  de  ancoraj  la  care  eticheta  permite 
identificarea clarã a chingii. Dacã chinga de ancoraj a ajuns accidental în contact 
cu substante chimice , se va scoate din uz si va fi cerutã pãrerea producãtorului  
sau an furnizorului.



                                                                                      

Trebuie avut grijã ca chingile de ancoraj sã nu fie afectate din eventualele muchii 
ascutite ale încãrcãturii pe care se monteazã. Se recomandã o verificare vizualã 
regulatã a chingilor înainte si dupã fiecare utilizare.

Este permisã utilizarea numai a chingilor ce au etichete inscriptionate lizibil.

Nu este permisã suprasolicitarea chingilor de ancoraj. Forta manualã maximã de 
500 N (50 daN pe etichetã, 1 daN ~ 1 kg) trebuie sã fie aplicatã cu o singurã 
mânã. Este interzisã utilizarea unor mijloace suplimentare de tensionare (rãngi, 
tevi,  leviere,  manivele,  etc.)  ,  numai  dacã  acestea  sunt  parte  a  elemetului  de 
tensionare.

Este interzisã utilizarea chingilor de ancoraj înnodate.

Trebuie evitatã deteriorarea etichetelor dacã este posibil prin îndepãrtarea lor de 
la muchia încãrcãturii.

Chingile de ancoraj trebuie protejate împotriva uzurii premature prin frecare sau 
abraziune precum si a deteriorãrilor provocate de muchiile ascutite sau tãioase ale 
încãrcãturii prin folosirea unor materiale de protectie corespunzãtoare (huse, plãci  
si benzi de protectie).


