Alpi Eesti OÜ – SDR/ADR/CMR
SDR
SDR ehk Special Drawing Rights on rahvusvaheline valuutakorv, mis koosneb vaid n.n. kõvadest valuutadest
nagu EUR, Jaapani jeen, Suurbritannia naelsterling ja USA dollar. SDR väärtus arvutatakse pangapäevadel v.a.
päevadel, kui IMF on suletud. Valuutakorvi sisu vaadatakse üle ja uuendatakse iga 5 aasta järel. SDR-i
valuutakood on SDR.
http://et.coinmill.com/EUR_SDR.html#EUR=1
http://www.xe.com/currency/xdr-imf-special-drawing-rights?c=EUR
Laadimisühikud
Kaubamahu arvestamisel lähtume järgmistest kaalu/mahu näitajatest :
1 EUR alus (1.2×0.8m) = 740 kg
1 FIN alus (1.2×1.0m) = 925 kg
Täiskoorem (13.6×2.4×2.7m) = 24000kg
1 ldm (jooksev meeter tenthaagise pikkusest) = 1850 kg
1 cbm = 333 kg

Autode/haagiste mõõdud:
Poolhaagis: Pikkus 13,6 m Laius 2,48 m Kõrgus 2,7 m
Megahaagis: Pikkus 13,6 m Laius 2,48 m Kõrgus 2,9 m
Furgoonid: Pikkus 7-8 m Laius 2,45 m Kõrgus 2,2-2,6 m
ADR ehk ohtlikud kaubad
ADR ohtlike kaupade puhul peab autol, mis läheb ADR kaupa laadima, olema ADR ohtlike veoste vedamiseks
vastav litsents, kusjuures autojuht peab omama ADR kauba vedamise tunnistust, s.t. olema läbinud vastava
koolituse.
Klass Nimetus

Tüüpiline aine

1

Lõhkeained ja nendest valmistatud tooted, näiteks bürotehnilised
tooted

dünamiit, padrunid

2

Suru-, veeldatud ja surve all lahustuvad gaasid

propaan, butaan, O2, atsetüleen

3

Kergestisüttivad vedelikud

bensiin, petrool, lahustid

4.1

Kergestisüttivad tahked ained

punane fosfor

4.2

Kergelt isesüttivad ained

valge fosfor,
magneesiumipulber

4.3

Veega kokkupuutes tekkivad põlevad gaasid

Na, K, karbiid

5.1

Süttimist soodustavad ( oksüdeeruvad ained )

vesinikülihapend, kloraadid

5.2

Orgaanilised peroksiidid

bensüülperoksiid

6.1

Mürkained

fenoolid, pliiühendid
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6.2

Halvasti lõhnavad ja infektsiooni tekitavad ained

parkimata nahad

7

Radioaktiivsed ained

toorium

8

Sööbivad ained

väävelhape, leelised

9

Muud ohtlikud ained

asbest

CMR ehk kaubaveo saateleht maanteeveol

CMR on ametlik rahvusvahelise autoveo saateleht, millega kaasneb CMR kindlustus.
CMR kindlustuse eest ei pea veo tellija eraldi maksma.
CMR kindlustuse järgi on autotranspordis piiratud vedaja vastutus, mis on maksimaalselt 8,33 SDR-i
kauba brutokilogrammi kohta

