İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

YÜKLƏYİCİNİN SÜRÜCÜSÜ VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. Yükvuranın və akkumulyator batareyalarının quruluşu
2. Yüklərin bütün nəqliyyat növlərində yükləmə və boşaltma üsulları
3. Yüklərin qaldırılma, yerdəyişmə və yığılma qaydaları
4. Yol hərəkəti, müəssisə ərazisində və stansiyaya yaxın yollarda hərəkət qaydaları və qoyulmuş
siqnalizasiya
5. İstifadə olunan yanacaq və sürtkü materiallarının növləri
6. Akkumulyator istehsalında əsas materialların adları
7. Turşu, qələvilərin saxlanma və onlardan istifadə qaydaları
8. Xilasedici vasitələrdən, ilkin yanğınsöndürücü vasitələrdən istifadə qaydaları
9. Bədbəxt hadisələr zamanı ilkin tibbi yardım
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1. Yükləyicinin əsas texniki xarakteristikalarına aid deyil:
A) Qabarit ölçüləri
B) Çəngəlin arxa divarından yükün ağırlıq mərkəzinədək məsafə
C) Yükləyicinin hərəkət sürəti
D) Yükgötürmə qabiliyyəti
E) Çəngəl divarının maillik bucağı
2.Yükləyicinin aşmağa dayanıqlığına əsas hansı faktor təsir edir?
A) Yükləyicinin ağırlıq mərkəzinin yerləşmə nöqtəsi
B) Yükləyicinin yükgötürmə qabiliyyəti
C) Yükləyicinin təkər bazası
D) Yükləyicinin tam kütləsi
E) Yükləyicinin qaldırma – endirmə və yükü nəqletmə sürəti
3. Yükləyicinin çəngəlinin uzunluğu qaldırılan yükün oturacaq ölçüsündən ən
çox nə qədər fərqlənə bilər?
A) Çəngəlin uzunluğu qaldırılan yükün oturacaq ölçüsünə bərabər olmalıdır
B) Çəngəlin uzunluğu qaldırılan yükün oturacaq ölçüsündən 10% böyük olmalıdır
C) Qaldırılan yükün oturacaq ölçüsü çəngəlinin uzunluğundan 2 dəfə böyük ola bilər
D) Qaldırılan yükün qabarit ölçülərinin hər hansı əhəmiyyəti yoxdur, əsas kütləsidir
E) Çəngəlin uzunluğu qaldırılan yükün oturacaq ölçüsünün 2/3 dən az ola bilməz
4. Yükləyicinin qaldırma mexanizmi 6 dərəcə arxaya əyilə bilir. Hansı maksimal
maillikli yolda yüklərin bu yükləyici ilə nəqlinə icazə verilir?
A) Maililiyi 3 dərəcə
B) Yalnız maililik olmayan
C) Maililiyi 6 dərəcə
D) Maililiyi 10 dərəcə
E) Yalnız eniş 5 dərəcə olan yollarda
5. Bir avropoddonun (palet) üzərinə yığılan yüklərin ümumi kütləsi maksimum
nə qədər ola bilər?
A) 200 kiloqram
B) 2000 kiloqram
C) 2500 kiloqram
D) 1000 kiloqram
E) 400 kiloqram

