
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTrraannssppoorrtt  SSaaffeettyy  SSyysstteemm  ––  FFaacctt  SShheeeett  

SSAAFFEE  LLOOAADDSS  

AAss  yyoouu  mmaayy  bbee  aawwaarree  rreegguullaattiioonnss  ccoovveerriinngg  CChhaaiinn  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ((CCooRR))  hhaavvee  
aallrreeaaddyy  oorr  aarree  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  iinnttrroodduucceedd  nnaattiioonnaallllyy..  TThheessee  llaawwss  aaffffeecctt  ssoommee  
aaccttiivviittyy  wwiitthhiinn  tthhee  ssuuppppllyy  cchhaaiinn,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ttrraannssppoorrtt,,  wwaarreehhoouussiinngg,,  
ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  rreettaaiill..  

  
 

 

CCoorree  EElleemmeennttss  ooff  tthhee  MMeettccaasshh  --  SSaaffee  LLooaaddss  GGuuiiddee  
AAss  ppaarrtt  ooff  MMeettccaasshh  LLiimmiitteedd  iinniittiiaattiivveess  ttoo  mmeeeett  iittss  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  CChhaaiinn  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  CC&&EE  
llaaww,,  aanndd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  oouurr  tteessttiinngg,,  ssoommee  vvaarriiaattiioonn  iinn  tthhee  wwaayy  wwee  oonnccee  ddiidd  tthhiinnggss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  
uunnddeerrttaakkeenn..  MMeettccaasshh  nnooww  rreeqquuiirreess  aallll  vveehhiicclleess  ttoo  mmeeeett  cceerrttaaiinn  ssttaannddaarrddss  pprriioorr  ttoo  llooaaddiinngg  aanndd  oorr  
uunnllooaaddiinngg..  
TToo  eennssuurree  aallll  ggooooddss  aarree  ttrraannssppoorrtteedd  ssaaffeellyy  aanndd  ttoo  mmiinniimmiissee  iinnjjuurryy  ttoo  llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  ppeerrssoonnnneell  
iinncclluuddiinngg  tthhee  ddrriivveerr,,  aallll  rrooaadd  ttrraannssppoorrtt  vveehhiicclleess  eenntteerriinngg  MMeettccaasshh  ssiitteess  iinncclluuddiinngg  oouurr  rreettaaiill  ccuussttoommeerr’’ss  
pprreemmiisseess  aarree  ttoo  eennssuurree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  --  
  

11..  AAllll  ddrryy  ggooooddss  aanndd  bbeevveerraaggee  llooaaddss  mmuusstt  bbee  rreessttrraaiinneedd  uussiinngg  aa  ccoonnttaaiinnmmeenntt  mmeetthhoodd  ttoo  pprreevveenntt  mmoovveemmeenntt  oorr  
iitteemmss  ttoo  bbeeccoommee  ddiissllooddggeedd  iinn  aannyy  ddiirreeccttiioonn  ee..gg..  ppaanntteecc  wwiitthh  rreessttrraaiinntt  ppoolleess  oorr  ggaatteess  wwiitthh  ppllyywwoooodd//ccoorree  fflluuttee  
bbaarrrriieerrss  bbeettwweeeenn  ppaalllleettss  ((aatt  ddrriivveerrss  ddiissccrreettiioonn))..  

22..  TThheerree  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  oonnee  sseeccuurriinngg  ssttrraapp  oorr  aalltteerrnnaattiivvee  rreessttrraaiinntt  mmeecchhaanniissmm  oovveerr  eevveerryy  rrooww  ooff  ggaatteess;;  

33..  WWhheerree  ggaatteess  aarree  nnoott  uusseedd,,  aanngglleess  aaggaaiinnsstt  aa  ttoottaall  ssqquuaarree  eeddggee  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  oonnee  sseeccuurriinngg  
ssttrraapp  oorr  aalltteerrnnaattiivvee  rreessttrraaiinntt  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eevveerryy  rrooww  ooff  ffrreeiigghhtt  mmuusstt  bbee  uusseedd;;  

44..  WWhheerree  tthhee  aabboovvee  ccaannnnoott  bbee  aacchhiieevveedd,,  aallll  ssoofftt--ssiiddeedd  vveehhiicclleess  mmuusstt  uussee                                                                                                                
ggaatteess  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  nnaattuurree;;  

55..  AAllll  ggaatteess  mmuusstt  mmeeeett  OOHH&&SS  rreeqquuiirreemmeennttss;;  

66..  PPaacckkaaggeess  mmuusstt  nnoott  pprroojjeecctt  hhoorriizzoonnttaallllyy  oouuttssiiddee  tthhee  vveehhiiccllee’’ss  vveerrggee;;  

77..  GGaatteess  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  llooaadd  hheeiigghhtt  ((wwhheerree  sseeccoonnddaarryy  rreessttrraaiinntt  iiss  uusseedd,,  ii..ee..  sshhrriinnkk  wwrraappppiinngg  
aanndd  aa  TTaarrpp  oorr  ccuurrttaaiinn  ssiiddee)),,  wwhheerree  tthhiiss  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee  ggaatteess  mmuusstt  bbee  aatt  lleeaasstt  eeqquuaall  ttoo  tthhee  llooaadd  hheeiigghhtt  oorr  tthhee  
llooaadd  mmuusstt  bbee  ccoonnssoolliiddaatteedd  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  aanngglleess  aanndd  ssttrraappss  ccaann  bbee  uusseedd..  

88..  AAllll  ppaanntteecc’’ss  aanndd  vvaannss  mmuusstt  hhaavvee  rreessttrraaiinntt  ssyysstteemmss  aanndd  ddeevviicceess  ttoo  pprreevveenntt  ffoorrwwaarrdd  aanndd  rreeaarr  mmoovveemmeenntt,,  
wwhheerree  nneecceessssaarryy  wweeddggiinngg  mmaatteerriiaallss  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  ffuurrtthheerr  kkeeeepp  tthhee  llooaadd  ffrroomm  mmoovviinngg;;  

99..  AAllll  llooaaddss  mmuusstt  ssttaarrtt  aaggaaiinnsstt  aa  hheeaaddbbooaarrdd,,  bbuullkk  hheeaadd  oorr  ffrroonntt  rraacckk  oorr  ootthheerr  ffiixxeedd  rreessttrraaiinntt  ooff  ssoommee  ttyyppee;;  

1100..  AAllll  vveehhiiccllee  llooaaddss  mmuusstt  bbee  sspprreeaadd  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  aass  nnoott  ttoo  oovveerrllooaadd  aaxxlleess;;  

1111..  AAllll  ccoommppaarrttmmeennttaall  ddeessiiggnneedd  vveehhiicclleess  ((ee..gg..  ttrrii--tteemmpp))  aarree  ttoo  ffoollllooww  tthhee  aabboovvee  ssaammee  rruulleess;;  

12. VVeerriiffiiccaattiioonn  tthhaatt  ccaann  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  llooaadd  hhaass  bbeeeenn  aapppprroopprriiaatteellyy  llooaaddeedd,,  sseeccuurreedd,,  rreettrraaiinneedd//  ccoonnttaaiinneedd  
aanndd  pprrootteecctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  ttoo  CCoommppaannyy  gguuiiddeelliinneess  mmuusstt  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee.. 

 

 



 

TTrraannssppoorrtt  SSaaffeettyy  SSyysstteemm  ––  FFaacctt  SShheeeett  

SSAAFFEE  LLOOAADDSS  

FFAAQQ’’ss  
WWhhyy  iiss  MMeettccaasshh  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  LLooaadd  RReessttrraaiinntt??  

MMeettccaasshh  hhaass  aa  lleeggaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  uunnddeerr  CC&&EE  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  hheeaavvyy  vveehhiicclleess  tthhaatt  eenntteerr  
oorr  eexxiitt  oouurr  ssiitteess  aarree  ccoommpplliiaanntt  ttoo  MMaassss,,  DDiimmeennssiioonn  aanndd  LLooaadd  RReessttrraaiinntt  rreegguullaattiioonnss..  

MMeettccaasshh’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  RRLLSSCC  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  oouuttlliinneess  eexxppeecctteedd  lleevveellss  ooff  bbeehhaavviioouurr  iinn  
rreeggaarrdd  ttoo  CCooRR,,  ttrraannssppoorrtt  rreellaatteedd  OOHHSS,,  aanndd  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ssyysstteemmss  &&  pprroocceedduurreess  tthhaatt  hhaavvee  
bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  kkeeyy  iissssuueess  iinn  pprroommoottiinngg  aa  ssaaffee  aanndd  eeffffiicciieenntt  ttrraannssppoorrtt  &&  llooggiissttiiccss  iinndduussttrryy..      

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  RRLLSSCC  CCooddee  ooff  ccoonndduucctt  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt::  

hhttttpp::////wwwwww..aauussttllooggiissttiiccss..ccoomm..aauu//  

  

                             
 
 

WWhheerree  ddiidd  tthhee  SSaaffee  LLooaaddss  GGuuiiddee  ccoommee  ffrroomm??  

MMeettccaasshh  hhaass  uunnddeerrttaakkeenn  ppeerrffoorrmmaannccee  tteessttiinngg  ooff  ppaalllleett  aasssseemmbbllyy  tteecchhnniiqquueess  &&  
llooaadd  rreessttrraaiinntt  aanndd  ccoonnttaaiinnmmeenntt  mmeetthhooddss  wwiitthh  tthhee  ffiinnddiinnggss  eessttaabblliisshhiinngg  tthhaatt  
mmoosstt  llooaadd  ttyyppeess  ttrraannssppoorrtteedd  bbyy  MMeettccaasshh  hhaavvee  aa  llooww  ccoo--eeffffiicciieenntt  ooff  ffrriiccttiioonn  aanndd  
ppoooorr  ppaacckk  iinntteeggrriittyy..  

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  oouurr  tteessttiinngg  iitt  wwaass  ccoonncclluuddeedd  bbyy  tthhee  ccoonnssuullttiinngg  eexxppeerrtt,,  AATTCCCC  PP//LL  
tthhaatt  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ffoorr  MMeettccaasshh  ttoo  rreessttrraaiinn  llooaaddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ‘‘LLooaadd  
RReessttrraaiinntt  GGuuiiddee’’  wwaass  bbyy  mmeeaannss  ooff  ccoonnttaaiinnmmeenntt..  

TTaakkiinngg  oonn  bbooaarrdd  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  rreeppoorrtt,,  wwee  hhaavvee  
ddeevveellooppeedd  oouurr  ““SSaaffee  LLooaaddss  GGuuiiddee””  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  ttoo  bbee  
aapppplliieedd  ttoo  ccaarrrryy  oouurr  pprroodduucctt  ssaaffeellyy  aanndd  lleeggaallllyy..      

  

  

                             
 
 

  
 
 

WWhhaatt  eeqquuiippmmeenntt  ddoo  II  nneeeedd  ttoo  ccoommppllyy??  

TThheerree  iiss  aa  qquuiicckk  cchheecckklliisstt  ooff  iitteemmss  nneeeeddeedd  ttoo  rreessttrraaiinn  llooaaddss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  MMeettccaasshh  SSaaffee  
LLooaaddss  GGuuiiddee..  

••  PPaanntteeccss::  RReessttrraaiinntt  ppoolleess,,  bblloocckkiinngg  ddeevviicceess  wwhheerree  nneecceessssaarryy..  

••  FFoorr  CCuurrttaaiinn  ssiiddeess::  GGaatteess,,  wwiitthh  aa  5500mmmm  wweebbbbiinngg  ssttrraapp  oovveerr  eevveerryy  rrooww  ooff  rreemmoovvaabbllee  ggaatteess,,  aanndd  
cceerrttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  aannyy  ffiixxeedd  ggaatteess  oorr  rreessttrraaiinntt  ssttrruuccttuurree..  ((SSaammee  rruulleess  ffoorr  ffllaatt  ttooppss))  

AAddddiittiioonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

••  GGaatteess  mmuusstt  bbee  22//33  ooff  llooaadd  hheeiigghhtt    

••  5500mmmm  wweebbbbiinngg  ssttrraappss  mmuusstt  bbee  uusseedd                                                                                                                                                                                                    
((eeiitthheerr  ttrruucckk  mmoouunntteedd  oorr  hhaanndd  rraattcchheett))  

••  AAnngglleess  mmuusstt  bbee  uusseedd  --  iiff  ddiirreeccttllyy  rreessttrraaiinniinngg  ffrreeiigghhtt  
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