KRANHEJS I KORTE TRÆK.
INDLEDNING
V. Meyer køber kranhejs hos vores logistiske samarbejdspartnere, derfor desto flere informationer vi kan videregive til vognmanden før aftalte leverings tidspunkt desto bedre.
Dette er kun for at undgå misforståelser samt unødvendig ventetid.
V. Meyer ønsker altid at få oplyst følgende vedr. kranhejs:
- Antal mtr. op og antal mtr. hen fra hvor kunden estimere kranbilen kan holde. Samt oplys forhindringer som kan være til gene i kranhejs øjemed ( F.eks. træer, luftledninger,
stærkt trafikkerede veje, tilkørselsforhold etc.)
ANTAL KRANTIMER:
Beregnes fra udkørsel til hjemkørsel. Kan kranbilen have tagsten med ombord, så beregnes det kun fra kranbiler holder på adressen til den kører igen. Bemærk at de helt store
kraner – 130 TM, spierings - og mobilkraner typisk ikke kan tage gods med ud. Derfor påregnes til og fra kørsel. Typisk en time ekstra. Tagsten vil blive leveret på en separat
transport såfremt at kranbilen ikke kan tage godset med.
V. Meyer råder altid til , at man sammen med kranføreren i fællesskab påfører det brugte time antal på følgesedlen, således at begge parter er enig om forbrug.
KØREPLADER:
Køreplader til støtteben kan lejes igennem vognmanden. Køreplader/støttebens plader koster typisk en ekstra krantime at afhente. Køreplader/støttebens plader skal altid
bruges ved for blødt underlag (Risiko for ned synkning), eller ved andet porøs underlag hvor der er fare for støttebens tryk skader, f.eks. asfalt, indkørsels fliser og anden
belægnings sten. Husk altid det er tungt materiale vi kører med.
TILLADELSER :
Husk altid at have styr på diverse tilladelser vedr. afspærring af vej eller fortov. Såfremt V. Meyer ikke er blevet bekendtgjort med dette inden levering, hæfter kunden selv for
opstået ventetid i forbindelse med dette.
VENTETID:
Ventetid på byggeplads opstået i forbindelse med vejrmæssige forhold, sikkerhedsmæssige forhold, manglende oprydning på byggeplads, eller ved forsinkelse på kranbil hæfter
V. Meyer ikke for.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte
V. Meyer A/S på telefon 33793366 eller mail info@vmeyer.dk

