Levering af varer
med kran

bmigroup.com/dk

Krantyper
Generelt
•
•

Maks. 1.000 kg inkl. emballage og palle
OBS på, hvor kranbilen kan holde under
aflæsningen.

AFSÆTNING PÅ TAG
Kran 18
Kran 30
Kran 40
Kran 50
Kran 60

A
9m
15 m
20 m
25 m
35 m

B
9m
15 m
15 m
10 m
8m

C
2,25 m
3,25 m
3,75 m
3,75 m
3,75 m

Afsætning til jord
KRAN-JORD

Aflæsning af paller ved vognside med
enten kran eller medbringertruck.

RÆKKEVIDDE    o
og    K
KRAV  
B  

OBS
Kran 40, 50 og 60 kan IKKE bookes
som standardlevering – kontakt
kundeservice senest 2 arbejdsdage før.

A  

SPECIALKRANER

Kontakt Icopals kundeservice for nærmere
information

C  
C  

A               Lø.  lodret  over  terrænniveau  
  
Rækkevidde vandret målt fra kranens center
B  
  
C               Afstand  fra  vognside  (begge  sider  af  kranen)  
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Forvogn, ekstrahejs,
tidslevering
Forvognslevering

PALLEANTAL PÅ FORVOGN

Kran 18 og 30: maks. 12 paller
Kran 40 og 50: maks. 8 paller
Kran 60 : 	0 - maks. 4 paller (aftales
i hvert enkelt tilfælde)
OBS
Tillæg for omlæsning fra anhænger
til forvogn når maks. antal overstiger
ovennævnte. Betaling efter timepris pr.
påbegyndt ½ time.

Ekstrahejs på byggeplads
FORHÅNDSBOOKING HOS
KUNDESERVICE
•
•
•

Forventet tidsforbrug skal opgives
ved bestilling
Tidsforbrug afregnes pr. krantype
pr. påbegyndt ½ time
Minimumsberegning ½ time

Tidsleveringer
- definitioner
•
•
•
•

Morgenlevering
07.00 – 09.00
Formiddagslevering 07.00 – 12.00
Fixtidslevering 	aftales med
kundeservice
Fri levering
07.00 - 14.00

OBS
Modtager skal være tilstede på de
angivne tidspunkter.
Levering er pr. sending til en position
på byggeplads.
Ekstra opstilling/flytning af kran
beregnes med ½ time pr. krantype.

BOOKING PÅ PLADSEN
•
•

Tidsforbrug afregnes pr. krantype
pr. påbegyndt ½ time
Minimumsberegning = ½ time

OBS
Hvis chaufføren skønner, at det vil
forsinke de næste tidsleveringer, skal
han afslå ekstrahejs.
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bmigroup.com/dk

Læs mere på www.bmigroup.com/dk
BMI Group har hovedsæde i London, selskaber og
produktionsfaciliteter i Europa, Asien og Afrika og mere end
9.500 medarbejdere verden over.
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BMI Group Danmark Aps
Kystvejen 56
9400 Nørresundby
Tlf: 96 31 61 00
kundeservice.dk@bmigroup.com

Bag BMI Group Danmark står to af tagbranchens stærkeste
brands, Icopal og Monier. I BMI Group Danmark giver vi vores
kunder adgang til det bredeste udvalg af løsninger til både
skrå og flade tage. For os er et tag ikke bare et tag: Et tag
er tryghed, sikkerhed og livskvalitet, og vi tilbyder altid de
bedste løsninger til vores kunder, uanset hvilket slags tag de
ønsker sig. Hos BMI Group Danmark får vores kunder al den
ekspertise og rådgivning, de har brug for, samlet under ét
tag - og vi har mere end 165 års erfaring at dele ud af.

