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POORBETOONTOODETE TEISALDUSJUHEND
TELLIJALE
1. Tellija või tema esindaja kohustused sihtkohas:
1.1 tutvuda käesoleva juhendmaterjali nõuetega ja järgida neid;
1.2 tagada transpordivahendi võimekusele vastav ligipääs mahalaadimisplatsile;
1.3 tagada ladustus ja manööverdusplatside eelnev ettevalmistus, st. need peavad olema tasandatud ja
moodustatud kindlale ning võimalusel kuivale aluspinnale;

1.4 tagada tarne koosseisule ja käesolevale juhendile vastav mahalaadimistehnika olemasolu juhul
kui tegu ei ole Roclite OÜ poolse mahalaadimisteenusega;

1.5 teostada tarnekomplekti visuaalne vastuvõtt koormas vabalt auto kastis või
mahalaadimisteenusega tarne puhul mahalaaditud asendis;
1.6 avastatud visuaalsed defektid/mittevastavaused fikseerida koheselt nende avastamisel (st.
võimalusel enne mahalaadimistööde algust) autojuhi poolt edastatava kauba saatelehe kahel
eksemplaril;
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1.7 allkirjastada autojuhiga toodete üleandmist käsitlevad kauba saatelehed, millest üks jätta
veofirmale ja teine endale. Pretensiooni korral edastada teise eksemplari koopia Roclite OÜ-le.
Tõenduseks ja järgnevaks parandustegevuseks edastada operatiivselt elektroonsel teel ka vastav
fotomaterjal: toote üldfoto + lähifoto defektist + foto defektiga toote etiketist ja foto defektiga toote
koorma kinnitusest;
1.8 tagada koorma mahalaadimine mahalaadimisplatsile vastavalt käesolevale Teisaldusjuhendile.
Kui tegu on Roclite OÜ poolse mahalaadimisteenusega, siis kaasa aidata selle tegevuse
nõuetekohasel läbiviimisel (näiteks toodete lõpppaigatusel ladustusplastil).
2. Plokk- ja plaattoodete mahalaadimise ja teisaldamise juhend:
2.1 Plokk- ja plaattoodete mahalaadimisel on eelistatud meetodiks tõsteharkide või kahvlitega
varustatud tõstukite kasutamine.
2.2 Aluseid võib tõsta ka linttroppidega, kuid sellisel juhul tuleb kasutada troppide all nurgakaitseid
ning pakendi ülaservas distantslaudasid ja jälgida, et kraana konksu kõrgus oleks vähemalt 1,7m
plokialuse ülemisest pinnast.
2.3 Ühe aluse korraga tõstmisel peaks tõstekonksu ja pakendi ülapinna vahe olema minimaalselt
1,7m, külgedel kasutada soovitavalt koormuse hajutamiseks distantslaudasid. Troppide pikkus 8m,
2tk lindi laiustega 60…80mm, kumbki kandevõimega 2 tonni.
2.4 Tihedalt üksteise vastu paigutatud tootealuseid ei saa pahatihti ühe kaupa maha laadida. Korraga
kahe tootealuse maha laadimine pole soovitav tegevus ja seetõttu tuleb muude võimaluste
puudumisel seda teostada äärmise ettevaatlikkusega.
2.5 Kahe aluse korraga tõstmisel peaks tõstekonksu ja pakendi ülapinna vahe olema minimaalselt 2,1
meetrit, külgedel kasutada kindlasti distantslaudasid! Linttroppide pikkus 10 meetrit, 2tk kumbki
kandevõimega 2 tonni.
2.6 Tõsta tohib ainult kiletatud aluseid, termokahanev kile hoiab plokke alusel koos.
2.7 Plokk- ja plaattooted tuleb tõsta eelnevalt tasandatud kindlale ja kuivale aluspinnale:
Keelatud on tõsta aluseid terastroppide ja lühikeste linttroppidega, ilma nurgakaitseteta ja
mitut alust lühikeste troppidega korraga:

2.8 Avatud kilepakendiga aluseid tuleb kaitsta sademete eest!
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