
med kran
SILVAN tilbyder levering 
af mange forskellige varer 
direkte til din adresse.

For at sikre, at leveringen 
kan ske uden problemer, 
har vi udarbejdet denne 
folder, der illustrerer de 
forhold, der er gældende 
ved levering.
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Vi anvender kranbiler, der er 16,5 meter lange 
og 2,5 m brede. Det stiller nogle krav til  
adgangsforholdene.

Tilkørselsvejen og et eventuelt vænge skal være 
mindst 6 meter bred, og må ikke være blokeret 
af biler, der gør svingning umuligt.

Kranbilen skal uhindret kunne komme ind i et 
eventuelt vænge, og der skal helst kunne  
vendes i vænget.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil chaufføren 
ikke bakke over længere afstande. 
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Ved aflæsning skal der være et fast  
underlag, så kranens støtteben ikke  
synker ned i underlaget.  
Chaufføren medbringer selv stålplader, 
der beskytter fortovet mod skader.

Tilkørselsvejen skal være 
fri for forhindringer, da 
kranbilen ikke kan køre i 
”zig-zag”.

Bemærk også at store 
træer/ledninger, som  
hænger ud over vejen,  
kan være en forhindring 
for at kranen kan arbejde 
frit.
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Ved ordreafgivelse skal adresse og telefon- 
nummer angives. Angiv også gerne et mobil-
nummer eller et arbejdsnummer, så chaufføren 
kan kontakte dig i tilfælde af, at han evt. ønsker 
at få anvist et alternativt aflæsningssted. 
Sommerhusområder og kolonihaver er ofte  
problematiske. Her kan du med fordel angive  
en parkeringsplads som et alternativt aflæs-
ningssted.

I forbindelse med ordreafgivelse i SILVAN 
butikken skal du kvittere for, at du er bekendt 
med indholdet af denne folder. Viser det sig, 
at adgangsforholdene ikke er som beskrevet, 
forbeholder SILVAN sig ret til at fakturere  
ekstraomkostningerne for transport og aflæs-
ning ved nærmeste SILVAN butik.

Generelt

HUSK
Det er suverænt chaufføren, der bestemmer om 
forholdene tillader aflæsning.


