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HANTERING



Vid godsmottagning
Kontrollera att materialet ej är transportskadat och att 
antalet kolli stämmer med fraktsedeln.

Synlig transportskada eller saknade kollin anmärkes på 
fraktsedelns kvittensdel, verifiera med foto

Fraktsedelkopia med anmärkning till fraktförararen samt 
bilder av det skadade godset  skall senast 7 dagar ef-
ter mottagande finnas hos mottagaren av transportska-
dan.

*Vid lossning hos Plannjas återförsäljare anmäls skada eller brist 
till Plannja kundservice. 

**Vid lossning direkt på byggarbetsplats anmäls brist eller skada 
till återförsäljare.

Använd inte en truckgaffel som har mindre mått än 
nedan. Stick in gaffeln vågrätt i paketens hela bredd 
innan du lastar, lossar eller förflyttar paketen.

Vid lossning, lastning och förflyttning av Plannja bygg-
plåt använd alltid lyftkrok med spridare och 100 mm 
breda terylenestroppar.

Längder över 8 meter hanteras extra varsamt vid lossning. Det 
finns risk för att plåtarna viker sig och får skador.

Travershantering

Truckhantering

Använd absolut inte wire eller kätting vid lossning.

När ett kolli är märkt, Hanteras varsamt/Handle with 
care, innehåller det ömtåligt gods som ska behandlas 
extra försiktigt.



Transportlagring
Max antal kollin på höjden.

Profil Antal
Royal 8

Regent 2

Trend 6

Modern 6

Pannplåt 6

Sinus 18 6

Sinus 51 6

Max kollin eller 2 ton per lyft
Bottenströa med 3”x3” regel, avstånd 
max 1,4 meter. Lagra i möjligaste mån 
Plannja byggplåt inomhus. Vid utomhus-
lagring ska materialet täckas med presen-
ningar. Om kondensrisk föreligger lagras 
paketen med lutning. Se till att god ge-
nomventilation erhålles.

Profil Antal
19 8

20-105 8

20-75 8

35 5

45, 45R, 45F 5

70 6

T130R 4



Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38. 

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro. Tel 010-516 14 30. Fax 010-516 14 10.

www.plannja.se

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.


