Transporteren van Calduran pallets

Alle Calduran pallets kunnen naar de werkplek getransporteerd worden
met heftrucks, pallethaken en verreikers. Bij transport binnen een gebouw
wordt vaak een pompwagen gebruikt. De pallets van kalkzandsteen stenen
en blokken zijn geschikt voor de meeste pompwagens.

Min. 600 mm

Ruimte tussen palletplanken
is 225 mm

Geschikte pompwagens
Een standaard palletwagen met 115 cm lange vork, een hefcapaciteit van minimaal 2000 kg en een
hefhoogte van 80 tot 200 mm is prima geschikt voor het transporteren van stenen en blokken. De
totale breedte van de pompwagen is ongeveer 54 cm en lastwielen in de lepels hebben meestal een
diameter van ca 70 mm.
De hoogte tussen de pallet planken is ca. 95 mm en voldoende voor de meeste lepel-wiel hoogtes.
Houd bij het lossen van de kleine pallets wel voldoende afstand tussen de rijen pakketten (min. 50
cm) zodat de pompwagen er met zijn lepels ook doorheen kan rijden. Geef dit dan als instructie aan
de chauffeur bij het lossen.
Calduran pallets zijn niet geschikt voor het gebruik met een hoogheffer zoals een stapelaar of een
schaarpalletwagen. Hierbij dient de pallet aan de onderzijde volledig open te zijn. Calduran pallets
zijn aan de onderzijde altijd voorzien van planken vanwege transport over de rollerbaan in de fabriek
en omdat ze ook op niet-verharde ondergronden moeten kunnen worden geplaatst. Als
(nood)oplossing kan op de bouwplaats een extra (open) pallet onder het pakket worden toegevoegd.
Deze pallets dient u zelf te verzorgen en heeft Calduran niet in het assortiment.

Stapelaar

Schaarpompwagen

Pallethaak voor hijskraan
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Toelichting:
Grote pallets / verpakt groot:
De grote pallets hebben afmetingen van 900x1200 of 900x1000 mm. In de lange zijde van 1200 en
1000 mm kunnen de vorken van de pompwagen worden ingereden. De pallets hebben aan de
onderzijde een sleufopening van 225 mm breed. De wielen van de pompwagen dienen hierin te
passen inclusief een benodigde vrije ruimte voor speling en om de wielen te laten draaien.

Kleine pallets / verpakt klein:
De kleine pallets hebben afmetingen van 500x900 en 600x900 mm. In de lange zijde van 900 mm
kunnen de vorken van de pompwagen worden ingereden. De bovenzijde en de onderzijde zijn
volledig voorzien van planken, de palletvorken van de pompwagen dienen daarom zo lang te zijn dat
de wielen door de pallet heen gaan. De afstand tussen de wielen en de aanslag dient daarom
minimaal 600 mm te zijn.

Passtukkenpallets:
De pallets die gebruikt worden voor de passtukken van het elementensysteem zijn 1050 x 1200 mm
en aan de boven en onderzijde volledig voorzien van planken. Daarom zijn deze alleen geschikt voor
transport met een pallethaak of heftruck en niet voor een pompwagen.
Dit informatieblad is met grootste zorg samengesteld. Calduran Kalkzandsteen BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige
schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit informatieblad.
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