
Levering, lossing, lagring og håndtering av rillede lettvektsrør ProPipe type PJE

Alle parter bør ha interesse i at kvaliteten på røranlegg blir best mulig. Det følgende ivaretar for-
hold som påvirker dette. Såfremt anleggene i tillegg blir godt planlagt, utført av kompetente entre-
prenører og man har kontroll på driftsbetingelsene, så er mange forutsetninger på plass.

Levering fra Kruge direkte til anleggsstedet:

Forberedelser, avtale om leveringstidspunkt, kontakt med mottaker og mottakerens
oppgaver:

 1)  Leveringsdato skal avtales så snart leveringstiden av avklart – for eksempel på
      ordrebekreftelse. Forhold rundt leveringer til anlegget bør avklares mellom aktørene i
      forkant. Når er losseplass tilrettelagt? Når er losseutstyr tilgjengelig? Hva slags
      losseutstyr? Hvilke varer skal benyttes først? Hvem skal være kontaktperson ved
      levering? Hvor skal kvittert pakkseddel oppbevares / sendes? Hvem er kontaktperson
      hos byggherre, entreprenør, konsulent, grossist og hos Kruge?
 2)  Navn på og telefonnummer til kontaktperson på mottaksstedet (heretter kalt mottaker)
      må alltid innhentes / opplyses. Dette skal føres på pakkseddel / fraktbrev.
 3)  Kruge tar kontakt med mottaker i forbindelse med bestilling av transport.
 4)  Sjåfør tar kontakt og bekrefter mer nøyaktig ankomsttid en stund før ankomst.
 5)  Mottaker skal løpende orienteres om endringer på grunn av uforutsette forhold.
 6)  Mottaker skal være til stede under lossing og anvise nøyaktig losseplass. Denne skal
      kvittere på fraktbrev for at antall mottatte rørbunter, paller og kolli stemmer – og bistå
      lossingen. Mottakerens underskrift må være lesbar eller navnet gjentas med
      blokkbokstaver.
Lossing

Husk hjelm, vernebriller, vernesko, arbeidshansker og refleksvest. Man ikke skal oppholde seg 
under hengende last. Stropper må være av godkjent type og ubeskadiget.

Varene leveres ulosset om ikke annet er avtalt. Ved slik levering må mottaker ha egnet
utstyr for lossing disponibelt. Losseplass må være tilrettelagt på forhånd, for eksempel
med strø. Varene losses på ett sted, med mindre annet er avtalt på forhånd. Hvis
transportør finner det nødvendig å stanse lossingen på grunn av utilfredsstillende forhold
på losseplassen, mangler ved losseutstyr eller annet, eller lossingen tar uforholdsmessig
lang tid (over 2 timer), skal mottaker bekoste hans ventetid og evt. ekstrakostnader som
følge av dette. Likeså dersom losseplass eller losseutstyr ikke er klargjort.

Hvis Kruge skal levere varer losset, må dette avtales i god tid. Det må påregnes noe
leveringstid og evt. ekstrakostnader som følge av dette.

Ved lossing med truck må underslaget være jevnt og truck og gafler være egnet for å
håndtere bunter med tynnveggede rør.

Lagringsområdet må være tilrettelagt for transportørens kjøretøy. Vurder veiens
bæreevne og bredde, og rom for å snu. Eventuelt må lasten omlastes på egnet kjøretøy.



Ved lossing med kran må tilstrekkelig lagerareal være tilgjengelig innenfor kranens
arbeidsområde. Husk også å tilpasse mengde som skal leveres i forhold til lagerareal.

Benytt to stropper ved lossing med kran, Manitou, gravemaskin eller lignende – ikke
kjetting eller wire.

Se til at rør / rørbunter ikke får slag under lossing eller annen håndtering / transport. Ikke
kast eller tipp rør.

Rør skal ikke utsettes for støt.

Lagring

Lagring av rør skal alltid ha underliggende planker – både bunter og løse rør. Plankene
bør være solide, og så brede som mulig – minst 98 mm (4»), helst 148 x 148 mm.

6 meters rør: 3 stk planker legges på tvers i forhold til buntens lengderetning. Maks. 1
meter fra hver rørende. Feil lagring gir bøyde / ovale rør. Mottaker er ansvarlig for at
dette er fremskaffet og tilrettelagt før lossing. Sjåfør har ikke med planker.

Maksimum lagringshøyde er i de fleste tilfeller 3 bunter. Hvis terrenget heller og/eller
lagringsplassen ligger nært opptil boområde, lekeområde, barnehage, skole eller
lignende, bør buntene ikke lagres i 3 høyder. Vær oppmerksom hvis det regner, snør
eller frost med fare for ising. Rørene kan være glatte og skli av underliggende planker.
Nødvendige forholdsregler må tas. Når lagringsplassen er egnet (avstengt område med
jevnt underlag) kan stablingshøyden være opp til 1,5 meter.

Husk å lagre buntene slik at man kan få tak i alle typer dimensjoner på en enkel måte.

Prosedyrer og forhold omkring reklamasjoner og lignende

Dersom det oppdages skader eller feil på våre produkter, eller man har mistanke om at
en skade eller feil kan ha skjedd, skal det formidles videre til ansvarlig person. Slike
tilfeller behandles som reklamasjon.

Det kan også oppstå feil i forbindelse med leveranser, f.eks. transportskade eller at feil
vare eller antall er levert. Slike tilfeller defineres også som reklamasjoner. Se avsnitt om
hvordan man forholder seg dersom det oppstår feil i forbindelse med leveranser fra
Kruge.

Det kan også være at brukeren ikke er fornøyd med produktet, emballeringen eller annet,
uten at dette er en feil. Dette er ikke definert som en reklamasjon, men som en
observasjon. Vi hører gjerne om det og forsøker å forbedre oss.

Det er viktig at disse tilfellene får korrekt saksbehandling slik at kunden raskt får svar og
slik at vi kan forebygge slike hendelser og misnøye senere. Dette skal bli ivaretatt i vårt
kvalitetssystem.



Slik skal du forholde deg når du ønsker å melde om feil til Kruge:

Åpenbare feil eller mistanke om feil ved produkt (reklamasjoner):

Varsle Kruge, eventuelt grossist, så tidlig som mulig og før eventuell utbedring av skade. 
Merking på rør er en viktig opplysning vi ønsker tidlig. Dette gjelder spesielt produksjonsnummer 
og dimensjon.

1     En representant fra Kruge skal gis anledning til å være til stede dersom det
       reklameres. Hvis dette ikke blir gjort, kan det være aktuelt å begrense vårt ansvar.
2     Dokumentasjon er en forutsetning. Ta bilder / video, og dokumenter all medgått
       arbeidstid, bruk av maskiner og utstyr, rør og rørdeler. Denne dokumentasjonen
       benyttes som bakgrunn for et eventuelt krav som stilles via grossist.
3     Kruge kan sende nye produkter for utbedring av skade. Vanlig prosedyre er at disse
       faktureres, og senere krav krediteres dersom reklamasjonen viser seg å være
       berettiget.
4     Produkter det reklameres på sendes til avtalt sted for nærmere undersøkelser. Hvis
       det er produksjonsfeil eller skade på rør, bør det tilstrebes å sende med en uskadet
       rørbit på ca. 2 meter med merking fra samme rør, eller evt. rør fra samme bunt.

Generell misnøye vedrørende produkter, levering, emballasje, kundebehandling eller
lignende:

Ta kontakt med en representant fra Kruge AS og forelegg saken for vedkommende. Om
nødvendig gis tilbakemelding fra en ansvarlig person i Kruge AS.

Forøvrig viser vi til FL-VA/VVS 2016.


