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Indhold af dette dokument 
Dette dokument indeholder instruktioner til stabling af den originale ikke-funktionelle
CC Eurocontainer-bund, 1,10 m søjlerør og hylde.

Index 
Sådan indleveres ikke-funktionel CC Eurocontainer-bund, søjlerør og hylde
Sådan stables ikke-funktionelle CC Eurocontainer-bunde
Sådan stables ikke-funktionelle 1,10 m CC Eurocontainer-søjlerør
Sådan stables ikke-funktionelle CC Eurocontainer-hylder

Bemærk venligst: 
• Der kræves et gyldigt LogLink-nummer, herunder materialets status (funktionelt eller
 ikke-funktionelle). LogLink-ordren skal svare til det faktiske materiale, der præsenteres 
 på depotett.
• Adskil altid funktionelt og ikke-funktionelle materiale; det må ikke stables sammen.
• Hvis materialet ikke er stablet i henhold til stablingsreglerne i dette dokument, kan CC
 afvise stablen eller opkræve et gebyr for sortering af materialet.
• I tilfælde af problemer på et depot, der ikke kan løses på stedet, er det kundens ansvar
 at kontakte CC’s hovedkontor.

Vi vil gerne minde om, at alle stablingsinstruktionerne er gældende for det originale
CC-materiale. Disse stablingsinstruktioner er opstillet i henhold til retningslinjerne i loven
om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Disse retningslinjer er ikke gældende for
det ikke-originale CC-materiale. 

Sådan indleveres/stables ikke-funktionelle materiale  
CC Eurocontainer-bund, 1,10 m søjlerør og hylde 
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Sådan stables ikke-funktionelle
CC Eurocontainer-bunde

Trin 1: Fjern søjlerør fra bunden.

Trin 2: Sørg for, at bunden er i stand til at bære
 vægten. Sørg for, at alle drejelige hjul er på
 den samme side. Stabl bundene i stakke på op 
 til 10 bunde.

 

Sådan stables ikke-funktionelle 
CC Eurocontainer-søjlerør på 1,10 m

Trin 1:  Læg 4 funktionelle 1,10 m søjlerørpå den 
 funktionelle bund.

Trin 2: Placer 2 funktionelle hylder for at styrke
 stablen. (1.1)

Trin 3: Stabl 146 løse, ikke-funktionelle søjlerørpå 
 bunden. Brug 12 x 12-reglen. Læg 12 rækker 
 søjlerørvandret og 12 rækker stolper lodret. Læg 
 2 ekstra ikke- funktionelle søjlerør på toppen. (1.2) 
 Brug denne metode for at gøre stablen let at 
 tælle. Hvis stablen ikke kan tælles, bliver 
 stablen afvist.
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Sådan stables ikke-funktionelle
CC Eurocontainer-hylder

Mulighed 1: Enkelt stabling 

Trin 1: Tag 1 funktionel CC Eurocontainer-bund.

Trin 2: Monter 4 funktionelle 1,10 m søjlerør på den 
 funktionelle bund.  

Trin 3: Hæng hylderne fra bunden til toppen. Stabl
 op til maksimalt 21 ikke-funktionelle hylder.

Mulighed 2: Dobbelt stabling

Trin 1: Tag 2 funktionelle CC Eurocontainer-bunde.

Trin 2: Monter 4 funktionelle 1,10 m søjlerørpå hver
 CC Eurocontainer. Det er 8 søjlerøri alt.

Trin 3: Stabl hylderne fra bunden til toppen. Stabl
 op til maksimalt 20 hylder. (nederste stak, 1.3)

 Stabl den anden stak på op til 22
 hylder. (øverste stak, 1.4)

Trin 4: Til dette trin er der behov for 2 personer og en 
 gaffeltruck. 1 person styrer gaffeltrucken. Den
 anden person styrer stakken. Brug en gaffeltruck 
 til at løfte stakken med 22 hylder og placere den 
 på stakken med de 20 hylder. Det giver en stak
 på 42 ikke-funktionelle hylder.
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