VOORKOM SCHADES EN BOETES

Investeer nú in uw palletwikkelsysteem
Aandacht voor palletstabilisatie is vanwege strengere EU-voorschriften voor het zekeren van vrachtlading essentieel.
Panhuijsen Verpakkingen biedt innovatieve palletwikkelsystemen
om verschuiven en omvallen van de (pallet)lading te voorkomen.
De nieuwe richtlijnen leggen vanaf 2018 de verantwoordelijkheid van
de ladingzekering niet alleen bij de vervoerder, maar bij alle betrokkenen in de transportketen. Elk bedrijf dat iets van A naar B vervoert, is
voortaan aansprakelijk wanneer de ladingzekering of palletstabilisatie
niet aan de eisen voldoet. Vanaf begin 2018 wordt de gehele lading
van vrachtwagens bovendien kritischer bekeken bij inspecties langs de
weg. Daarbij wordt niet alleen gelet op hoe de lading gezekerd is, maar
gaat het ook om de details: hoe zijn de pallets verpakt en omwikkeld?
En: zijn deze vormvast en stabiel?
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Vanuit onze klanten heerst er nogal wat onzekerheid over deze nieuwe
wetgeving. Vragen als: ‘is mijn pallet wel goed gewikkeld’ of ‘wat wordt er
nu precies van mij verwacht’ worden ons met grote regelmaat gesteld.
Om antwoord te geven op deze vragen en onzekerheid over het wikkelen van uw pallet weg te nemen, heeft Panhuijsen een viertal testprogramma’s ontwikkeld. Afhankelijk van uw situatie kunt u ons inschakelen om een professioneel Adviesplan te laten opstellen.

Adviesplan

U ontvangt

Test

Methode

Punten van aandacht

Prijs

1 QUICK SCAN

wikkel indicatie

op locatie

manueel

bundelkracht gemeten op 1 punt
1x gewicht
1x meten folierek

gratis

2 COLD SCAN

bezoekverslag

op locatie

Highlight
(ASTM)

bundelkracht gemeten op 3 punten
1x gewicht
1x meten folierek

G 250,-

3 WARM SCAN

rapport inclusief
wikkeladvies en
folie analyse

op locatie

ESTL

4 PREMIUM SCAN

AANBEVOLEN

bundelkracht gemeten op 32 punten
1x gewicht
1x meten folierek
1x controle rolopmaak
zwaartekracht test

Pallets met úw product worden uitgebreid getest in testcentrum. U ontvangt een volledig
testrapport met alle technische specificaties. Inclusief adviesrapport van onze wikkelexpert.

G 500,-

G 2.150,-

Vergeet niet dat een lading die niet goed is vastgezet een gevaar kan
zijn voor anderen en voor uzelf.
Panhuijsen Verpakkingen is gespecialiseerd in verpakkingsmaterialen
en -machines en volgt daarom de ontwikkelingen op het gebied van
ladingzekering op de voet.
Wilt u meer informatie over ons Adviesplan of wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 013 583 58 35.

Boogschutterstraat 14, Tilburg

T. 013 - 583 58 35

www.panhuijsen.nl

