INSTRUCTIE VOOR HET IN EN UITLADEN VAN DE VLOERCONTAINER (2017)
Opmerkingen bij het leggen van de vloer.
• Op de vloer van de container liggen een tweetal oprijbalken (U-profielen) Deze profielen
op de juiste breedte plaatsen (pennen in de daarvoor bestemde gaten) voor de
verschillende rijdbare karren om ze te kunnen uitrijden. Voorzichtigheid geboden!

•

Tijdens het afladen van de vloerdelen dienen de karren met de rechtopstaande platen
door 2 personen worden vastgehouden. (Zeer gevaarlijk als deze omvallen!)

•

Het losse rek verwijderen en de voorste 2 platen tezamen uit de kar nemen. Daarna plaat
voor plaat uitnemen en neerleggen volgens het legplan (zie tekening)

Opmerkingen bij het opruimen van de vloer.
Tapijt:

•

Het tapijt met de blauwe zijde naar buiten zo klein mogelijk oprollen. (anders passen de
rollen NIET in de container!)

•

De rollen vastzetten met klittenband. (Hiervoor kan men het beste een 20 cm brede
klittenband gebruiken dat bespaard weer ruimte in de container)

•

De rollen in de hoezen plaatsen en eventueel deze met de spanbandjes of klittenband
zo compact mogelijk vastmaken.

•

De aanloopbaan met de rode zijde naar buiten zo klein mogelijk oprollen en vastzetten
met klittenband.

Karren laden:

•

De vloerdelen dienen met de groefzijde (2 stroken) op de bodem van de kar geplaatst
te worden.

•

Er gaan 18 platen op iedere brede kar en 16 stuks op de smalle kar.

•

Op de grijze kar worden de laatste grote vloerdelen en het grootste gedeelte van de
kleine vloerdelen geplaatst. Zie tekening “laadplan 4e kar”.

•

Let op: De vloerelementen aan de onderzijde zeer strak tegen elkaar aantrekken om ruimte
te winnen. Er zitten een paar koppen van slotbouten “in de weg”. Hier moeten de platen
overheen, anders lukt het niet.

Instructie voor het inladen van de container
Volgorde:

1. Zie tekening “laden vloercontainer 1”
2. De oprijbalken op de juiste breedte plaatsen (pennen in de daarvoor bestemde gaten)
voor de verschillende karren

3. Begin met de smalle kar. Deze in lengterichting tot achteraan erin rijden.
4. De oprijbalken verplaatsen naar de andere zijde.
5. Een brede kar in lengte richting tot achteraan erin rijden en langs de smalle kar plaatsen.
6. Bovenop de karren meerdere triplexplanken leggen waarop de tapijtrollen worden geplaatst.
7. 3 Tapijtrollen in dwarsrichting bovenop deze karren leggen. Eventueel kan men deze in de
lengterichting erop leggen. Hiermee win je ruimte aan de voorzijde

8. Zie tekening “laden vloercontainer 2”
9. De 2e brede kar, recht achter de 1e brede kar erin rijden.
10. De 4e smalle (grijze) kar langs deze 3e kar plaatsen
11. 3 Tapijtrollen in de dwarsrichting bovenop deze kar plaatsen.
12. De 2 – geneste – vloerdelen van 244 x 58 cm onder de brede kar schuiven
13. De 2 – geneste - vloerdelen (180 x 58 cm en 122 x 58 cm) onder de smalle grijze kar
schuiven.

14. De aanwezige schuimrubberen stroken bovenop de karren plaatsen. Er is normaal wat
ruimte voor de rollen.

15. Zie tekening “laden vloercontainer 3”
16. 1 Tapijtrol, rechtop in de hoek voor de brede kar zetten ( met de hoes opening naar
beneden want dan kan er geen condenswater in lekken)

17. Twee springplanken bovenop elkaar voor de karren plaatsen
18. Bovenop deze springplanken de aanloopbaan plaatsen.
19. De 3 blauwe kunststof bakken gestapeld langs de springplanken plaatsen.
20. De aanwezige banners bovenop de kunststof bakken leggen.
21. De oprijbalken in de lengterichting onder een van de karren op de grond plaatsen.
22. Deuren sluiten.

