Gäller från 2014-01-01

Lantmännen Lantbruks krav på
mottagningsförhållanden, foder i
lös vikt
Område

Väg

Detta krävs för leverans av foder i lös
vikt
•
•
•
•
•

Lantmännen
rekommenderar

framkomlighet med lastbil
3,0 m vägbredd
4,5 m fri höjd
vägbanans bredd i 90° sväng minst
7m
bärighet för 10 tons axel och 18
tons boggitryck

För leverans över 13 ton
• framkomlighet med bil + släp
Vändplats
Backning

•
•

ingen backning
ytter/innerdiameter 20 m/8 m
minst 15 m fri inbackningssträcka, 5
m bred med 10 m bred anslutning

För leverans över 13 ton
• ytter/innerdiameter 25m/10m
• minst 25 m fri inbackningssträcka, 5
m bred med 12 m bred anslutning
Märkning
Skyltning
Belysning

•

Smittskydd

•

chaufför får inte gå in i djurstall,
mjölkrum eller passera
gödselbemängt område vid lossning

Anslutning
(gäller bulkbil)

•

fast anslutning 4 " hankona ca 1,2
m över mark
max 15 m slang

•

max 5 m slang

•

4 " rör av metall som skall tåla 1,5
kg tryck
väl fungerande avluftning av silo

•
•

cyklon
tubrör

•

dimensionerad för maximal

•

minst 2 behållare

•

•
Rörledning
(gäller bulkbil)

Silo

•

utomhus; väl synligt med väl
uppmärkta rör*, belyst
inomhus; väl uppmärkt, väl synlig
utifrån, belyst

(gäller bulkbil)
•

belastning vid max fyllnadsgrad
rörutrustning rätt infästad samt
anslutningar rätt utformade

•
•

Lossningsplats

•
•

Ordinarie
leveranstid

•

utformad för arbets- och
kvalitetssäkrad lossning
snörasskydd erfordras på sådana
platser där snöras kan förekomma

•

per foderslag
minst 7 dagars
reservkapacitet
rengöring 2 ggr per
år
god dränering

dygnet runt helgfri måndag-fredag.
Lördagsleveranser kan förekomma
inom delar av landet.

*Instruktion för silomärkning:
Samtliga lossningsrör skall vara märkta med kundens namn och silonummer. Det skall
alltid finnas ett nummer även om kunden bara har en silo. Finns flera leveransadresser
numreras silorna med olika nummerserier på olika gårdar: Adress 1 nummer 1-9; adress
2 nummer 10-19; adress 3 nummer 20-29. Nummerlappar kan beställas av Kundtjänst
telefon 0771-111 222 .

