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Hos Ramirent tilbyder vi transport i forbindelse med leje af materiel. Prisen for leveringen eller
afhentninger afhænger af hvor mange KM der skal køres.
Vi har valgt at inddele vores transporttakster i følgende grupper:
Transporter 0 - 999 kg - mindre materiel uden kran
Transporter 1 - 5,99 tons - selvkørende mindre byggemaskiner eller max. 8TM kran
Transporter 6 - 11,99 tons - selvkørende mindre byggemaskiner eller max. 8TM kran
Transporter 12 - 17,99 tons - selvkørende større byggemaskiner. Max. 25TM kran / kranløft 2-3 tons pr.
enhed
Transporter 18 - 24 tons - selvkørende større byggemaskiner. Max. 25TM kran / kranløft 3-5 tons pr.
enhed
Transporter over 60 km, samt transporter til: Skurvogne, pavilloner og letvogne, udlægning af køre
plader, opsætning af lysmaster samt afspærringsmateriel, byggepladshegn, etc.
- venligst indhent tilbud
Spørg efter prisen i dit lokale kundecenter eller ring på 70 15 22 22!

Priserne gælder alle land- og brofaste destinationer i Danmark. Ekskl. eventuelle broafgifter, som vil blive
akturet særskilt.
Alle priser er under forudsætning af, at arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. For overtid samt lør-, søn- og
helligdage beregnes ekstra tillæg.
Materiel skal ved afhentning stå fremme på let tilgængelig anvist plads, således at transportøren ikke skal bruge
tid på at finde materiellet på pladsen.
Kørsel og montage skal kunne ske uden hindringer f.eks. af parkerede biler, luftledninger eller af anden entreprenør på pladsen etc. Adgangsveje, aflæsningspladser samt opstillingssteder skal være således indrettet, at kranbiler, mobilkraner og sættevogne ubesværet kan arbejde. Dvs. tilstrækkelig bredde, længde og højde. Information
kan indhentes hos Ramirent efter behov.
Ligeledes skal køreveje, aflæsningspladser samt opstillingssteder være udført af et bæredygtigt underlag, der tillader de aktuelle belastninger.
Der er i alt indeholdt 15 minutter til pålæsning/aflæsning i anførte km afregning.
Ventetid udover 15 min. vil blive faktureret på regning.
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