Krav til lastbiler der kører halm til
Biomassefyret kraftvarmeværk A/S

Krav til lastbiler der kører halm
Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S har en automatisk kran, og størrelsen på kranens åg gør, at vi stiller
krav til lastbilers mål for, at kranen kan fungere.
Ågets længde er 15,65 meter, og bredden er 1,8 meter.
Hvis lastbilerne er monteret med bagfjæl, skal mindstemålet på lastbilens lad fra forfjæl til bagfjæl være
mindst 16,2 meter og maksimalt 16,9 meter.
Løsningsforslag
Dette giver nogle udfordringer med hensyn til lastbilernes makslængde, uanset om det er en vogn med
hænger eller en sættevogn.

Nogle vognmænd har løst udfordringerne ved at
forsyne lastbilen med et forlængerstykke (forlængerstjert), som øger længden mellem lastbil og anhænger under aflæsning. Der findes også sættevogne,
hvor bagfjæl kan skydes tilbage, eller hvor dele af
sættevognen kan forskydes.
På tegningerne er vist, hvilke mål lastbilen skal overholde for, at vi kan læsse halmen af.

Eksempler på lastbil mål

A + B maks. 15,65 m
Min. 75 cm
B
A

Min. 16,2 m - Maks. 16,9 m

Maks. 3 m

Maks. tilladelig køretøj længde 18,75 m

2,4 m

2,4 m

Udskud til min. 16,2 meter og maks. 16,9 meter
hvis der er bagfjæl på.

Maks. 3 m

Lastbilen forsynes med et rør i venstre hjørne (Chauffør siden) ved
lad og for fjæl hvor der kan isættes en anviser pind på 20 mm i
diameter. Vi har anviser pinden, som blot er et 20 mm elektrikerrør.
Net rulles ved bagfjæl. Må ikke hænge ned fra bagfjæl, så måle
skanneren forstyrres.
De tre halmballerne på hænger stables op mod bagfjæl.
De tre halmballesæt på for vogn stables mod for fjæl.

Maks. hældning

10

20 cm

1,2 - 1,4 m

20 cm

1,2 - 1,4 m

20 cm

1,2 - 1,4 m

20 cm

1,2 - 1,4 m

20 cm

1,2 - 1,4 m

Eksempler på højde tolerancer

