Lejebetingelser
Udlejer:

Egolift
EH Maskinfabrik ApS
Smedevej 5
6683 Føvling

Lejer:

XXXXXX

Udlejers produkt:

Containerloader Type CBL T2

Månedlig leje:

xxxx,- DKK excl. moms

Lejebetingelser:

Maskinen er lejet fra xx.xx.xx
Lejemålet kan fra både lejer og udlejers
side opsiges med 3 måneders varsel.
Fremleje, fremlån eller anden overdragelse
til tredje part er ikke tilladt.
Lejen skal hver den første i måneden
indbetales på følgende konto:
9676 8775634805

Tilbagelevering:

CBL T2 tilbageleveres rengjort og i samme
stand som ved lejemålets start– dog med untagelse af almindelig slid og ælde.

Vedligeholdelse:

Lejer skal selv sørge for alm. vedligehold.

Reparationer og skader:

Lejer må ikke formidle reparation uden
udlejers tilladelse.
Ved opstået fejl på maskinen skal udlejer
straks kontaktes – der må under ingen
omstændigheder påbegyndes reparation
uden udlejers tilladelse. Alle reparationer
skal udføres / godkendes af udlejer.
Der må ikke anvendes andre reservedele
end de til maskinen foreskrevne.
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Udlejer________________________
Egon Hansen

Lejer__________________________
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Beskrivelse af containerloader CBL T2
GENERELT:
Type CBL T2 er en maskine, som er udviklet til læsning af løsmelsprodukter i en 20 og 40 fods
container.
Produkter som fiskemel, malt, korn, plastic og andre lignende produkter kan læsses meget effektivt
Fordele: Optimal læsning i hjørner op til taget.
Kort læssetid og ren læsning.
Mobil for forskellige læssesteder.
Læsning tager ca.30 minutter.
FUNKTION:
Læsseren bliver koplet på en truck med mindst 2,5 ton læssekapacitet. Trucken kører ind under
eksisterende udlæsningsbælg. Containeren bakker til fyldeposition.
Operatøren starter læsseren. På signal fra operatøren kører bilen baglæns.
Når udløbet er nået til containerens endevæg, er der fyldt ca. 70 % i. De sidste 30 % bliver fyldt i
når bilen kører fremad. Hvis presset fra udløbet bliver for højt, stopper læssemotoren automatisk,
bilen køres en smule fremad på signal fra operatøren og læssemotoren startes igen af operatøren.
TEKNISK BESKRIVELSE:




Maskinen er udført i stål 52 og stål 37
Rørene er letvægtsglasfiberrør
Fri længde udløbsrør 5.000 mm.

Læsseren består af to specialkonstruerede fødesnegle, drevet af to uafhængige af hinanden direkte
påkoblede 3,5 kW gearmotorer.
Special konstrueret indløbstud for nem og hurtig påkobling til intern læssebælg.
Komplet styretavle og kontrolpanel. Trådløs betjening.
Leveret klar for sammenkobling til en 32 Amp, 3x400 Volt +N+PE hovedkabler.
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