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Richtlijnen siloplaatsing
Voor Remix Droge Mortel silo’s

Een goede plaatsing van de Remix silo
is van groot belang voor de veiligheid
en efficiëntie op de bouwplaats. Een
snelle en veilige plaatsing van een
Remix silo, zonder onnodig tijdverlies
en daarmee gepaard gaande onnodige
extra kosten, is eenvoudig te realiseren als navolgende punten in acht
worden genomen.

Standplaats voor de silo
Gedurende de tijd dat de silo op de bouwplaats
staat, is de afnemer ten volle verantwoordelijk voor
de stabiliteit van de standplaats van de silo. De
afnemer dient gedurende de standtijd, vooral na
ongunstige klimatologische omstandigheden, zoals
hevige regenval, invallende dooi enz., goed te letten op de loodrechte stand van de silo. Indien
nodig dient de afnemer voorzieningen te treffen
waardoor de loodrechte stand van de silo blijft
gewaarborgd.
– Bepaal de optimale silolocatie op de bouwplaats
op basis van werkefficiëntie en bereikbaarheid
voor de silowagen.
– Houdt rekening met het benodigde vrije grondoppervlakte (2,5x2,8m=7m2) en de hoogte. De
silo is maximaal 7,1 m hoog.

– Zorg ervoor dat de ondergrond van de silolocatie
egaal en horizontaal is en voldoende draagkracht
heeft. Gebruik stalen rijplaten of betonnen
(stelcon)platen voor de verharding. Zorg ervoor
dat wegzakken en onderspoelt raken van de silo
niet kan voorkomen. Het totale gewicht in gevulde staat van een silo kan na een navulling
± 42 ton zijn.
– Zorg voor voldoende veilige afstand van de rand
van een afgraving (minstens 1,7 m x diepte).
Voer geen graafwerkzaamheden uit in de nabijheid van de silo.
– Wanneer voorgaande voorzieningen niet aanwezig zijn of maatregelen niet getroffen zijn,
hebben de Remix chauffeurs de uitdrukkelijke
opdracht om de silo niet te plaatsen en wordt de
afnemer in gebreke gesteld!
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Silo plaatsing, navulling en retour halen
Bij levering wordt een volle silo, middels een
Remix silowagen, in verticale stand geplaatst, op
een door de afnemer aangegeven en voorbereide
standplaats.
– De aanrijdweg moet voldoende draagkracht
hebben, zodat de silowagen niet kan wegzakken
(totaal bruto gewicht ± 43 ton). De aanrijdweg
moet deze vrij zijn van obstakels, kabels en
leidingen. Silostandplaats en de aanrijdweg
moeten op gelijke hoogte liggen.
– Opladen en afladen van de silo kan uitsluitend
van dezelfde zijde geschieden. Er mogen geen
obstakels voor laadzijde van de silo worden
geplaatst.
– De silo mag uitsluitend door, of met uitdrukkelijke toestemming van, Remix worden verplaatst.
– Bij navulling van de silo door de Remix bulkwagen dient de afstand tussen silo en bulkwagen zo kort mogelijk te zijn in verband met het
behoud van de optimale menging van de droge
mortel. De maximaal geadviseerde slanglengte
is 10 meter.
– Wachturen, wegens onbereikbaarheid van de
silo, worden in rekening gebracht. Lostijden
langer dan 45 minuten, buiten schuld van Remix
Droge Mortel BV, worden in rekening gebracht
voor het geldende vrachtuurtarief.
– Indien een auto van Remix onverrichte zake
terug moet keren, omdat de silo niet geplaatst,
verplaatst, gevuld of gehaald kan worden als
gevolg van het in gebreke zijn van de afnemer,
worden de transportkosten in rekening gebracht.
– Indien de afnemer een spoedaflevering wenst
met een levertijd korter als vastgesteld, is dit, in
geval van extra transport, tegen uurtarief mogelijk mits de capaciteit van Remix dit toelaat.

Aansluitingen water en stroom
– Water d.m.v. een 3/4" slang, voorzien van een
Geka 3/4 koppeling en een minimale waterdruk
bij de silo van 2 bar.
– Stroom: - 400 volt menger, voedingskabel
2.5 mm2, max. 50 meter, 25 A. gezekerd, 4- of
5-polige 32 Amp/u Eurostekker.
– 230 volt menger, voedingskabel 2,5 mm2,
max. 15 meter, 16 A gezekerd.
Let op: Lange voedingskabels zijn storingsgevoelig.
De afnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks
onderhoud conform de gebruikershandleiding.
Wettelijke bepalingen
– Als de bouwplaats alleen via een B-weg bereikbaar is, dient de afnemer hier Remix vooraf een
vrijwaring voor te sturen of te faxen.
– Bij plaatsing van de silo op of langs de openbare
weg dient de afnemer hiervoor toestemming van
de wegbeheerder te hebben. De afnemer dient
voor een afdoende markering te zorgen in de
vorm van signalering, hekken, verlichting e.d.
Indien Remix de silo op een onbemande bouwplaats moet afleveren dient de silostandplaats
duidelijk te zijn gemarkeerd en/of een situatieschets
te zijn gefaxt met vermelding van: aannemer, adres
bouwplaats, contactpersoon en het telefoonnummer waarop de contactpersoon op het
moment van plaatsing bereikbaar is.
Deze informatie kan worden gefaxt naar
Remix Droge Mortel BV, afdeling planning,
fax 0599 - 287 365.
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