
In
fo

rm
at

io
n 

fr
ån

 S
p

le
nd

o
r 

P
la

nt
 A

B Viktigt att veta inför lossning av växter

Leveransadress och kontaktperson
• Ange rätt leveransadress redan vid 

beställning och lämna telefonnum-
mer till den kontaktperson som ska 
ta emot växterna. Då kan chauffö-
ren ringa i god tid före lossning. 

• Uppge gärna mer än en kontakt-
person eller ett telefonnummer för 
att minska risken för bomkörning.

Leveranser med våra egna trailers
• Våra egna bilar har bakgavellyft 

där mindre sändningar, pallar och 
vagnar kan lyftas ned. 

• Större leveranser, stora solitärer 
och träd måste lyftas ned från 
sidan av bilen. Vid lossning måste 
därför traktor, truck eller liknande 
finnas tillgängligt. 

• Säkra att bilen kan komma fram på 
adressen. Trailern är 4,5 m hög, 2,5 
m bred och 17 meter lång. 

• Maskin ska finnas på plats när last-
bilen anländer. Väntetider försenar 
hela leveransschemat för chauffö-
ren och för de kunder som kom-
mer efter dig. 

• Väntetid debiteras med                   
500 kr per påbörjad timme.

Leveranser med externt åkeri
• Se till att det finns maskin på plats 

som kan lyfta ner sändningen. 
Räkna inte med att det finns bak-
gavellyft.

• Maskin ska finnas på plats när last-
bilen anländer. Väntetider försenar 
hela schemat för chauffören och för 
de kunder som kommer efter dig. 

• Väntetid debiteras med                   
500 kr per påbörjad timme.

Lossningsplats
• Växterna lossas vid lastbilen och 

det är kundens eget ansvar att 
flytta växterna till planterings-            
stället. 

Bomkörning eller ändrad adress
• Vid problem p.g.a. chauffören inte 

lyckas nå rätt kontaktperson, om 
ingen maskin finns på plats eller av 
annan anledning debiteras bom-
körning 500 kr. 

• Ändrad leveransadress under 
pågående utkörning debiteras 
med 500 kr per påbörjad timme för 
extra körning. 

Växternas vikt och hjälpmedel
• Vad väger växterna? Kan jag lyfta 

av dem för hand eller inte? Se lat-
hunden på sida 2.

• Det är inte bara vikten som ställer 
till det, ett träd eller solitär med 
klump är otympligt att flytta. 

• Till hjälp finns praktiska krokar, 
både för handkraft och att montera 
på lyftmaskin. Nedanstående krok 
går att köpa av Splendor Plant.                                                          

                 

       
Har du frågor så hör gärna av dig.
Ring 042-37 33 86 eller maila                    
kristina.blomberg@splendorplant.
se.
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P R A K T  O C H  L I V S K R A F T

Telefon: 042 - 366105 (vx) e-post: info@splendorplant.se
www.splendorplant.se

Splendor Plant AB, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp
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Lathund vikter träd och solitärer

Träd
Se dessa vikter som en uppskattning p.g.a. variationerna kan vara stora.

Stamomfång Klumpens  
diameter

Klumpens 
djup

Vikt

8-10 cm 50-60 cm ca 50 cm 40-60 kg
10-12 cm 50-60 cm ca 50 cm 50-75 kg
12-14 cm 50-60 cm ca 50 cm 75-125 kg
14-16 cm 60-70 cm ca 50 cm 100-125 kg
16-18 cm 60-80 cm ca 60 cm 125-175 kg
18-20 cm 70-90 cm ca 60 cm 175-225 kg
20-25 cm 80-110 cm 60-70 cm 250-300 kg
25-30 cm 100-150 cm 60-70 cm 350-500 kg
30-35 cm 120-150 cm 60-70 cm 500-600 kg

Solitärer
Se dessa vikter som en uppskattning p.g.a. variationerna kan vara stora.  

Storlek Klumpens 
diameter

Klumpens 
djup 

Vikt 

<80 cm 40-50 cm ca 50 cm 20-25 kg
80-100 cm 50-60 cm ca 50 cm 40-50 kg
100-125 cm 50-70 cm ca 50 cm 45-95 kg
125-150 cm 50-70 cm ca 50 cm 45-95 kg
150-175 cm 60-70 cm ca 60 cm 75-95 kg
175-200 cm 60-80 cm ca 60 cm 75-150 kg
200-250 cm 70-90 cm 60-70 cm 115-225 kg
250-300 cm 70-90 cm 60-70 cm 115-225 kg
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