Tekniske betingelser til lejeaftaler om kraner og hejs

Nærværende betingelser er sammen med ’Almindelige vilkår
for leje af materiel’ gældende for Ajos’ (herefter kaldet
udlejer) udlejning af kraner, hejs og platforme til lejer.

1. Lejer træffer endelig aftale om leveringsdato samt
tidspunkter for montage/demontage i samråd med Ajos’
serviceafdeling.

2. Eventuelle ansøgninger til myndigheder påhviler lejer.

3. Lejer oplyser udlejer om højde- og afstandsforhold til
bygninger og andre stationære genstande på
montagestedet.
3.1 Lejer forbereder en fast og god kørevej for mobilkraner
og lastvognes til- og frakørsel af det lejede materiel.
3.2 Det forudsættes, at der forefindes tilstrækkelig plads
med fast bund for arbejdet med at montere/demontere kran
og hejs.
3.3 Det forudsættes, at der forefindes lagerplads i
umiddelbar nærhed af montagestedet. Lagerpladsen skal
etableres med et underlag af svære strøer.

5.4 Eventuelle efterreparationer som følge af stagning er
udlejer uvedkommende.

6. Driftsforstyrrelser i forbindelse med kran og hejs
berettiger ikke til lejegodtgørelse eller økonomisk krav fra
lejers side.
6.1 Ved tilkald af montør ifm. driftsforstyrrelse, der ikke kan
henføres til materiellet, faktureres iht. gældende time- og
kilometersatser (satserne kan efter ønske oplyses).

7. Eventuel ventetid hidrørende fra manglende
foranstaltninger vil blive debiteret lejer.

8. Det er en forudsætning for de afgivne priser, at arbejdet
udføres inden for normal arbejdstid (dvs. i tidsrummet
mellem kl. 07:00-16:00). For overtid samt lør-, søn- og
helligdagsarbejde faktureres ekstra tillæg.
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3.4 Levering af eventuelle køreplader vil blive faktureret
særskilt med mindre andet er aftalt.
3.5 Det forudsættes, at mobilkran i forbindelse med
montage/demontage skal kunne placeres op til 13 meter fra
c/c kran eller hejs.
3.6 Lejer bærer ansvaret for funderingsforholdene på
montagestedet. Såfremt lejer ønsker geoteknisk bistand,
påhviler det ham selv, at etablere forbindelsen hertil.
3.7 Lejer sørger for støbning af eventuelt betonfundament.
Fundament og faststøbning af indstøbningssektion skal være
afhærdet inden opstart af montage.
3.8 Lejer forestår udlægning og optagning af kranspor på
ballast for skinnegående kraner. Spor med sveller leveres af
udlejer. 12 meter spor skal være udlagt af lejer, inden
montage af kran kan påbegyndes.
3.9 Lejer sørger for, at el-forsyning med tilstrækkelig effekt
(oplyst i forbindelse med vor ordrebekræftelse) er fremført
til montagestedet. Kraner og hejs leveres med fødekabel til
bund af mast.
3.10 Lejer leverer kæder, wirestropper og andet løftegrej.

4. I hele montage-/demontage-perioden skal lejer stille 1
person til rådighed for udlejer. Det bør være kranfører eller
lign. Såfremt lejer ikke stiller 1 person til rådighed
faktureres kr. 5.000,00 pr. dag.

5. Specifikt for hejs gælder:
5.1 Det påhviler lejer at instruere de personer, som skal
benytte hejsene.
5.2 Montage/demontage samt interne flytninger skal foregå
i et kontinuert forløb med mindre andet er aftalt.
5.3 Planker til eventuelle konsoller, opklodsning,
inddækninger, afskærmninger over døre og porte, gangbroer
fra hejs til bygning samt andre ikke standardtilbehørsdele
leveres og monteres af lejer.
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