Tunghantering
Kassaskåp, maskiner, rulltrappor och
lokomotiv.
När det gäller tunghantering är det ingen som slår oss
på fingrarna.
Våra medarbetare är sedan länge kända för sin höga
specialkompetens. Och det vi tar upp i rubriken är bara
några av många tungt vägande exempel på vad vi har
erfarenhet av.

"En smidig och klok tungviktare..."
Schindler är ett företag, vars rulltrappor och
hissar finns i de flesta av världens alla hörn.
På kontoret i Danderyd jobbar Jan-Erik
Jansson, som bl.a. ansvarar för alla rulltrappsinstallationer i Sverige, samt för service och reparationer i Stor-Stockholm.
Samtidigt ingår i hans uppgifter att medverka i att utveckla Schindlers organisation
i Sverige.
- Kraven på en rulltrappstransportör är
stora, säger Jan-Erik. Du måste naturligtvis
ha styrkan. Men också en hel del andra resurser.
Ett skäl är att förutom att en normal
rulltrappa väger 6 - 8 ton, så gör formen och
konstruktionen dem extra otympliga. Det
gäller att såväl vara en smidig tungviktare
som en klok.
- Ett krav, fortsätter Jan-Erik, som inte
minst måste uppfyllas inför det jobb som nu,
står för dörren.
Han syftar på ombyggnationen av Täby
Centrum. Här måste man ha de allra tyngsta
tunghanteringsresurserna, här måste man
vara smidig, och här måste man verkligen
på klokast tänkbara sätt kunna planera jobbet. Hela 40 nya rulltrappor ska installeras.
- Ett långt och krävande jobb, Därför
kommer RexAB att ta hand om alla rulltrappsintagningar.
Stockholm
Eskilstuna

Tjänster - Ansvar - Kostnad
Tunghantering innebär flytt av allt som är tungt, extra
otympligt och bökigt.
Under årens lopp har vi flyttat allt från kassaskåp, verkstadsmaskiner, valvdörrar, kylmaskiner, rulltrappor och
lokomotiv.
Tunghanteringen ställer oerhörda krav på medarbetarna.
Givetvis behövs styrka. Men också smidighet och tekniska färdigheter. I detta ingår att man måste kunna hantera alla nya tekniska hjälpmedel.
Och inte minst gäller att vara förutseende och uppmärksam så att olyckan inte är framme!
Vi på RexAB har en ansvarsförsäkring som täcker skador
upp till ett visst belopp under den tid godset hanteras av
oss.
Är godset av väldigt högt värde rekommenderas att
kunden tecknar en tilläggsförsäkring. Detta kan göras
genom oss - för ett bra skydd till låg kostnad.
Priset på våra tunghanteringstjänster baseras på vad
som ska flyttas och på hur lång transportsträckan är.
Ju tyngre projekt, desto fler medarbetare behövs
som regel. Vissa projekt kräver även hjälpmedel, som
till exempel kranbilar och truckar. Sådant påverkar naturligtvis också kostnaden.
Kontakta gärna huvudkontoret, tel 08-564 840 80, för
mer info och en offert.
För en extra trygghet. RexAB är medlem i Svenska
Flyttföretagareförbundet, S3F.

Vänd på bladet för mer försäkrings- och ansvarsinfo!
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