
Kubio kukatárolók szállítása

A Kubio kukatárolókat teljesen összeszerelve, raklapra pántolva szállítjuk, a kisebb méretűeket 
szabványos EUR-raklapon, a nagyobb kukatárolókat egyedi gyártású raklapokon. A raklapokat 
csak villástargoncával, daru emelővillával vagy más, erre a célra alkalmas szerkezettel szabad 
mozgatni. A megemelt kukatároló alá állni szigorúan tilos. A kukatárolót emberek, építmények, 
vagy  járművek felett átemelni tilos.A kukatárolók nagy tömegűek, a legkisebb, S1-es típusú kb. 
300 kg, a legnagyobb, L3-as típusú kb. 880 kg-os. A szállítás ezért általában ennek megfelelő, 
fixplatós, emelőhátfalas, vagy darus felépítményű tehergépjárművel történhet.
  
Darus teherautóval történő szállítás esetén a teherautóra szerelt daru a kukatárolót általában a 
végleges helyére tudja állítani, így a szállítással együtt megoldódik a tároló telepítése is. Ehhez 
csak egy sima, vízszintes felületre van szükség, ami elég teherbíró ahhoz, hogy a kukatároló 
súlyát elbírja. A kukatároló elhelyezhető szilárd, vízszintes talajra, vagy beton- illetve 
térkőburkolatra is. A kukatárolót rögzíteni nem kell, mert a nagy tömege miatt az rögzítés nélkül is 
stabilan megáll.

A helyszín előkészítése

A teherautóra szerelt daru kb. 7-8 méteres 
távolságra tud kinyúlni, azaz a teherautótól 
számított 7-8 méteres távolságra tudja a 
kukatárolót lerakni. Ha ennél távolabb kell a 
kukatárolót elhelyezni, az már a Vevő feladata. 
A telepítési helynek teherautóval 
megközelíthetőnek kell lennie, illetve biztosítani 
kell a teherautó számára elegendő helyet a 
megálláshoz, és lerakodáshoz. A szükséges 
parkolóhely mérete kb. 5 m x 12 m a daruzáshoz 
szükséges kinyújtható támaszok miatt.

A rakodáshoz a telepítési helynek hozzáférhetőnek kell lennie, azaz például kerítés, fa, vagy 
villanyoszlop nem akadályozhatja a daru mozgatását oldalirányban, illetve függőlegesen 6 
m-es szabad magasság szükséges.

Szállítási határidő

A kiszállítások időpontját kollégáink a beérkezett megrendelések és a gyártási-, valamint 
szállítási kapacitások alapján szervezik. A fenti szállítási költségek csak úgy tarthatóak, ha 
egy szállítójármű legalább 80 %-os kihasználtsággal szállít, azaz legalább 5 db kukatárolót 
kell egy teherautóra feltennünk. Ezt az egy irányba végzett fuvarozások összeszervezésével 
lehet elérni, ezért vállalunk viszonylag hosszabb, általában 8 hetes szállítási határidőt. Egyedi 
árajánlat alapján van lehetőség direkt szállításra is, de ennek költsége jóval magasabb lehet.
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 Zóna                                      Megyék                                                      1 db-nál                  2 db-nál 

Szállítási költség bruttó,  27 % ÁFÁ-val, a szállítási távolság szerint, 
önrakodós teherautóval, telepítéssel együtt, csatolt fuvar esetén
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
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Zala

3, vagy
több db-nál

38.100 Ft        59.690 Ft        76.200 Ft

59.690 Ft       76.200 Ft        95.250 Ft

69.850 Ft       88.900 Ft       107.950 Ft


