
CONTAINER OCH VÄXELFLAK

Terminal check-in

Är enheten godkänd för järnvägslastning?
Andra kombienheter än nedan nämnda, är endast godkända efter  överenskommelse 
med Green Cargo.

CONTAINER (standardiserade)
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ISO-container (sjöcontainer).

Eventuellt med höjdmärkning ”high cube”.

          

2,6
2,5

Landcontainer klass 2  
(maxmått 2500 mm bred och 2600 mm hög).
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Landcontainer klass 3  
(maxmått 2600 mm bred och 2600 mm hög).

Godkänd CSC-skylt ska finnas

DATE OF NEXT EXAMINATION

Datum får inte vara utgånget (nästa prövning). 

ACEP

Container som ingår i ett godkänt program för 
fortlöpande egenkontroll.



VÄXELFLAK (giltiga skyltar på båda sidor)

Växelflak med gula kodifieringsskyltar.
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0 Gula kodifieringsskyltar enligt EN 13044.

Godkänd CSC-skylt ska finnas,  
när växelflaket har övre hörnlådor.

DATE OF NEXT EXAMINATION

Datum får inte vara utgånget (nästa prövning). 

ACEP

Container som ingår i ett godkänt program för 
fortlöpande egenkontroll.



Container och växelflak

Bak- och sidodörrar samt lämmar och 
eventuella luckor 

Samtliga dörrar, lämmar och luckor ska vara 
stängda, låsta och handtagen ska vara 
förreglade.

Gångjärn på dörrar och lämmar

Måste vara i ett felfritt skick.

Undre hörnlådor, container och växelflak

De fyra undre hörnlådorna måste vara i felfritt 
skick och får inte vara böjda, sakna delar eller 
ha några synliga sprickor.



För mer information om lastsäkring, kontakta lins@greencargo.com 
Green Cargos växel: 010-455 40 00   www.greencargo.com
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Hål och revor/växelflak

Kapellet måste vara i ett trafiksäkert skick.

Små hål och revor mindre än 3 cm, ska tejpas. 
Större hål och revor större än 3 cm måste 
svetsas eller limmas. 

Övre hörnlådor container och vissa 
växelflak

De fyra övre hörnlådorna måste vara i felfritt 
skick och får inte vara böjda, sakna delar eller 
ha några sprickor.

Transportsäkring för stödben

Transportsäkring ska vara låst och i spärrat 
läge.

Stödbenet ska vara fastlåst och ej utdragbart.

Pendelsäkring för stödben

Pendelsäkring måste vara funktionsduglig och 
i aktivt nedfällt säkrande läge.


