
VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!
Vigtige forhold vedr. levering og 
opsætning af en BOXIT container
En stålcontainer er stor og tung og bliver leveret med en stor lastbil med kran. Det stiller nogle særlige krav til 
tilkørselsforhold og stedet, den skal stilles, som det er vigtigt, at du har på plads inden vi leverer containeren.

Sørg venligst for, at der ikke er nedhængende grene, skilte, gadelygter, ledninger, biler, campingvogne eller 
andet i vejen for tilkørsel og af- og pålæsningen samt at underlaget er fladt, jævnt og stabilt.

Skal containeren løftes mere end 2-3 meter væk fra lastbilen, kan det kun ske mod forudgående aftale. 

 Tilkørselsforhold 
- Frihøjde: 4,5 meter.

- Vejbredde: Minimum 3,5 m og der skal være god
plads til at lastbilen kan dreje om hjørner.

Aflæsningspladsen 
- Frihøjde: 8 meter

- Bredde i side, hvor der skal løftes til:
Fra siden af lastbilen 2,5 meter til støtteben.

- Bredde i modsat side: Fra siden af lastbilen
1 meter til støtteben.

- Samlet bredde inkl. lastbilen 6 meter.

- Containeren skal stå på privat grund tilhørende 
lejer - den må ikke stå på offentlig vej. 

Er du i tvivl så kontakt endelig BOXIT Container på: 
Telefon 70 70 17 90 eller container@boxit.dk C O N T A I N E R



Containerens størrelse
- 10-fod: L:299 x B:244 x H:259 cm. 
- 20-fod: L:606 x B:244 x H:259 cm. 
- 40-fod: L:1219 x B:244 x H:259 cm.

Forbered venligst et jævnt og evt. vandret areal til containeren. BOXIT har ikke materialer med til eventuel 
opklodsning. Det skal du selv have forberedt inden levering af containeren.

Lastbilens størrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bredde: 2,5 meter. 
- Længde 10 meter + evt. anhænger. 
- Højde: 4,5 meter

Flytning af container med gods i 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis BOXIT skal flytte containeren med gods i, må der maksimalt være 2,7 tons i den, og den kan maksímalt 
løftes fra en position 2-3 meter fra lastbilen.

Ventetid
Den aftalte transportpris inkl. 15 minutter til af- og pålæsning. Eventuel ventetid forårsaget af utilstrækkelig 
tilkørsels- eller aflæsningsforhold faktureres med kr. 950,- ekskl. moms pr. time.

Afhentning
Ved afhentning skal evt. lejet lås lægges ind i containeren sammen med nøglerne, og containeren lukkes.

VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!

C O N T A I N E R
Er du i tvivl så kontakt endelig BOXIT Container på: 
Telefon 70 70 17 90 eller container@boxit.dk


