ZWROT WÓZKÓW / Załącznik do schematu składania wózków Fortaplant
– patrz na załączone rysunki!
PROCEDURA SKŁADANIA WÓZKÓW W CELU ZWROTU DO FORTAPLANT - HOLANDIA
1.Najpierw należy rozłożyć wszystkie wózki:
osobno podwozia, osobno słupki (sztangi), osobno półki.
Układamy podwozia jedno na drugim – po 4 podwozia, jak na rysunku 1.
2.Układamy słupki pomiędzy podwoziami, 2 x 60szt na każdym poziomie, jak na rysunku 2.
Razem, każdy skład powinien mieć 4 x 120 = 480 słupków.
Pomiędzy podwoziami można również ułożyć plastikowe końcówki słupków.
3.Układanie półek na podwoziach. Najpierw przekładamy słupki, wyjmujemy je i wkładamy z
powrotem tak, jak na rysunku str.3. Na jednym podwoziu układamy ok.60 półek.
4. Układanie tac – zwrot tac. Zielone plastikowe tace układamy na półkach, tak, jak na rysunku 4.
Po ok. 150 tac na jednym poziomie.

UWAGA!!!
ZWROT WÓZKÓW POWINIEN NASTĄPIĆ W CIĄGU OK. 1 TYGODNIA OD DATY DOSTAWY.
DOKŁADNĄ DATĘ ZWROTU WÓZKÓW NALEŻY UMÓWIĆ Z KIEROWCĄ PRZY DOSTAWIE.
PRZYGOTOWANIE WÓZKÓW DO ZWROTU LEŻY W GESTII KLIENTA!!

PROTOCOL RETOUR – EMPTY TROLLEYS FORTAPLANT
First take apart all parts of the trolley so you have loose trolleys, bars and layers.

1. Putting the trolleys on each other:
Put 4 trolleys on eachother, like this:
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Place the bars between the trolleys like you see on the picture
In each separate trolley you can pot 120 bars, so you can fit 4 trolleys on each other,
so in total you have in total 480 bars!
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120 bars per trolley
x4 = 480 bars per time

3. Putting all the layers on a trolley.
First take the bar and place it back in the trolley just like you can see on this pictures:

After that you put the layers on the trolleys like this:
It is possible to put about +/- 60 layers on 1 trolley!

+/- 60 layers

4. Returning the trays: put them between trolleys like this:

The little black plastic bars can be put between the trolleys with the bars on it.

