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Regler för klassning av begagnade kabeltrummor
Vid mottagandet sorteras och klassas samtliga kabeltrummor som felfria, reparabla eller kasserade.
Trummottagaren förbehåller sig rätten att kassera kabeltrummor som ej anses möjliga att reparera eller
har andra defekter.
100%
80%

60%

Trumman felfri (endast mutterdragning erfordras, byte namn skylt, samt mindre
slipning av ojämnheter och mindre färgtexter)
Endast ett fel, exempelvis en kantbit borta, en krossad kärnvirkesbit, en bult
saknas (Tillämpas ej på trummor upp till K11)
Trummor upp till K11 två fel och större trummor upp till tre fel. Till exempel tre
kantbitar borta i gavlarna, tre krossade kärnvirkesbitar eller tre bultar borta.

Trummor upp till K11 klassas endast enligt 100% eller 60% dvs trumma med ett fel klassas som 60%
Exempel på skador:

En kantbit borta. Trumman
klassas som 80% om K11
eller större annars som
60%

En kärnvirkesbit borta.
Trumman klassas som 80%
om K11 eller större annars
som 60%

Trumgaveln bräckt då
bägge lagren i gaveln är
knäckta. Trumman
kasseras

Rötskadade trummor klassas enligt ovan utan hänsyn till röta om de returneras inom 12 månader efter
leverans från fabrik. Undantag är trummor som uppenbart är felhanterade eller ej klarar hållfasthetskraven
Trummor som kasseras:
-

Trummor med bräckta trumgavlar, gavelkanter

-

Trummor som ej är enligt svensk branschstandard

-

Trummor som är nedmålade, oljiga och kletiga

-

Trummor med vassa och/eller hårda föremål i trumkärnan

-

Trummor där centrumhål och nav är skadade/deformerade
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För kasserade trummor debiteras en destruktionsavgift. Dock ej för trummor som kasseras på grund av
röta om de returneras inom 12 månader efter leverans från fabrik.
Spara onödiga fraktkostnader och kassera Dina trummor själv.
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