PROCEDURE BIJ HET LADEN VAN UAN OPLOSSING
Gelieve deze instructies direct door te geven aan uw transporteur

U KOMT LADEN:
1- Bij uw aankomst op het terrein van Fertigent, geef je de toegangscodecode in op het klavier aan de poort.
2- Begeef je naar de weegbrug die zich links van u bevindt.
3- Plaats uw tankwagen op de weegbrug, tussen de verklikkers en zorg ervoor dat de tankwagen niet voor de 4
verklikkers staat.
4- Kom uit uw tankwagen en ga naar het kleine witte gebouw, links van de weegbrug. Op het scherm:
a. Kies uw taal en bevestig met (F4)
b. Geef uw laadnummer van 8 cijfers in (Load ID) en bevestig met (F4)
c. Het leeggewicht van uw tankwagen is automatisch geregistreerd indien uw tankwagen juist staat
5- Ga terug in uw tankwagen en rij naar het ladingsplatform doorlang achteren te rijden.
6- Kijk of je toegang krijgt tot een van de pompen aangegeven door een groen licht. (een rood licht is verboden toegang
om te laden in deze specifieke zone).
LADEN:
12345-

Ga naar boven op de loopbrug
Laat het trapje naar beneden, die zich naast de loopbrug bevindt, en die toegang geeft tot de tank.
Ga na of de klep aan het begin van de ladingsarm goed is gesloten (dat wil zeggen naar u trekken).
Breng de laadarm in de tank.
Ga naar het scherm
a. Kies uw taal en bevestig met (F4)
b. Geef hetzelfde ladingsnummer van 8 cijfers in (Load ID) en bevestig met (F4)
c. Druk op (F1)
d. Open de klep door naar voren te duwen, uw tankwagen wordt geladen.
e. Wanneer men geladen is druk dan op de toets (STOP)
f. Druk op (F3) “PRINT” of (F2) “PRINT COMP”
6- Op het einde van het laden, sluit de klep, trek de ladingsarm terug en plooi het trapje terug op.
7- Ga terug in uw tankwagen en rij terug op de weegbrug.
U GAAT NAAR HET LADINGS PLATFORM:
1- Plaats uw tankwagen op de weegbrug tussen de verklikkers en zorg ervoor dat de tankwagen niet voor de 4
verklikkers staat.
2- Kom uit uw tankwagen en ga naar hetzelfde kleine witte gebouw. Op het scherm :
a. Kies uw taal en bevestig met (F4)
b. Geef voor een laatste keer uw ladingsnummer van 8 cijfers in (Load Id) en bevestig met (F4)
c. Het gewicht is automatisch genoteerd.
d. De weegbon wordt automatisch geprint
3- Neem uw weegticket van de printer.
4- Om van het terrein weg te rijden geeft u de code op het klavier aan de poort terug in.
Bedankt voor uw bezoek.
SAMENVATTING
U gebruikt altijd de unieke 8 cijfer code om één keer te laden en u volgt strikt de volgende stappen:
1.WEEGBRUG BIJ HET AANKOMEN : INGEVEN VAN DE CODE (8 CIJFERS)
2. LADINGSPLATFORM : INVOEREN VAN LAADARM, INGEVEN VAN DE CODE (8 CIJFERS), LADEN, SLUITEN KLEP.
3. GEWICHT BIJ HET VERTREKKEN, INGEVEN CODE (8 CIJFERS), PRINTEN WEEGTICKETMEMO COURT

Contacteren

+ 33 2 99 84 27 27 (Litfert France bij problemen met de code)
+ 32 9 251 64 64 (GTS Gent bij technische problemen)

