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Förberedelser innan leverans av din mjölkkyltank  

Bäste kund,  
tack för att du har investerat i en ny mjölkkyltank från Wedholms AB. För att få den bästa 
funktionen av produkten, var vänlig att beakta följande: 

 Du som kund har ansvar att hantera mjölkyltanken varsamt och att förebygga skador. 
 Arbeta långsamt och försiktigt för att undvika olyckor och skador.  
 Mjölktanken måste alltid vara upplyft från golvet när den ska flyttas.  
 Exempel på hur du kan lyfta mjölktanken – se nästa sida. 

 

När mjölktanken anländer 

1. Säkerställ att tillräckligt stark utrustning är tillgänglig för säker avlastning av mjölktanken 
från lastbilen. Vikten på mjölktanken finns angivet i offertunderlaget.  

2. Mjölktanken levereras inplastad med extra skydd på utsatta ytor, se bild 1. Förvissa dig 
om före avlastning att inplastningen är intakt och att mjölktanken verkar oskadd. OBS! 
Synliga skador måste noteras på fraktsedeln och signeras av chauffören! Detta måste 
rapporteras till Wedholms (warranty@wedholms.se) inom 48 timmar från leverans. 
Fotografier av skadan måste bifogas. Om inte rutinen följs kan vi som leverantör tyvärr 
inte ta ansvar för eventuella fraktskador. 

3. Mjölktank typ DF 953L/95L som är 9 000 liter eller större har en temperatursensor på 
tankens undersida – ta hänsyn till det när tanken ska lyftas av och vid senare hantering.   

4. Så snart mjölktanken är avlastad från lastbilen har du som kund fullt ansvar för alla 
synliga skador på mjölktanken.  

5. Ta bort all inplastning, se bild 2. Var försiktig så att mjölktankens yta inte skadas eller 
repas.  

6. Om det finns dolda skador under inplastningen måste dessa rapporteras till Wedholms 
(warranty@wedholms.se) inom 6 dagar från leveransdatumet Fotografier av skadan 
måste bifogas. Om inte rutinen följs kan vi som leverantör tyvärr inte ta ansvar för 
eventuella fraktskador. 

 

 
 

 
 

 

Bild 1. Mjölktanken är inplastad när den 
levereras. Synliga skador måste noteras på 
fraktsedeln och rapporteras till Wedholms 
inom 48 timmar. 

Bild 2. Var försiktig så att mjölktankens yta inte 
skadas eller repas när du tar bort plasten. Dolda 
skador under plasten måste rapporteras till 
Wedholms inom 6 dagar. 

Bild 3. På vattenvärmarens 
(tillval) undersida finns en 
dräneringsplugg. Om tanken tas 
ur drift bör värmaren tömmas. 

 

mailto:warranty@wedholms.se
mailto:warranty@wedholms.se


 
  Version 1.1 
 
 

2(2)  Okt-2019 
 

Förvaring av mjölktanken fram till installation 

• För att bevara mjölktankens skick till installation rekommenderar vi att den förvaras i 
ett utrymme under tak och väl skyddad mot regn, snö, vind och solsken. Täck över 
omrörarmotorn för att undvika förorening av elmotorns fläkthus.  

• Om mjölktanken inte ska tas i drift inom två veckor, rekommenderar vi att 
omgivningstemperaturen i förvaringsutrymmet är över +5°C. 

• Om du har beställt en värmare för diskvatten och den inte ska tas i bruk inom två 
veckor, rekommenderar vi att den fram till installationen förvaras inomhus med en 
relativ luftfuktighet under 50%. OBS! Om värmaren har lagrats i högre luftfuktighet 
under en längre period kan garantin påverkas. Efter installation påverkas inte 
värmaren av varken temperatur eller fuktighet så länge tanken är i drift.  

• Om tanken ska tas ur drift rekommenderar vi att värmaren töms på vatten genom att 
öppna dräneringspluggen på värmarens undersida. Se bild 3. Efter dränering 
rekommenderar vi att förvara värmaren inomhus med en relativ fuktighet under 50%. 
 

Förflyttning av mjölktanken in till mjölkrummet 

• Om dörröppningen är för låg kan omrörarmotorn demonteras, vilket reducerar tankens 
höjd med ca 180 mm.  

• Mjölktankens tyngdpunkt är markerad med en röd dekal på ramen – se bild 4. Ta 
hänsyn till detta vid hantering av mjölktanken.  

• Om lyftremmar används, förvissa dig om att de inte kan glida av, vare sig från 
mjölktanken eller lyftgaffeln. OBS! Kontrollera hur stort extra utrymme som lyftgaffel 
och lyftremmar kräver för att kunna lyfta in mjölktanken till mjölkrummet. Se bild 5. 
Förvissa dig om att lyftgaffeln på lastmaskinen är tillräckligt stark och lång för att kunna 
flytta mjölktanken in till mjölkrummet.  

• Om mjölktanken lyfts underifrån med pallyftare eller lastmaskin, förvissa dig om att 
denna är tillräckligt stark för att bära vikten och att mjölktanken är säkrad så att den 
inte kan glida av. OBS! Se till att lyftgaffeln på lastmaskinen hålls horisontellt under 
hela transporten. Tilta inte! Se bild 6. Akta speciellt tankens utskjutande delar! 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Märke på 
mjölktankens ram som 
visar tyngdpunkten.  

Bild 5. Om man använder lyftremmar är det viktigt 
att säkra dem vid både lyftgaffeln och mjölktanken. 
Notera avståndet mellan frontgaffeln och 
mjölktanken – kontrollera om dörröppningen är 
tillräckligt stor.  

Bild 6. Se till att lyftgaffeln på lastmaskinen hålls 
horisontellt under hela transporten. Tilta inte! Akta 
speciellt tankens utskjutande delar.  

 


