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Register maskin
Enhetsnr:
(Ifylles av kontoret)

Ange typ av maskin nedan.
Bandgrävare

Hjulgrävare

Lastmaskin

Dumper

Bandschaktare

Hyvel

Företag/åkarnr________________________________________________
Fabrikat:

Miljö, stegklass:

Grävlastare

Övriga

Tillgänglig from datum:_____________
3A

3B

4

5

(markera rätt svar)

Årsmodell:

Chassi/serienr:

Regnr:

Längd:

Höjd:

Bredd:

För att kunna ta fram korrekta säkerhetsdatablad, ber vi er att vänligen fylla i nedan uppgifter med fullständiga namn.
Motorolja:

Hydraulolja:

Kylarvätska:

Smörjfett:

Du som äger/leasar/hyr fordonet ansvarar för att:
•
•
•

Ditt fordon är utrustat med förstahjälpen och
spillberedskap
Fordonet har en maskinpärm med korrekt
dokumentation
Fordonet är besiktat

•
•
•
•

Fordonet är försäkrat
Fordonet är påställt
Fordonets skatt och vägavgift är betald
Fordonets förare innehar korrekta behörigheter för
att framföra fordonet

För att kunna möte ställda krav, bifogas alltid nedanstående dokument till denna blankett
•
•

Miljödeklaration
Foto

•
•

Besiktning
Brandskyddsprotokoll

•
•

Bild på tillverkningsplåt
Försäkringsbevis

Tänk på att en besiktning bara är giltig om datum, åtgärder och underskrift finns på protokollet. Vi tar ej emot protokoll med brister om detta ej
finns noterat

Genom att skriva under denna blankett godkänns att ovanstående punkter i sin helhet ansvaras för, samt att det kontinuerligt och på begäran,
tillhandahålls Bellmans nödvändig dokumentation för att uppfylla ställda krav
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Denna blankett och de kopior vi eftersöker sänds via mail, med en fil per dokument, till Bellmans åkeriservice; dokument@bellmans.se
Vid frågor kontaktas Bellmans åkeriservice, tel 08-15 00 90
2020-04.28 Version 1.9
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Utrustningslista

Enhetsnr:
(Ifylles av kontoret)

Vänligen kryssa i nedan vilken utrustning ditt fordon har. Har fordonet utrustning som ej finns listat nedan,
vänligen skriv det under punkter ”Övrigt”

Alkolås
Asfaltsskärare
Borste
Första hjälpen
Gallerskopa
GPS
GPS komplett
Grab John
Grävskopa
Grävsystem
Gummilarver
Hammare
Kabelskopa
Kranarm, hydraulisk
Kranarm, mekanisk
Kärra
Långgafflar
Långskopa
Materialkorg
Miljöoljor
Pallgafflar

Planeringsbalk
Planeringsskopa
Plog
Profilskopa
Rotortilt, med grip
Rotortilt, utan grip
Sandspridare
Skyddsrutor hytt (intyg skall kunna uppvisas på begäran)
Smalskopa
Snöskopa
Sopvals
Sorteringsgrip
Spillberedskap
Strutskopa
Tandskopa
Timmergrip
Tjälkrok
Totalstation
Tvärfall
VA-skopa
Våg

Övrigt

Genom att skriva under denna blankett godkänns att ovanstående punkter i sin helhet ansvaras för, samt att det kontinuerligt och på begäran,
tillhandahålls Bellmans nödvändig dokumentation för att uppfylla ställda krav.
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Denna blankett och de kopior vi eftersöker sänds via mail, med en fil per dokument, till Bellmans åkeriservice; dokument@bellmans.se
Vid frågor kontaktas Bellmans åkeriservice, tel 08-15 00 90
2020-04.28 Version 1.9

