NSH NORDIC A/S

Robinie kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser
Robinie stammer, afbarket, kappet i faste længder, spidset og faset
Produceret af sundt træ. Alle knaster, revner og andre træfejl, som ikke har indflydelse på
brudstyrken accepteres fuldt ud. Dybe tør-revner og sortpatinering qua langtidslagring
gælder ikke som træfejl.
Sunde knaster accepteres ubegrænset, råddent og/eller sort knast accepteres i en størrelse til
max 4 cm i diameter. Savet robinie krummer naturligt tangentielt og radialt med max op til 4 cm
per lbm. Runde robiniepæle krummer aksiært med max op til 4 cm per lbm.
4 sidet spidsning på runde pæle og 2 sidet spidsning på halve pæle.
Så vidt ikke andet er angivet, spidses pælene i den tykke ende.
Enderne uden spids kappes retvinklet og fases.
Det må forventes at pælene kan flække og revne under oplagring i sommer- månederne og det
må accepteres.
Tolerance på længden: -1/+3cm.
Tolerance på dimension: der måles på tykkeste del +/- 25cm fra midten af stammen.
Ved topdiameter måles der på tykkeste del ned til 25cm fra top. Medmindre andet er beskrevet.
Det tilstræbes at levere en fordeling af alle størrelser indenfor den bestilte dimension
(f.eks ø12-14cm), men uden garanti. Diametergrænserne på fx 12-14cm betyder, at pælene skal
falde indenfor disse to grænser. Det betyder ikke nødvendigvis, at der vil være en fuldstændig
jævn spredning med en gennemsnits diameter på 13cm.
Dimensioneringen samt trækvaliteten kan fravige op til 5% - dog skal pælene være brugbart til
formålet. Eksempelvis ved levering af 100 stk, må 5 stk således afvige fra ovenstående i
dimensionering og/eller kvalitet.

NSH NORDIC A/S | Virkefeltet 4 | DK-8740 Brædstrup | Tlf. +45 7575 4270 | Fax +45 7575 4560 | E-mail: post@nshnordic.com
Bank: Jyske Bank - Reg. nr.: 7240 - Kontonr.: 1181853 | CVR/VAT no.: DK2547 2861 | www.nshnordic.com

NSH NORDIC A/S

Robinie opbindingspæle, savede, f.eks mål: 18-24 cm2
				
Skåret i 4 dele

Skåret i 6 dele

Skåret i 8 dele

Opbindingspælene saves af runde stammer med mindst 2 savsnit i længderetning (delt i 4, 6
eller 8 dele).
Ensidig krumning på 4cm/m i hele pælens længde må accepteres (dvs krumningens pilhøjde er på
en 2m lang opbindingspæl max 8cm).
Dimensionen måles på tykkeste del ned til 10 cm fra top.
Tolerance på længden er fra -1/+3cm. Øverste ende bliver kappet retvinklet.
Sunde knaster accepteres. Sorte/rådne knaster op til 4cm accepteres.
Dimensioneringen samt trækvaliteten kan fravige op til 5% - dog skal pælene være brugbart til
formålet. Eksempelvis ved levering af 100 stk, må 5 stk således afvige fra ovenstående i
dimensionering og/eller kvalitet.
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Afvigelser/reklamation
Reklamationer skal meldes straks ved konstatering og før ibrugtagning.
Paller skal stadig være mærket med original label og ordrenummer.
I tilfælde af reklamation, påhviler det modtager at kvantificere reklamationen samt
dokumentere i form af retvisende billeder.
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