HHLA TK Estonia AS KAALUDEL
KAALUMISE KORD

1. Kaalumisteenuse tellimiseks tuleb esitada taotlus e-posti aadressidele tellimus@tk.ee
ja kaalumine@tk.ee. Taotlusse palume märkida: konteineri number, auto number,
kaalumiste arv (auto kaubaga ja ilma kaubata), kaalumise eesmärk (VGM
kaalumisdokumendi saamise puhul) ning kuupäev, millal konteiner saabub terminali.
VGM kaalumisdokumendi saamiseks võib kaalumise teenust tellida samuti C-ONE
portaali kaudu veoauto elektroonse visiidi vormistamisel (selleks peab olema
elektroonsete visiitide vormistamise leping Terminaliga).
2. Konteinereid kaalutakse tööpäeviti 06.30 – 22.00 ja nädalavahetusel ning riiklikel
pühadel 08.30 – 16.30. Väljaspool eelpool nimetatud aega osutatakse teenuseid
Kliendi eelneva taotluse alusel ja tariifidele rakendatakse koefitsienti 5. Konteineri
kaalumine terminali vahenditega toimub ööpäevaringselt (kliendi eelneva tellimuse
alusel).
3. Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:
- tööpäeviti kella 08:00 - 16:45, tel. +372 6 319 463;
- muudel aegadel – tel. + 372 6 319 359.
4. Sularahata saab kaalumisteenuse eest arveldada ainult lepingu olemasolul. Muudel
juhtudel tuleb teenuse eest tasuda ettemaksena kohapeal, kas kaardiga või
sularahas. Elektroonilise avalduse puudumisel on võimalik täita vastav taotlus
kohapeal, klienditeeninduses.
5. Kaalumise tulemus saadetakse teenuse tellija e-posti aadressile, vajadusel saab
paberkoopia ka sõidukijuht.

KONTEINERTERMINALI
AUTOKAALUDE KASUTAMISE
MEELESPEA

1. Tõkkepuu avaneb automaatselt auto sõitmisel tõkkepuu ette (reageerib liikumisele).
2. Peale tõkkepuu avanemist sõita autokaalule. Fooris põleb punane tuli.
Auto ja haagise paigutamisel autokaalule tuleb jälgida, et need oleksid täpselt platvormil
(NB! platvormi äär on tähistatud oranži värviga).
HHLA TK Estonia AS ei vastuta vale kaalutulemuse eest, kui selle tingib sõiduki väär asetus
kaalul.
Täpse kaalunäidu saamiseks peab juht pärast sõiduki autokaalule paigutamist väljuma
sõidukist.
3. Fooris süttib roheline tuli, mis informeerib kaalumise lõppemisest ja sõiduk võib kaalult
lahkuda.
4. Auto maha sõitmisel kaalult tõkkepuu avaneb automaatselt (reageerib liikumisele).
5. Kaalumiskviitungi saab vajaduse korral arvestusgrupist.

KAALUMINE RAAMKAALUL
Autotranspordiga saabuvad kaubaga eksportkonteinerid, mis vajavad kaalumist SOLAS
nõuete kohaselt, võtab Terminal vastu tavakorras, tellimuskirja (sh elektroonilised
jaotuskavad) ja kauba- ning tollidokumentide alusel. Laadur tõstab konteiner autolt maha ja
auto sõidab terminalist välja. Laadur asetab konteineri raamkaalule, mille abil konteiner
kaalutakse. Laadur tõstab konteineri vastavasse virna.

