HHLA TK Estonia AS
Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Estonia

HHLA TK Estonia AS KAALUDEL KAALUMISE KORD

1.

Kaalumisteenuse tellimiseks tuleb esitada taotlus e-posti aadressil
tellimus@tk.ee ja kaalumine@tk.ee. Taotluses tuleb ära märkida
konteineri number, auto number, kaalumiste arv (auto kaubaga ja ilma
kaubata), kaalumise eesmärk (VGM kaalumisdokumendi saamise
korral) ning kaalumise kuupäev.
Osapooltele (nt vedajale) teabe edastamise eest vastutab teenuse
tellija. Juhime Teie tähelepanu sellele, et HHLA TK Estonia ei vastuta,
kui vedajatel puudub teave konteinerite kaalumisprotseduuri kohta
ning kui kaalumiseks vajalikud toimingud jäävad tegemata.
VGM kaalumisdokumendi saamiseks võib kaalumise teenust tellida ka
C-ONE portaali kaudu veoauto elektronvisiidi vormistamisel. Selleks
peab olema elektronvisiitide vormistamise leping terminaliga.

2.

Autosid kaalutakse terminalis tööpäevadel kell 07.00 - 19.00 ja
laupäeval kell 08.00 - 16.30. Pühapäeval ja riiklikel pühade ajal autosid
ei kaaluta.
Konteinereid kaalutakse terminali kaalul kliendi eelneva tellimuse
alusel.

3.

Lisainformatsiooni saab tööpäevadel kell 08.00 - 16.45 telefonil
+372 631 9463, muul ajal telefonil +372 600 6161.

4.

Sularahata saab kaalumisteenuse eest tasuda ainult lepingu olemasolul.
Muudel juhtudel tuleb teenuse eest tasuda ettemaksena kohapeal kas
kaardiga või sularahas. Elektroonilise avalduse puudumisel on võimalik
täita vastav taotlus klienditeeninduses kohapeal.

5.

Kaalumise tulemus saadetakse teenuse tellija e-posti aadressile,
trükisena ei väljastata.
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HHLA TK Estonia AS
Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Estonia

HHLA TK ESTONIA KONTEINERTERMINALI AUTOTRANSPORDI KAALUMISE
PROTSEDUUR
NB! Veoautoga sisse- ja väljaveetavaid konteinereid kaalutakse ainult HHLA
TK Eesti AS konteineriterminali registreerimisala ehk puhvertsooni kõrval
asuvatel veoautokaaludel nr 1.
1.

Auto sisenemisel terminali konteineriga, mis vajab kaalumist, sõidab
auto autokaalule nr 1 ning kaalutakse.

2.

Pärast kaalumist ja konteineri mahalaadimist sõidab auto taas kaalule
tühimassi kaalumiseks.

3.

Konteineri väljaveo korral on toiming analoogne - enne konteineri
pealelaadimist kaalutakse autot ilma konteierita (tühjana) ja enne
terminalist lahkumist kaalutakse auto koos pealelaaditud konteineriga.

KONTEINERITERIMINALI AUTOKAALUDE KASUTAMISE MEELESPEA
1.

Autokaalu tõkkepuu avaneb automaatselt, kui auto sõidab tõkkepuu
ette (tõkkepuu reageerib liikumisele).

2.

Pärast tõkkepuu avanemist sõidab veok autokaalule. Fooris põleb
punane tuli.
2.1 Auto ja haagise paigutamisel autokaalule tuleb jälgida, et nad oleks
täpselt platvormil. NB! Platvormi äär on tähistatud oranži värviga.
2.2 HHLA TK Estonia AS ei vastuta ebaõige kaalunäidu eest, kui selle
tingib sõiduki vale asetus kaalul.
2.3 Täpse kaalunäidu saamiseks peab juht pärast sõiduki autokaalule
paigutamist väljuma sõidukist.

3.

Fooris süttinud roheline tuli annab märku kaalumise lõppemisest ja
sõiduk võib kaalult maha sõita.

4.

Sõiduki mahasõitmisel kaalult avaneb tõkkepuu automaatselt
(reageerib liikumisele).

5.

Kaalumise tulemus saadetakse teenuse tellija e-posti aadressile,
trükisena ei väljastata.
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