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Betingelser ved retur av tromler
Hva omfattes av ordningen?
Standard K-tromler i størrelsen K-7 til K-24 produsert etter våre spesifikasjoner kan returneres til oss. Det vil
si at tromlen er merket med trommeltype i form av etikett eller annen merking (stempel). Andre tromler kan
kun returneres dersom det foreligger en avtale om dette. Det framgår av tabellen Returpriser hvilke tromler
dette gjelder.
Alle tromlene som returneres må ha synlig IPPC-merking (være
varmebehandlet). Stemplet behøver ikke være fra oss, men ha samme
utforming som dette:
For K-7 til K-24 er ordningen nøytral i forhold til kabelprodusenter, slik at vi er kjøpere av også utenlandske
tromler bygd etter denne normen.
I tillegg kan tromler og spoler i PP-plast returneres til oss. For plasttromler fra K-6 og større, vil kreditere
leverandøren en pris på linje med hva vi gjør med tretromler. For mindre tromler og sneller vil vi ta imot
tromlene, med vi har ikke anledning til å betale for dem.

Krav til returtromler
Tromlene skal være i en slik tilstand at vi etter et vedlikehold kan benytte dem om igjen. Hver trommel blir
vurdert etter dette kriteriet i vårt mottak, og det er kvaliteten her som er grunnlaget for krediteringen.
Rester av metallkabel som er igjen på trommelen ved levering påvirker ikke vurderingen av trommelen.
Tromler med rester av fiberkabel kan medfør kostnader for returkunde.
Vraktromler og engangstromler blir plukket fra hverandre og kildesortert. Dette gir oss en kostnad, som vi
trekker fra på avregningen.
Tromler som ikke omfattes av returordninger fra oss vil bli destruert for innleveres regning – se egne
satser på våre hjemmesider.
Grunner til at tromlen må vrakes kan være:
• Knekt vange eller knekt 2 eller flere vangebord.
• Råteangrep
• Kraftig eggerund fasong etter slag, eller dropp fra bil. Forskjellen mellom største og minste diameter
på en vange kan ikke overstige 2% av vangens nominelle diameter.
• Slengete vanger. Forskjellen på største og minste bredde på en trommel kan ikke overstige 2% av
tromlens nominelle diameter.
• Hvis tromlen både er eggerund og slengete, kan ikke summen av forskjellene på diameter og på
bredde overstige 3% av tromlens nominelle diameter.
• Ødelagte senterhull
• Skrot inne i kjernen som ikke enkelt kan fjernes
• Tromler tilsølt/merket med maling, lakk, olje, eller veldig skitne tromler slik at rengjøring blir
vanskelig
• Flisete/ødelagte vangekanter
• Bolter og muttere er rustet fast eller treverket er skadd rundt skivene, slik at stramming av tromlen
er umulig

• Manglende IPPC-merking.

Levering direkte til oss
Vårt trommelmottak er åpent mandag – fredag 07.00 til 16.00.
Ved å registrere tromlene på www.kabeltrommel.no vil både mottak hos oss og senere oppgjør for tromlene gå
smidig.

Priser
Gjeldende priser finnes på www.kabeltrommel.no
I avregningen vil krediteringen bli redusert med våre fraktkostnader.

Betaling
På bakgrunn av opplysningene som er oppgitt på www.kabeltrommel.no blir det produsert en avregning
eller fakturagrunnlag. Betalingsbetingelsene er 60 dager.

Registrer ditt firma
1. På din PC/ Laptop, gå til https://www.kabeltrommel.no*
i.

Tillat at kabeltrommel.no kan bruke plasseringen din

ii.

Aksepter nødvendige informasjonskapsler.

2. På forsiden, midt på skjermen trykk på
3. Legg inn dine firmaopplysninger, godta vilkår og trykk på
4. Velg deretter
5. Autentiser deg via Microsoft:
i.

Fyll inn din e-postadresse og trykk på

ii.
iii.

Skriv inn din kode og trykk på
Lag nytt passord og et valgfritt visningsnavn.

iv.

Trykk på

* kabeltrommel.no støtter ikke nettleseren Internet Explorer

Legg til ny bruker i ditt firma
(valgfritt)
1.

På din PC / Laptop, logg inn på https://www.kabeltrommel.no/

2.

Øverst til høyre trykk på

3.

I nedtrekksmenyen velger du

4.

Under «Firmainformasjon» trykker du på

5.

Angi ny brukers e-post og rolle

6.

Nye brukere må på egenhånd autentisere seg via Microsoft før pålogging på denne måten:
I.

Gå til https://www.kabeltrommel.no/

II.

Trykk på

III.

Velg

IV.

Fyll inn din e-postadresse og trykk på

V.

Skriv inn din kode og trykk på

VI.

Lag nytt passord og et valgfritt visningsnavn.

VII.

Trykk

Registrering av returtrommel
Sjekk dette aller først:
✓
✓
✓
✓

Du står ved tromlenes fysiske plassering
Du har tillatt på mobilen at kabeltrommel.no kan bruke plasseringen din
Du har 3G / 4G dekning på mobilen
Du har akseptert nødvendige informasjonskapsler

Registrer returtrommel (1/8)
• På din smarttelefon, logg inn på https://www.kabeltrommel.no
• Du skal nå se dette bildet på skjermen din:

• Trykk på

Registrer returtrommel (2/8)
• Kontroller at systemet har fanget opp lokasjonen din:
✓ Pilen i kartet er på din lokasjon
✓ Systemet har lagt inn adresse

• Fyll inn
• Trykk på
med å trykke

og fyll inn kontaktinformasjon. Fullfør
og

Registrer returtrommel (3/8)
• Du skal nå se dette skjermbildet:

• Trykk på

Registrer returtrommel (4/8)
• Du skal nå se dette skjermbildet (tom lagerbeholdning):

• Trykk på

Registrer returtrommel (5/8)
• Registrer dine returtromler:
• Velg enten:
(K-trommel m/etikett)
(K-trommel u/etikett)
(Utenfor K-standard)

• Er du er usikker på hvordan tromlene vurderes, kan du
trykke på lenken
• Nå du er ferdig med registrering, trykk

Registrer returtrommel (6/8)
• Du ser nå en oversikt over ditt lager:

• Trykk på

Registrer returtrommel (7/8)
• Legg inn dine hentevilkår:
• Trykk på

Registrer returtrommel (8/8)
• Legg inn dine Tilbudsvilkår*:
• Trykk på
* Du vil motta et el. flere transporttilbud på henting
av dine tromler. Ønsker du å frakte tromlene selv,
eller ikke ønsker disse synlig for transportører,
sett Tilbudsdato = 31.12.9999.

Behandle mottatt frakttilbud
Du vil motta et varsel på e-post når du har fått et frakttilbud.
• På din PC/ Laptop, logg inn på https://www.kabeltrommel.no
• Ved «Lagerplasser med mottatte tilbud», Trykk på
• Trykk på

for å godta, eller

for å avslå.

Avregning og sluttoppgjør
Du vil motta et varsel på e-post når tromlene er mottatt på gjenbrukspunkt.
• På din PC/ Laptop, logg inn på https://www.kabeltrommel.no
• Trykk på
• Her vil du se dine pågående* og avsluttede returordre

*Returordren blir synlig når den er til behandling på gjenbrukspunkt

