
Recebimento durante o dia:

Tenha disponível um local de acesso fácil para
descarga e movimentação. 

O processo de descarga se inicia à partir das 7h00.

Recebimento durante a noite:

Apenas para zonas de restrição.
 
Tenha disponível um local iluminado e de acesso
fácil para descarga e movimentação. 

O processo de descarga se inicia à partir das 21h40.

Tipos 
de pallets

Sobre o custo do frete
Caso o caminhão não tenha condições de descarregar os blocos na obra, de acordo com as exigências do nosso
procedimento, o custo do frete será de responsabilidade do cliente. Isto também se aplicará quando o tempo
máximo de espera para a descarga for excedido, de acordo com as informações contidas nessa página.

Onde tem cidade, tem City.  © Cerâmica City Todos os direitos reservados.

Estacionamento,
horário e locais

Confira abaixo as informações importantes
sobre a descarga dos blocos City. 

Procedimento para
o recebimento de
blocos cerâmicos

Utilize os Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S correspondentes,
para todos os procedimentos;
A responsabilidade de acesso ao local de entrega é do contratante;
Para evitar atrasos, programe o recebimento dos blocos, com acesso
nas condições ideais, estacionamento e acompanhamento. Assim, a
descarga será rápida, eficaz e segura;
Reserve um local acessível próximo ao caminhão para armazenamento
dos pallets vazios para devolução;
As reposições de blocos deverão ser anotadas no verso da nota fiscal
correspondente, juntamente com a conferência do motorista.

Importante

Mini-pallet

Altura máxima: 1,70m 
Largura máxima: 0,40m
Comprimento máximo: 0,60m
 
*Descarga com carrinho.

Pallet grande

Altura máxima: 1,70m 
Largura máxima: 1,20m
Comprimento máximo: 1,20m
 
*Descarga com empilhadeira 
ou grua.

Obs: como a variação de tipo de blocos
é grande, a limitação é condicionada
às medidas máximas descritas abaixo.

Descarga e
período de espera

Descarga Manual

Acesso para montagem da rampa de descarga (mini-pallets).

Período de espera: 

De 30 a 45 minutos máximos de espera e previsão de 1h20
para descarga.

Descarga Mecânica

EMPILHADEIRA - deve ser disponibilizada pela obra.
 3 garfos (mini-pallet) ou 2 garfos (pallet grande).

Período de espera:

De 30 a 45 minutos máximos de espera e previsão de 40
minutos para descarga

Descarga Grua

Deve ser disponibilizado pela obra e conter os equipamentos
para transporte vertical (garfo, cintas e plataformas).

Período de espera:

De 30 a 45 minutos máximos de espera e previsão de 40
minutos para descarga

Movimentação
dos blocos
Descarga Manual

Sem presença de água, areia ou terra solta,
sem presença de outros obstáculos que
tragam risco a integridade de quem está
efetuando a descarga.
 
Distância máxima de movimentação do
carrinho: 30m.

Mecânica Empilhadeira

Deve ser disponibilizado pela obra.
 O local deve fornecer condições de
movimentação da empilhadeira.

Mecânica Grua

Deve ser disponibilizado pela obra e conter
os equipamentos para transporte vertical
(garfo, cintas e plataformas).


