X-RAY GUIDE WFS
Langt de fleste forsendelser kan screenes i vores x-ray maskiner, men nogle forsendelser er enten for store eller kræver en anden
form for screening. Dette kan være hvis indholdet er massivt jern.
Gods pakket i kartoner og scantainers er normalt lette at inspicere. Store trækasser ( over 140 cm x 160 cm B/H ) kan være
besværlige at åbne og komme ind til indholdet. For at lette inspektionen bør kasserne fremstilles efter nedenstående eksempler:
Tremmekasse med mellemrum mellem brædderne se Fig. 1.

Trækasse med inspektionshuller eller luge i begge sider se Fig. 2.
Ved store kasser bør der være inspektionsluge på 60 x 80 cm. Se Fig 3.
Klar markering af inspektions huller/luger anbefales. Lige som det anbefales at bruge så få skruer i låget som muligt.
Mindre pakker inden i store trækasser skal åbnes ved inspektion så indholdet kan screenes. Se Fig 4.
Hvis WFS skal skille kartoner ad for at lave en screening med ETD kan der komme ekstra udgifter på forbrug af mandetimer –
dette afregnes efter vores timepris på vores hjemmeside. http://www.wfsdenmark.com/en/terminal-charges
(Hvis kartonerne skal brydes for at kunne bruge ETD, frasiger WFS/Harsec sig ethvert ansvar for skade på godset)

Vores ETD kan give udslag når:
Emnet er nymalet
Hvis emnet ikke er afrenset og ikke tørre
Ved store mængder silica-gel
Forsendelse har været transporteret eller opbevaret tæt på forsendelse indeholdende eksplosiver

X-RAY GUIDE WFS
WFS har følgende udstyr til screening:
2 stk. Rapid scan
Max dimensioner på gods 140 cm x 160 cm ( H/B )

2 stk. ETD
Kan bruges ved gods der ikke kan komme gennem X-Ray.

WFS vil have mulighed for at screene gods hele døgnet
Godset er først ” ready for carriage” når det er screenet.
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