Skovning og topkapning

 Skovning og topkapning langs
højspændingsledninger

Det klarer DELPROs skovteam

 Beskæring af læbælter
 Genplantning

DELPRO leverer

Undgå unødvendige udkoblinger

DELPROs leverance omfatter følgende produkter og services:

Luftledninger forløber igennem skove, over land og
tæt på træer og buske. Træer og grene kan vokse tæt
på luftledningerne, og storme kan vælte træer ind
mod luftledningen.

 Øget sikkerhed for at undgå unødvendige udkoblinger af luftledninger
 Tilfredse lodsejere, der betjenes af DELPROs erfarne
medarbejdere
 Koblingspersoner og Holdledere, hvor der kræves
afbrydelse for at udføre skovningsarbejdet
 Professionelt udført arbejde og lave omkostninger;
vi er lokale i det meste af Danmark
 Variable omkostninger, så du kun betaler for det, du
har behov for
 Ved stormfald assisterer DELPROs skovteam gerne,
så oprydning kan foregå hurtigst muligt.


For at øge sikkerheden mod unødige udkoblinger er
det derfor vigtigt at lade luftledningstracéet gennemgå af erfarne medarbejdere, der kan spotte og fjerne
potentielle trusler mod forsyningssikkerheden.
DELPROs skovteam består af professionelle medarbejdere med stor erfaring inden for topkapning og
skovning netop langs med luftledninger, og vi kan
sørge for at øge din sikkerhed mod unødvendige udkoblinger.

Skovning og topkapning
Variable omkostninger
Behovet for håndtering af træer mm. langs luftledninger er ikke konstant: ind i mellem nødvendiggør en
storm en hurtig og professionel indsats. Og det er ikke
alle tider på året, hvor lodsejerne ønsker kørsel ind
over deres arealer.
For ledningsejeren er det med andre ord en stor fordel at have en fleksibel mulighed for at øge og sænke
indsatsen, når det er påkrævet.
DELPROs skovteam er din fleksible partner, der sikrer
dig, at du kun betaler for skovning, når du har behovet.
Ved at benytte DELPROs skovteam undgår du at
skulle investere i dyrt maskineri, som i perioder vil stå
ubenyttet hen.

Tilfredse lodsejere
Ved skovning og topkapning er det nødvendigt at færdes på
andre menneskers ejendom. DELPROs skovteam er trænede i
at efterlade så få spor som muligt og i det hele taget at have en
tæt kontakt til de lokale lodsejere. Et veludført job er for os ensbetydende med tilfredse lodsejere.

Total løsning med minimum udetid
DELPRO kan levere komplet planlægning af afbrydelsen inklusiv godkendt koblingsprogram. Under selve udførelsen stiller
DELPRO med holdledere og koblingspersoner som en integreret del af skovteamet, og dermed leveres en komplet løsning.

Fordele for dig

Hos DELPRO har vi altid kvalificerede medarbejdere i nærheden, så uanset tid og sted kan vi hjælpe med at minimere uønsket udetid for dig som ledningsejer, og dermed minimere generne for dine kunder.

 Velkvalificerede medarbejdere

Professionelt arbejde og lave omkostninger

 Erfaring med arbejde ved højspændingsanlæg

DELPROs skovteam udfører manuel- og maskinskovning, styning, topkapning, kronebeskæring og løftning af krone, fældning til flis, kanttræ beskæring og hegnsklipning. Personalet udgøres af uddannede skovarbejdere, der alle har erfaring med
og løbende uddannelse i arbejde ved og i nærheden af stærkstrøm.

Når du handler med DELPRO, får du langt mere end
blot en levering:
 Hele arbejdsgangen samlet i én pakkeløsning
 Variable omkostninger

Kom nemt i gang
Kontakt DELPRO på telefon 7632 2700
eller kontakt din sædvanlige
kontaktperson i DELPRO.

Vi er lokale i det meste af Danmark: lokalkendskabet og korte
kørselsafstande sikrer et lavt omkostningsniveau.
DELPROs skovteam kan også tilbyde at holde omkostningerne
nede ved at stå for salget af træ og flis samt kontakt til aftager
og savværk.
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