KLARGØRING
AF DINE
FORSENDELSER
Vi vil gerne hjælpe med at sikre,
at dine pakker og paller kommer sikkert frem.
Se her, hvordan du sikrer din forsendelse bedst muligt.

PAKKER

PALLER

NY EMBALLAGE

STABEL I SØJLER

Brug kun nye kasser, da brugte kasser typisk er svagere.

Hvis indholdet i dine kasser er stabilt, er stabling efter
”murstensmetoden” en god og stabil løsning.

FYLD KASSEN KORREKT

HOLD GODSET INDENFOR PALLEN

Sørg for at kassen er fyldt, så den er stabil.
Hverken for meget eller for lidt fyld, da det gør kassen
ustabil og sværere at stable.

Paller hvor kasser hænger ud over kanten, accepteres
ikke.

TUNGE PAKKER

FLAD TOP

Pakker over 30 kg skal sendes på en palle.

Pak pallen med flad top, da det er mest stabilt og den
dermed kan stables. Paller, der ikke kan stables, kan
blive pålagt et gebyr.

LUK KASSEN MED KRAFTIG TAPE

FASTGØR GODSET TIL PALLEN

Kasser skal lukkes med kraftig tape og gerne efter
H-metoden på top og bund.

Godset skal wrappes eller omsnøres, så det er fastgjort
til pallen. Brug pallerammer, da det beskytter godset
bedst.

TYDELIG ETIKET ER VIGTIG

FRAGTLABEL PÅ SIDEN

Sørg for at fjerne alle gamle fragtlabels, så godset
sendes korrekt. Stregkoden må ikke krølle, da den
dermed ikke kan scannes.

Hvis pallen stables, skal label kunne ses fra siden.
Sæt derfor ikke label på toppen af pallen.
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VI VIL GERNE HÅNDTERE
DIN FORSENDELSE, MEN KAN
DESVÆRRE IKKE SENDE ALT
GODS PÅ VORES KURERPRODUKTER
Vi vil gerne sikre, at dit gods kommer frem til tiden på en sikker måde og dermed undgå skade på både
gods og mennesker. Det er ikke alle forsendelser, der egner sig til kurer. Derfor vil nedenstående
forsendelser blive afvist til kurer. Vi er heldigvis altid klar med en anden løsning, som kan få din
forsendelse sikkert frem.

PAKKER

ØDELAGTE KASSER
Kasser, der er skadet, revnet eller
våde, accepteres ikke.

UEGNET EMBALLAGE
Kassen skal have en ordentlig
kvalitet samt passe i styrke og
kvalitet til indholdet.

PAKKER OVER 30 KG
Pakker, der vejer mere end
30 kg, skal altid sendes på paller.

PALLER
LØST GODS PÅ PALLEN
Alle kasser skal fastgøres til pallen.

PAKKER DER STIKKER UD
OVER PALLEN
Pakker på pallen må ikke stikke ud
over pallens sider.

UEGNET GODS
SKARPE KANTER

DELE SOM STIKKER UD

Undgå skarpe kanter ved hjælp af
tilstrækkelig og korrekt indpakning det forhindrer personskader.

Dele af godset, der stikker ud over
pallen, kan forårsage skade på
andet gods og accepteres derfor
ikke.

