TIPSEN SOM HJÄLPER DIG
ATT PACKA RÄTT

För att ditt paket ska transporteras så säkert
och tryggt som möjligt är det bra att tänka
på hur du packar. Här är tipsen som hjälper
dig på vägen.

KRAV PÅ YTTEREMBALLAGE
•V
 aror ska vara väl förpackade och helt inneslutna utan
utstickande delar i ett styvt, tåligt och slätt ytteremballage som klarar normal godshantering, samlastning,
automatsortering och lastsäkring.
•E
 mballaget får vid upphämtning inte vara skadat på
något sätt. Då skyddar det inte innehållet tillräckligt och
godset kan skada personal och annat gods.
•E
 mballaget skall vara anpassat till innehållets vikt och
storlek. Är det underdimensionerat kan det spricka och
skada godset. Är det överdimensionerat är innehållet
kanske inte fixerat, vilket också kan orsaka skador.
• S kadat emballage ersätts inte av DHL, eftersom det inte
betraktas som en del av varan utan finns där för att
skydda innehållet i den normala transporthanteringen.
•G
 odset skall omslutas av stötdämpande material inne
i paketet eftersom att det utsätts för stötar under
automatsorteringen. Om paketet innehåller flera artiklar
måste varje del förses med stötdämpande material.
•V
 ätskor skall alltid förpackas i emballage speciellt
avsett för sådant gods och omslutas med absorberande
material så att det inte uppstår läckage vid en eventuell
skada. Uppstår läckage orsakar det även skada på andra
kunders gods och leder till sanering av terminal och
utrustning.
•E
 mballaget skall vara tillräckligt stort för att rymma
DHLs adressetikett. Etiketten skall vara fullt synlig, läsbar
och möjlig att scanna, vilket innebär att den inte får vara
vikt eller skrynklig.

• Emballaget får inte förslutas med hjälp av annat än
material avsett för detta ändamål. Förslutning med
till exempel snören eller rep accepteras inte då sådant
riskerar att fastna i sorteringsanläggningen och därmed
orsaka skada både på personal och utrustning samt ditt
och andra kunders gods.
• Extrabudskap utöver adressetiketten, till exempel
”Denna sida upp” fungerar inte, eftersom godset
sorteras maskinellt och transporteras i paketburar.
• Paketen måste ligga stabilt utan att rulla eller välta i
hanteringen på grund av rund, ojämn eller orgelbunden
form.
• Runda eller ojämna varor ska läggas i kartong och
fixeras med fyllnadsmaterial.
• Rullar med t.ex. ritningar eller affischer ska läggas i
stabil ytterkartong. Bäst fungerar en trekantig modell
som på bilden.

