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KLARGØR  
DIN FORSENDELSE  
I 5 LETTE TRIN
Læs, hvordan du beskytter din forsendelse mod skader, forsinkelse og ekstragebyr med 
korrekt emballering og etikettering.

VALG AF EMBALLAGE

Brugte kasser har mindre styrke. Sørg for, at din kasse 
er robust og i god stand. 

UDFYLD ALLE TOMME RUM

For meget fyld nedsætter stablingsstyrken. Undgå 
kasser, der er for store til dit indhold og kræver for 
meget foring. De risikerer at blive mast.

TUNGE PAKKER

Vi accepterer pakker op til 70 kg uden palle, men sæt 
en etiket med teksten “HEAVY” på pakker over 20 kg.

LUK KASSEN MED TAPE EFTER H-METODEN

Brug passende forseglingstape i et H-mønster på top 
og bund, og overvej at omsnøre tungere kasser.

PLACÉR ETIKETTEN TYDELIGT

Fjern gamle etiketter. Placér etiketten på toppen af 
pakken, sørg for at stregkoden ikke krøller eller folder.

STABEL I SØJLER

Søjler sikrer maks. stablingsstyrke. Hvis indholdet er 
stabilt, kan du stable med 'murstensmetoden' for at 
øge stabiliteten.

LAD IKKE NOGET HÆNGE UD OVER KANTEN

Varer skal placeres på pallen, så de ikke rager ud 
over kanterne. Selv om vi accepterer paller, hvor 
varerne rager udenfor, foretrækker vi paller med 
korrekt placerede varer, da risikoen for beskadigelse 
er mindre.

SØRG FOR AT TOPPEN AF PAKKEN ER FLAD

En flad topoverflade gør pakken stærk, kompakt 
og stabelbar. Paller, der ikke kan stables, udløser et 
ekstragebyr.

BRUG OMSNØRING ELLER WRAP PALLEN

Brug omsnøring og/eller plastfolie for at holde 
godset på plads på pallen. Folie eller omsnøring skal 
rundt om pallen. 

PÅSÆT EN TYDELIG ETIKET

Paller stables til transport, så derfor skal etiketter 
anbringes på siden, ikke ovenpå. 

PAKKER PALLER
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Du finder mere vejledning til korrekt emballering på tnt.com







Forsendelser, der indeholder farligt gods, skal være i fuld overensstemmelse med IATA- og ADR-forordninger.

VÅDE KASSER

Brug ikke kasser, som  
er våde, lækker, eller som  
er beskadiget af vand. 

PAKKER

PALLER

BEKLAGER. VI KAN IKKE 
UMIDDELBART ACCEPTERE 
DIN FORSENDELSE...
For at kunne transportere forsendelsen på en optimal sikker måde, behøver vi jeres hjælp. 
Mangelfuld emballering skaber risiko for uheld, både på varerne og de mennesker, som 
håndterer godset. Inden transport af forsendelser, kontrolleres det, at de er "fit to travel".

DELE, SOM STIKKER UD

Dele, som stikker ud, kan 
medføre skade på personer 
og/eller andre forsendelser.

UEGNET EMBALLAGE

Undgå tunge genstande  
i svage kasser. Kasser skal 
have tilstrækkelig styrke, 

kvalitet og størrelse. Brug 
om nødvendigt yderligere 

omsnøring for at styrke 
kassen.

PALLER AF 
DÅRLIG KVALITET

Undgå paller af dårlig 
kvalitet eller beskadigede 

paller.

SKARPE KANTER

Undgå blottede skarpe 
genstande. Tilstrækkelig 

indpakning, som forhindrer 
personskader. 

IKKE-KOMPATIBELT  
GODS

BESKADIGEDE KASSER

Brug kasser som ikke har 
revner, huller, ridser, har 
været trykket sammen eller 
på anden måde er tidligere 
beskadiget.

IKKE_FASTGJORT GODS

Alt skal fastgøres til pallen 
med omsnøring og/eller 

indpakning, så det udgør en 
enkelt, uadskillelig enhed.

OVER 70 KG

Pakker, som vejer over 
70 kg. skal palleteres.

Du finder mere vejledning til korrekt emballering på tnt.com


