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Pakkevejledning

Følg nedenstående instruktioner og undgå at betale for ekstra håndteringsomkostninger. Når din pakke eller palle 
er emballeret rigtigt, undgår du at betale tillæg for manuel håndtering.

Guide

Blue Courier - Parcel

Pakker der pålægges gebyr
Eksempler på pakker, der ikke kan maskinsorteres og derfor pålægges gebyr

Paller der pålægges gebyr
Eksempler på paller, der ikke er stabelbare og derfor pålægges gebyr

Ruller og rør

Metal-, plast- og 
trækasser

Pakker over standardmål

Dunke og spande

Sække

Pakker under 
standardmål

Løse enheder uden 
flad top, umulige at 
pakke i bur

Pakker hvor label ikke 
kan scannes pga. 
labels placering

Dårligt emballerede 
pakker

Paller med kegler på toppen

Overflade for lille til at pallen kan 
stables

Overflade for svag til at pallen kan 
stables

Gods mærket med labels  “Do not 
stack”, “Fragile”

Pyramidepaller

Ikke-stabelbare paller

Paller med skrå overflade

Uens pakker bundet 
sammen

Dæk og fælge

NB! Ovenstående er blot en vejledning til pakning af dit gods. 
Blue Water kan ikke drages til ansvar for pakker, der pålægges gebyr pga. ikke godkendt pakning/emballering.

Tjekliste pakker Tjekliste paller

1. Pakken har seks 
lige og ubrudte flader

2. Pakken har en regulær 
form, så den kan stables

3. Pakken er dækket hele 
vejen rundt af godkendt 
emballage*

1. Pakkerne stables på pallen 
-gerne efter mursten-
metoden

2. Godset skal nå helt ud til 
kanten af pallen, men må 
ikke overskride pallens 
længde eller bredde

3. Pakkernes overflade 
skal være flad

* Godkendte typer af emballage er pap, plast, kraftig folie og flamingo. Emballagens 
kval-itet skal altid afspejle pakkens indhold og også sikre beskyttelse af andre pakker 
omkring den. Flade plastposer med tekstiler kan — såfremt de er pakket tæt, ligger 
stabilt og er uden løse kanter — også maskinsorteres.


