VERPAKKINGSHANDLEIDING

VOOR GROTE ZENDINGEN EN PALLETS

Verpakkingshandleiding voor grote zendingen en pallets

GROTE ZENDINGEN EN PALLETS
DHL Express zorgt voor uw tijdskritieke grote en palletzendingen via ons wereldwijde netwerk.
Extra grote of zware zendingen kunnen een speciale behandeling vereisen en er kan sprake zijn van een toeslag en/of
speciale boekingsprocedure. Hieronder vindt u een overzicht van de maximale gewichten en afmetingen die gelden bij
DHL Express. Mocht u hulp nodig hebben, neem dan contact op met onze > Team klantenservice.

MAXIMALE GEWICHTEN EN AFMETINGEN
Gewicht

Toeslag

Speciale boeking
vereist

Tot max. 70 kg

Toeslag

Speciale boeking
vereist

Eén willekeurige zijde
> 120 cm

ü

ü

Afmetingen boven
300 x 200 x 160

ü

ü

Afmeting
Alle zijden
< 120 cm

70 – 499 kg

ü

> 500 kg

ü

ü

Let op: afzonderlijke pakketten zwaarder dan 30 kg* moeten worden verpakt in een voor vorkheftrucks geschikte doos of veilig op
een pallet worden gezet. De doos of pallet moet ten minste aan 2 zijden geschikt zijn om te worden verplaatst met behulp van een
vorkheftruck. Vanwege het gewicht is speciale apparatuur vereist, zoals een (vork)heftruck, voor het verplaatsen van de zending.
Voor zendingen die niet voldoen aan deze criteria kan en toeslag worden gevraagd of ze kunnen worden geweigerd.
* Kan per land verschillen

ZENDINGEN OP PALLET ZETTEN
Hier volgt een aantal richtlijnen voor het veilig vervoeren van uw vracht.

Methodes voor het laden van pallets
T-Stack

Gebruik GMA -of EURO-pallets van hout of kunststof. Vermijd het gebruik
van kartonnen pallets. Controleer of de pallet geschikt is voor het gewicht van
de goederen die u wilt verzenden.
Stapel dozen recht op de pallet, van hoek naar hoek, en zorg dat ze aan geen
van de zijden uitsteken.

ü
Column Stack

ü

Probeer rekening te houden met alle aanwijzingen op de verpakking.
(bijv. ''UITSLUITEND RECHTOP VERVOEREN', "DEZE ZIJDE BOVEN").
Vermijd piramidevormig stapelen; hierdoor kunnen dozen eerder beschadigen
door andere zendingen. Bovendien geldt voor deze methode een toeslag
omdat er ruimte wordt verspild bij het laden.
Verdeel het gewicht gelijkmatig over de pallet om extra druk op de inhoud
van de dozen te voorkomen. Voor zwaardere zendingen is versprongen
stapelen aanbevolen.

Mag uitsluitend worden toegepast als
versprongen laden niet mogelijk is
Pyramid Stack

û
Overhang Stack

û
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LADING BESCHERMEN
U kunt schade aan uw zending tijdens het transport op diverse manieren helpen te voorkomen. Lees hieronder wat u kunt
doen. Dit zijn niet de enige methoden. Er zijn nog andere manieren van beschermen, bijvoorbeeld met schuimblokken en
houten kratten.

Randbeschermer

Verticale randbeschermers reduceert niet
allen schade aan de randen van de doos
tijdens het transport, maar helpen ook de
lading te stabiliseren. Zowel horizontale als
verticale randbescherming is aanbevolen.

Karton

Beugels

Karton boven, onder en aan de zijkant van
de lading vormt een extra bescherming.
Deze helpt het gewicht van de zending te
verdelen en te beschermen tegen de
lamellenbodem van de pallet.

Als u buitenmaatse stukken zoals
kabelhaspels of machines verzendt, zorg er
dan voor dat u deze aan de pallet vastzet
met houten of metalen beugels. Deze
moeten voorkomen dat de lading tijdens het
transport gaat schuiven.
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LADING VASTMAKEN AAN DE PALLET
Banden en krimpfolie zijn de twee belangrijkste methoden om een lading mee vast te maken aan een pallet en moeten
worden gebruikt bij buitenmaatse zendingen of palletzendingen. De banden kunnen van staal, nylon, polyester (PET) en
polypropyleen zijn. Metaal is geschikter voor zware, stevige items, terwijl nylon en PET worden geadviseerd voor karton
en lichtere items.

Krimpfolie

Banden

Bij het gebruik van krimpfolie bevestigt u de folie aan de pallet
of de vorkheftruckonderkant.

Mits juist aangebracht, is omsnoering een perfecte manier om uw
zending vast te zetten.

Wikkel de krimpfolie strak rond de lading.

Als u de omsnoering handmatig aanbrengt, begin dan met een
lus onder de pallet door en over de bovenkant van de zending
heen om deze in de hoogte vast te zetten.

Daarna brengt u een laag in bovenwaartse richting aan terwijl
u ervoor zorgt dat deze voor 50% over de vorige laag folie valt.
Aan de bovenkant kruist u de folie diagonaal van de ene naar
de andere hoek, totdat de bovenzijde volledig bedekt is.
Ten slotte draait u de folie strak naar beneden en brengt u een
strakke overlap aan op de bodem van de pallet.

Herhaal dit tot de lading met 4 banden in alle richtingen strak is
vastgezet.
Gebruik horizontale randbescherming om te voorkomen dat de
banden in de bovenste rand snijden.
Gebruik krimpfolie om de zending tijdens het transport verder te
beschermen tegen invloeden van buitenaf.
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