DHL FREIGHT - PRODUKTÖVERSIKT

Produktöversikt DHL Freight
TRANSPORT INRIKES

För mer information om våra produkter
och tjänster klicka på resp rubrik.

DHL SERVICE POINT

DHL PAKET

DHL PALL

DHL STYCKE

Beskrivning

Paket inrikes då mottagaren Paket inrikes. Skicka ett eller
är en privatperson. Levereras flera kollin per sändning.
till valfri DHL Service Point,
utlämningsställe.

Gods lastat på standard
EUR-pallar. Hel- eller halvpallar eller en kombination.
Inrikes.

Styckegods inrikes.
Ett eller flera kollin per
sändning.

Transportsätt

Bil

Bil

Bil

Bil

Täckning

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

Transporttid

Normalt 1 dag (upp till 3
dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3
dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3
dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3
dgr)

Vikt

Max: 20 kg/kolli verklig vikt.
Max: 1 kolli/sändning

Max: 150 kg/sändning
Maxvikt/kolli är 35 kg

Helpall max: 800 kg
Halvpall max: 400 kg

Max: 2500 kg fraktdragande
vikt/sändning
Max: 1 000 kg per kolli

Max/mini-mått

Maxlängd: 150 cm, maxlängd + omkrets = 300 cm
Mini: 15x11x3,5 cm

Max:150x50x50 cm
Mini: 15x11x3,5 cm

Max helpall: 120x80x200 cm
(3 st/sändning)
Max halvpall: 60x80x150 cm
(6 st/sändning)

För kolli <50 kg L=599 cm,
B=240 cm, H=220 cm
För kolli >50kg L=299 cm,
B=240 cm, H=220 cm
Max 3,57 m3/kolli och 8,9
m3/sändning

280 kg/m3

Ingen skrymmeberäkning

280 kg/m3
1950 kg/flm
780 kg/ppl

Skrymme/volymvikt 280 kg/m3

Kundservice

0771-345 345

0771-345 345

0771-345 345

0771-345 345

Boka transport

dhlfreight.se

dhlfreight.se

dhlfreight.se

dhlfreight.se

Spåra transport

dhlfreight..se
Kundservice

dhlfreight.se
Kundservice

dhlfreight.se
Kundservice

dhlfreight.se
Kundservice

Fakturaförfrågan

dhlfreight.se
Kundservice

dhlfreight.se
Kundservice

dhlfreight.se
Kundservice

dhlfreight.se
Kundservice

Miljöfrakt, avisering, varuefterkrav, garantitjänster,
leveransbesked och varuförsäkring.

Miljöfrakt, avisering, varuefterkrav, garantitjänster,
leveransbesked och varuförsäkring.

Avisering, varuefterkrav, garantitjänster, leveransbesked
och varuförsäkring.

Urval tillvalstjänster Miljöfrakt, returhantering,



varuefterkrav och brevavisering.

TRANSPORT UTRIKES

JÄRNVÄG

DHL EUROCONNECT

DHL RAIL

DHL PARTI

Partigods och hellaster inStyckegods via terminal samt parTransporter och logistikupplägg av
rikes. Transport direkt mellan tigods och hellaster direkt mellan
hellaster med järnväg inom Europa
avsändare och mottagare.
avsändare och mottagare. Import och och österut.
export
Bil

Bil

Logistikupplägg baserade på Järnväg/Full Load Center

Sverige

Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Europa och österut.

Normalt 1 dag (upp till 3
dgr)

Beroende på avstånd till slutdestination.

Beroende på avstånd till slutdestination.

Fraktdragande vikt från
1 000 kg upp till fordonets
lastkapacitet (12-39 ton)

Från 1 kg upp till hela laster

Kompletta laster.

Max: 600x240x270 cm.
(övriga mått mottages efter
separat överenskommelse)

Maxvikt per kolli och sändning
begränsas av transportfordonets
lastförmåga och vägens bärighet.

Max: 60-64 ton
Min: hellaster

360 kg/m3 (Storbritannien, Irland)
Ingen skrymmeberäkning, hellaster
3
350 kg/m (Norden)
333 kg/m3 (övriga Europa)
2 000 kg/flm (Norden, Storbritannien,
Irland)
1850 kg/flm (övriga Europa)
800 kg/ppl (Norden, Storbritannien,
Irland)
740 kg/ppl (övriga Europa)
0771-345 345

Kontakt via telefon eller e-post direkt 0410-740 600,
till våra produktionskontor.
contactrail@dhl.com
Kontaktlista

dhlfreight.se

dhlfreight.se
Produktionskontor

dhlfreight.se
Kundservice

dhlfreight.se
Produktionskontor

Kundservice
dhlfreight.se

Produktionskontor

Avisering, varuefterkrav,
tidsbestämd lastning/lossning, termo, farligt gods,
helgkörning, leveransbesked
och varuförsäkring.

Avisering, leveransbevakning och va- Skräddarsydda logistikupplägg efter
ruförsäkring. För extraordinära behov behov.
välj DHL Brokerage.

SPECIALTJÄNSTER
SPECIALTJÄNSTER
Oavsett om du behöver hjälp med
lagerservice, mässlogistik, flytta en
hel fabrik eller hantera tulldokument
har vi lösningen för dig.

DHL TRADE FAIRS AND EVENTS
Dörr-monter-dörr-transporter till
mässor och events i hela världen.
24-timmarsservice.
DHL SPECIAL TRANSPORT
Skräddarsydda transportlösningar för
speciella behov. Tung-, container- och
specialtransporter.
DHL COLDCHAIN
En transportlösning för dig inom
Life Science-industrin och täcker alla
behov vad gäller temperaturkontroll,
säkerhet och hantering under hela
logistikkedjan.
DHL CUSTOMS
Service som täcker samtliga tulltjänster för import, export och transitaktiviteter såväl som konsultation
och fiskal representation.
DHL STORAGE
Kundanpassad lagerservice i Sverige.

Kontakt via telefon eller e-post.

DHL LLP
En helhetslösning för alla logistiktKundservice och produktion DHL Rail. jänster och transportslag.
Kundservice DHL Rail.

DHL Freight Fashion & Flowers
Kundunika logistikupplägg inom
området skor och blommor.

