Vaarallisten aineiden
tilaus eSchenkerissä

Vaaralliset aineet:
mihin kannattaa kiinnittää huomiota eSchenkerissä
• Tilauksen yleiset tiedot. Muista eSchenkerin oikea käyttäjäryhmä (Export / Import /
Domestic), tuote, toimitusehto ja kuljetusohjeet. Mikäli vaarallisten aineiden kuljetukseen
sovelletaan erityismääräystä, ilmoita se yleisiin kuljetusohjeisiin.
•

Vaaralliset aineet. UN-kohtaiset tiedot jokaiselle riville, samoin kuin DGD-lomakkeeseen.

•

Litiummetalliakut UN3090, UN3091 ja litiumioniakut UN3480, UN3481 –
tarvitsemme koeselosteen ja DGD, myös jos kyseessä on erityismääräys. Lisätietoja:
- Vaarallisen aineen ilmoitus ja lähettäjän varmistus litiumakkujen viennissä (dbschenker.com)
- Litiumkennojen ja -akkujen kuljettamiseksi koeseloste (dbschenker.com)

•

UN0000 – rajoitetut määrät. Ei voi käyttää ulkomaan kuljetuksissa johtuen IMDG –
merikuljetusmääräyksen vaatimuksista.

•

DGD-lomake. Tarkista tilauksen oikeellisuus ja lataa kaikki tarvittavat asiakirjat suoraan
eSchenkeriin. Näin laskuja ja DGD-lomakkeita ei tarvitse toimittaa erikseen.

Ennen tilausta
Vaarallisille aineille pitää varata
laivapaikka etukäteen. Jotkut aineet voi
kuljettaa ainoastaan rahtilaivoilla.
Viiveen voi aiheuttaa myös puuteellinen
tai virheellinen DGD-lomake.
Vaaralliseksi luokiteltuja
lähetyksiä ei kuljeteta
aikataulun mukaan.

Tilauksen pääset
tekemään täältä.
Voit laskea hinta-arvion täältä.
Se perustuu voimassa olevaan
sopimukseenne. VAKlisämaksut löydät tästä.

Varmista, että olet
oikeassa käyttäjäryhmässä.

Tuotteet. Tuotekuvaukset löydät täältä
Joitakin lisäpalveluja ei voi yhdistää vaarallisten aineiden kuljetukseen.
Lähetyksesi
•
•
•

•
•

•

Yhteispaino < 2 500 kg
Yhden kollin paino
< 1 500 kg
Tilavuus alle 7,5 kuutiota
tai alle 1,35 lavametriä
Pitkä tavara tyyppi 1 ja 2
(riippuu painosta ja
pituudesta)

Nouto- ja tilauskatkoajat
•
•
•
•

•
Yhteispaino > 2500 kg
Tilavuus 1,35 – 13,6
lavametriä. Skandinavian
liikenne sallii 20 lavametriä.
Tarkista myyntitiimiltämme. •
Pitkä tavara 2,4 – 13 m
(kun < 6 m pitkä kolli
ylittää kappaletavararajat)
•

Lisäpalvelut

Tee sähköinen tilaus
mieluiten noutoa
edeltävänä päivänä.
Noudot arkisin klo 8 – 16
System: Joustava aikataulu
+/- 1-3 arkipäivää
System premium:
aikataulutettu toimitus

•

Tee tilaus noutoa
edeltävänä päivänä
viimeistään klo 13
(sähköisesti).
Noudot arkisin klo 8 – 16
normaalin sopimuksen
mukaan tai jos ei ole valittu
lisäpalveluja.
Joustava aikataulu.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Premium 10 ja
Premium 13
System Fix Day tai
Fix Day 10 ja 13
Fix Day to be agreed
(vastaanottaja on
yksityishenkilö)
Saapumisilmoitus sähköpostitse tai tekstiviestitse
Lastaus ja/tai purku
perälaudalla
Fix Day pick-up
Fix Day delivery
Puhelinavisointi ennen
noutoa ja/tai toimitusta
Nouto- ja/tai jakoaika
ikkuna.
Saman päivän nouto, mikäli
alueellisesti mahdollista.

Perustiedot 1/2
DB SCHENKERsystem premium -tuotteen aikataulutakuu
ei ole voimassa, jos lähetyksessä on vaarallisia aineita.

Pitkää tavaraa ja vaarallisia aineita ei voi
kuljettaa samassa lähetyksessä systemtuotteena. Suosittelemme tekemään erillisen
tilauksen vaaralliselle aineelle tai
valitsemaan part load –tuotteen.
Luokitetulle lähetykselle emme voi tarjota
aikataulutettuja tuotteita, joten jos valitset
Fix Day -palvelut, et pääse täyttämään
DGR-tietoja seuraavalla sivulla.

Perustiedot 2/2

Noutoajat Suomessa ovat klo 8 – 16.
Mikäli noutopaikalla ei ole ketään esim. klo 14
jälkeen, lisää tämä tieto nouto-ohjeisiin.

Täältä näet arvioidun toimituspäivän,
mutta vaarallisia aineita ei kuljeteta
aikataulun mukaan. Toimituspäivä ja
reitti voi olla eri.

Yleisohje: informatiivinen, esim. ”käsittele varoen”.
Nouto-ohjeet: operatiivinen, esim. ”tarvitaan pumppukärry”.
Jakeluohjeet: informatiivinen + operatiivinen. Täytä englanniksi,
esim. ”Delivery gate is between building A and B”.

Ilmoita yleisohjeisiin, jos vaarallinen aine on
kuljetuksessa vapautettu erityismääräyksellä.

Näkymä kutistetussa selainikkunassa

Voit piilottaa tämän palkin,
niin näet tilauksen kaikki kentät
pienemmälläkin näytöllä.

Tässä näkymässä ruutua ei pääse
vierittämään vaakasuunnassa,
joten DGR-valinta jää piiloon.

Näkymä laajennetulla selainruudulla

Laittamalla rastin tähän pääset täyttämään vaarallisiin aineisiin
liittyvät tiedot seuraavalla välilehdellä.

Jos et näe tätä kohtaa, se voi johtua siitä,
että lähetyksessä on pitkä tavara tai on
valittu lisäpalvelu Fix Day.
Palaa edelliselle sivulle ja ota valinnat
pois.

Tälle sivulle ilmoitetaan koko lähetyksen tiedot:
vaaralliset ja vaarattomat aineet.

Vaaralliset aineet –välilehti.
Operatiiviset ohjeet löydät täältä

Skrollaa tarvittaessa eteenpäin, jotta
pääset lisäämään rivi- ja muut tiedot.

Tilauksessa ilmoitetaan UN-kohtaiset tiedot kuten DGD-lomakkeeseen. Mikäli sama aine on pakattu eri lavalle tai useampaan kolliin, ilmoitus
tulee silti tehdä UN-koodin kohtaisesti. Esimerkiksi koko lähetys sisältää 90 purkkia maalia, jotka ovat pakattu kolmelle lavalle.
Jokaiselle lavalle asetettu 10 purkkia UN1263 PAINT , PG III, 10 purkkia UN1263 PAINT PG III (MARINE POLLUTANT) ja 10 purkkia UN1263
PAINT RELATED MATERIAL, PG II.
Vaaralliset aineet -välilehdelle ilmoitetaan seuraavasti:
1 rivi : 30 Jerrycans UN1263 PAINT, PG III
2 rivi : 30 Jerrycans UN1263 PAINT, PG III marine pollutant
3 rivi : 30 Jerrycans UN1263 PAINT RELATED MATERIAL, PG II

Valitse oikea vaihtoehto huolellisesti.
Huomioi pakkausryhmä ja kuljetusnimi.

Vaarallisen aineen ilmoittaminen tilauksessa

Kansainvälisissä tilauksissa ei voi käyttää UN0000. Jokainen UN-koodi on ilmoitettava omalle riville johtuen IMDGmerikuljetusmääräyksen vaatimuksesta. Ilmoita rajoitettu määrä laitamalla rasti oikeaan kenttään.

Muista valita oikeat arvot
riippuen lähettämäsi aineen
olomuodosta. Esimerkiksi
kiinteän aineen bruttopaino / kg

Jätä tämä kenttä tyhjäksi. Ilmoita
tiedot erityismääräyksestä yleisiin
kuljetusohjeisiin sivulle 1

Skrollaa eteenpäin, näin pääset
lisäämään rivi- ja muut tiedot.

DGD-lomake maakuljetuksiin
Kun olet ilmoittanut kaikki vaaralliset aineet,
muista liittää DGD-lomake.

Vahvistitko tilauksen ilman
asiakirjoja? Voit liittää ne
myös jälkikäteen: mene
kohtaan ”omat tilaukset”,
tuplaklikkaa tilauksesi ja
lataa tiedostot.

DGD-lomake tarvitaan myös litiumakuille, joita
kuljetetaan erityismääräyksen 188 mukaan.
Muista ilmoittaa DGD-lomakkeeseen ”Carriage
in accordance with Special Provision 188”

Tästä pääset
lataamaan kaikki
tilaukseen
liittyvät
dokumentit.

Miksi maakuljetuksiin
tarvitaan DGD-lomake?
Valtava osa lähetyksistä muihin Euroopan maihin poistuu
Suomesta laivalla, jolloin noudatetaan IMDG-merikuljetusmääräyksen vaatimuksia. Lähettäjä on vastuussa vaarallisten
aineiden pakkaamisesta ja ilmoittamisesta sekä kuljetustilauksessa että DGD-lomakkeessa.

Vaarallisten aineiden kuljettamisessa on maakohtaisia luokkakohtaisia rajoituksia. Ulkomaan kappaletavarakuljetuksissa
vaarallisia aineita sisältäville lähetyksille ei anneta
DB SCHENKERsystem premium -tuotteen aikataulutakuuta.
Tietyt vaaralliset aineet laivataan pääsääntöisesti viikonloppuisin, jolloin myöskään viitteellinen tuotekohtainen
aikataulu ei välttämättä toteudu.

Kiitos!

