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Kaukokiito Kappaletavara on toimivin vaihto
ehto yrityksellesi, kun lähetät kaikkea pien
tavarasta useampiin lavoihin kerralla. Palvelu 
soveltuu myös pitkien, hankalien ja erityis
käsittelyä vaativien tuotteidesi lähettämiseen 
sekä VAKkuljetuksiisi.

Kaukokiito Kappaletavaraan sisältyy nouto lähettäjäl-
tä ja jakelu vastaanottajalle pääsääntöisesti noutoa 
seuraavana arkipäivänä tai haluamasi toimitusaika-
taulun mukaisesti. Kappaletavaralähetyksen voit tilata 
Kaukoputken tai muiden sähköisten tilausportaalien 
kautta. Voit seurata lähetystäsi reaaliajassa verkossa 
noutohetkestä luovutukseen asti. 

Tutustu Kaukokiito Kappaletavaraan

Mitat ja paino 
Kappaletavaralähetys painaa korkeintaan 3000 kg, 
ja kokonaistilavuus on enintään 9 m3. Lähetyksen 
yksittäisen kollin enimmäispaino on 1200 kg ja mak-
simimitat kollille ovat 1,8 m x 2,4 m x 2,2 m (pituus 
x leveys x korkeus). Lähetys kulkee normaalisti sekä 
lähtö- että määränpäässä terminaalin kautta. 

Jokainen kolli tulee pakata turvallisesti, ja niiden on 
oltava koneellisesti käsiteltävissä. Jos lähetys sisäl-
tää useita kolleja, ne tulee pakata lavalle tai muulle 
hyväksytylle kuljetusalustalle.

Tilaus ja hinnoittelu 
Kaukokiito Kappaletavara -palvelu on tilattavissa vai-
vattomasti Kaukoputken tai muiden sähköisten  
tilausportaalien kautta. Sähköinen kuljetustilaus tulee 
tehdä noutopäivänä klo 13.00 mennessä.

Kuljetuksen hinta muodostuu tilausta tehtäessä, ja 
se perustuu kuljetettavaan matkaan sekä lähetyksen 
rahdituspainoon. Kappaletavaralähetyksiin voi tilata 

maksullisia lisäpalveluja*. Huomaa, että rahdinkuljet-
tajalla on oikeus muuttaa rahdituspaino oikeaksi.

Nouto ja jakelu 
Ennen klo 13.00 tehty sähköinen kappaletavaratilaus 
noudetaan pääsääntöisesti saman päivän aikana klo 
16.00 mennessä. Muu tilaus tai kello 13.00 jälkeen 
tehty sähköinen tilaus noudetaan seuraavan arkipäi-
vän aikana.

Lähetys toimitetaan perille pääsääntöisesti tilausta 
seuraavan arkipäivän aikana kollilappuun ja rahti-
kirjaan merkittyyn osoitteeseen. Lähetys puretaan 
ajoneuvon välittömään läheisyyteen takalaitanosti-
mella ja pumppukärryllä tai vastaanottajan toimesta 
tämän omalla purkuvälineellä, lisäpalveluna myös 
esimerkiksi nosturilla. 

KATSO TARKEMMAT OHJEET  
LÄHETTÄMISEEN NETTISIVUILTAMME!

KAUKOKIITO 

KAPPALETAVARA  
– Lähetä pientä tai isompaa tavaraa  

aikataulutetusti kotimaassa

max 3 000 kg
max 1 200 kg / kolli max  1,8 m x 2,4 m x 2,2 m

max 9 m3 Tilaus noutopäivänä  
klo 13 mennessä

KAUKOKIITO KAPPALETAVARA

*Ei kuljetustilaus.fi-portaalissa.


