
Fra d. 29. april, kan Cargo Center Billund foretage security check fra 4 spor.  
 

2 stk. X-ray spor, samt 

2 stk. manuel-/snifferspor 

 

Dimensioner på vores 2 X-ray maskiner: 

180x180 cm (B/H) 

144x170 (B/H) 

 

Kapacitet på security check: 50 tons i timen 

 

 

På de næste slides følger der pakke vejledninger og gode råd. 



•   

      GODE RÅD TIL EN HURTIG OG EFFEKTIV SCREENING AF LUFTFRAGT 
 
 
 Langt de fleste forsendelser kan screenes i vores x-ray maskiner, men nogle forsendelser er enten for store til maskinerne eller kræver en 

anden form for screening,  f.eks. hvis indholdet er massivt jern. 
 
 Gods pakket i kartoner og scantainers er normalt lette at inspicere, men store trækasser (over 150x 175x175 L/B/H) kan være besværlige at 

åbne og komme ind til indholdet. Her vil vi anbefale, at afskiber tænker på inspektion af godset, når emballagen skal fremstilles: 
 

–  Crates / tremmekasse med mellemrum imellem brædderne  se. Fig. 1. 

 
–  Trækasser med inspektionshuller / luge i begge sider  (minimum 2), se fig. 2 

 
–  Ved pakning af meget store emner anbefales inspektionsluge på 60x80 cm., se fig. 3 

  
 Generelt er det en god ide at markere, hvor inspektion kan foregå, samt at bruge så få skruer i låget som muligt. Det anbefales også, at 

mindre pakker i en stor kasse åbnes, så indholdet let kan screenes. 
 
 Vores sniffer kan give udslag når: 

Emnet er helt nymalet 
Emner, som er afrensede og ikke tørre  
Store mængder silica-gel. 

 

 Hvis din virksomhed vil vide, om jeres produkter kan screenes hurtigt, og om emballagen er egnet hertil, tilbyder vi i samarbejde med 
din speditør, at foretage en prøvescreening af godset, så du er sikker på, at din forsendelse går problemløst igennem screeningen, når vi 
kommer frem til den 29. april.  Det er en service, vi tilbyder uden omkostninger for din virksomhed. 

  
 



Tremmekasse 
 

 

 

fig. 1  



Kasse med låg som kan åbnes – og/eller med 
inspektionshuller      

fig. 2 



Kæmpe kasse med inspektionsluger 
 

Fig. 3 



Reservedele skal kunne sniffes, 
uden at kartonerne skal åbnes   

Fig. 4 Fig. 4 


