
TRUCKTJÄNSTER, PRISER / FORKLIFT SERVICES, PRICES 

21 001 
21 002 

Truck upp till 3 ton, EUR-pall 
Lastning och lossning 

Forklift up to 3 tonnes, EUR-pallets 
Loading and unloading 
 

300 SEK/pall/pallet 

21 003  
21 004 

Truck upp till 3 ton, LÅNG-Pall 
Lastning och lossning 

Forklift up to 3 t, EUR-pallets large 
Loading and unloading 
 

400 SEK/pall/pallet 

21 005 

Truck upp till 3 ton / påbörjad ½ tim 
Minimidebitering 0,5 tim 
Gäller endast större gods och truckhjälp i 
montern. 

Forklift up to 3 tonnes / commenced 30 min 
period, minimum charge  
0,5 hour. 
Only for larger goods and help with forklift in 
the stand 
 

1.200 SEK/tim/hour 

21 006 Truck över 3 ton 
Forklift more than 3 tonnes 
 

Enl offert /Acc to offer 

21 400 
Leverans och utleverans av 
paketförsändelse till/från monter 

Delivery of parcels to the stand and from the 
stand 
 

150:-/paket/tillfälle 
150 SEK /parcel/each time 

PRIS PÅ FÖRVARING AV TOMEMBALLAGE OCH TILLGÄNGLIGT GODS/Beställs på Mässan 
PRICE FOR STORAGE OF GOODS AND STORAGE OF AVAILABLE GOODS, Order at the venue 

21 200 Förvaring tomemballage min.deb 1m3 
Storage of empty packaging, minimum charge 1 m3 
 

300:-/m3 

21 300 Förvaring tillgängligt gods 
Storage of available goods 
 

500:-/m3 

 
 

 

PRISER OCH ANVISNINGAR FÖR GODS OCH TRUCKHJÄLP PÅ MALMÖMÄSSAN, behöver endast förbeställas i vissa 
fall. 
PRICES AND INSTRUCTIONS FOR GOODS AND FORKLIFT AT MALMÖMÄSSAN, only need to be pre-ordered in certain 
cases 
 
Under officiella in- och utflyttningsdagar finns truck upp till 3 ton tillgänglig. Detta behöver ej förbeställas. Trucklyft vid annan 

tidpunkt och över 3 ton måste föraviseras. Anges nedan och vi återkommer med bekräftelse och om det är möjligt enligt ert 

önskemål. Debitering enl prislista. 

Allt ankommande gods blir levererat till port. Tänk på att du blir debiterad truckhjälp om ert fraktbolag ber om hjälp för 

lossning/lastning, in- och utkörning av gods. 

 

During the official moving in- and out periods forklift up to 3 tonnes is available and not needed to be ordered in advance. 

Forklifting at other times and more than 3 tonnes is to be ordered in advance. State your wishes below and we will get back to 

you with confirmation and if it’s possible.  

Please note that your goods are delivered to door/gate according to normal freight conditions. We will charge you for forklift if 

your freight company asks for help with unloading and loading. 

 

Ange datum, tid och vilken sort av gods och fyll i företagsuppgifter nedan. Skicka din beställning till info@mass-service.se /  

State date, time and type of goods. Fill in company address below and email to info@mass-service.se 

 

 
MalmöMässans Trucktjänst /Forkliftservice 

tel / phone + 46 (0)40-28 88 98 
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