A jó csomagolás alapjai
A szállító cégek rendszerén áthaladó csomagküldemények biztonságos és hatékony továbbíthatósága
érdekében fontos a megfelelő és szakszerű csomagolás.
Használjon megfelelő külső csomagolást!
Az áru méretének, súlyának és mennyiségének megfelelő dobozt válasszon. A jó csomagolás elég erős ahhoz,
hogy a szortírozás és szállítás során a szükségszerűen fellépő fizikai behatásokkal szemben megőrizze az áru
épségét. Aa csomagfeldolgozás közben a küldeményeket többször megemelik, egymásra teszik, címre
forgatják, csoportosítják. A megfelelő védettséget nyújtó csomagolás jó minőségű, erős, formatartó,
rakatolható és 5 rétegű vagy azzal egyenértékű kartondoboz. Kérjük, anyagában sérült, többször felhasznált
vagy gyűrött kartondobozt ne használ-jon, továbbá ne alakítson ki amorf, szabálytalan alakú küldeményt!
A belső térkitöltő anyagokról se feledkezzen meg!
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kartondobozba helyezett termék kényelmesen elférjen, de ne érintkezzen a
doboz falával. Válasszon az áru jellegének megfelelő térkitöltő anyagokat, ne hagyjon a dobozban üres helyet,
hogy ne mozdulhasson el a benne lévő tárgy! Kérjük, fordítson különös figyelmet a tárgyak egyenkénti
csomagolására is.
A nagyméretű vagy raklapos csomagoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a szállító cégek hálózatában
tehergépkocsik, repülőgépek és automatizált berendezések segítségével kezeljék őket. Az alábbiakban
felsoroljuk a négy legfonto-sabb követelményt, amelyeket figyelembe kell venni az áruk csomagolása során.
Küldemények halmozása
Gondoskodjon arról, hogy a csomagolás lehetővé tegye a küldemények halmozását, azaz, hogy egymás
tetejére rakodva is szállíthatóak legyenek.
Targoncázás
A nagyobb csomagokat jellemzően villás targoncával mozgatjuk; az árukat egy raklapra vagy egy targoncával
mozgatható alapra kell elhelyezni a biztonságos anyagmozgatás érdekében.
Billenés
Győződjön meg róla, hogy az árukat biztonságosan és stabilan rögzítette mind a raklapon, mind a
csomagoláson belül. Légi szállítás során a küldemények elbillenhetnek egy-egy légi manőver során.
Rázkódás és rezgés
Az áruk kisebb rázkódása, rezgése fordulhat elő a mechanikus külde-ménykezelés során. Győződjön meg
róla, hogy a küldemény elemei megfelelően vannak csomagolva.

Hosszúkás termék csomagolása
Hosszúkás termékek, papírtekercsek, iratok
csomagolásához kérjük, használjon szögletes dobozt, mert
a keskeny okmánytartó henger elakad a görgősoron és
torlódást okoz a szortírozás köz-ben. Szükség esetén
használjon térkitöltőanyagot a dobozon belül.

Fóliázott henger (pl. feltekert matrac, szőnyeg)
A nagyobb méretű, feltekert termékeket a külső és belső
csomagolás együttesen védi meg a szállítás alatt. Kérjük,
hogy legalább 100 mikron vastagságú LDPE fóliát
használjon a szállítási csomagoláshoz. Törekedjen arra,
hogy a levegőt kiszorítva, feszes és merev tartású
csomagolásban adja át a terméket szállításra. A laza,
formáját nem tartó csomagolásban az áru elakadhat a
görgősoron és nem szortírozható.

Csomagból kiálló részek
A szállítás és szortírozás során a kiálló részek
balesetveszélyesek, elakadhatnak vagy megsérülhetnek a
görgősoron, ezért a termék semelyik része se álljon ki a
dobozból. Kérjük, hogy a csomagoláshoz az áru jellegének
megfelelő méretű, szabályos négyszög alakú
kartondobozt használjon. Az éles vagy hegyes részeket
külön tekerje be, és úgy helyezze a térkitöltővel bélelt
dobozba.

Kerékpár szállítása
Amennyiben kerékpárt szeretne feladni, kérjük használjon
megfelelő szélességű és magasságú kartondobozt, amely
a csomagolással együtt sem haladja meg a
mérethatárokat. A dobozon belül a kiálló részeket
(kormány, pedál) forgassa el és használjon kitöltő
anyagot. A kerékpár fóliával vagy csomaglópapírral
történő csomagolása nem megfelelő, mert elakadhat a
görgősoron, megsérülhet és más küldeményben is kárt
okozhat.
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Faláda, raklap, kiálló részek
Faládában, raklapon vagy kiálló lábakkal szerelt
doboz nem adható fel, mert ezek elakadhatnak a
szortírozás folyamán. Ezért a méret- és súlyhatárokat
betartva kérjük, hogy szállításra alkalmas
kartondobozban adja fel ezeket a küldeményeket. A
csomagok rakodása és szortírozása kézi erővel és
görgősoros rendszeren történik, targoncával

Csomagolatlan áru
A csomagolatlan áru sérülékeny, balesetveszélyes, a
dolgozók és a többi áru épségét veszélyezteti és
görgősoron sem szortírozható. Kérjük, hogy minden
terméket csomagoljon be kartondobozba úgy, hogy
szállítható legyen és a dobozon belül is védve legyen az
áru. Karosszéria elem vagy egyéb szabálytalan alakú
termék légpárnás fóliába vagy papírba csomagolva sem
adható fel!

Kitöltő anyagok
A dobozon belüli jó kitöltőanyag megvédi az árut a
szállítás során. Kérjük, hogy az érzékeny és törékeny
tárgyakat (üveg, porcelán, gyógyszeres és injekciós
fiola, infúziós palack, elektronikai cikk stb.) különös
gondossággal csomagolja be. Ne hagyjon üres helyet a
dobozban, mert elmozdulhat és sérülhet az áru, illetve
összenyomódhat és kiszakadhat a csomagolás. A doboz
aljára és tetejére is kerüljön térkitöltő anyag. A belső
élvédők fokozzák a doboz terhelhető-égét, több
védelmet nyújt, amikor azokat egymás tetejére rakják.
A nagyobb biztonság érdekében egyesével is
csomagolja be az árucikkeket, pl. légpár-nás fóliával és
tegyen közéjük elválasztó és elmozdulást
megakadályozó kartonlapokat vagy használjon a
termék formájához igazodó hungarocell bélést. A
térkitöltő chips önmagában nem elegendő, mert a
szállítás közbeni rázkódás során összetömörödik

Vödör vagy kanna
Vödrös vagy kannás áru a görgősoron nem
továbbítható, ezért kérjük, hogy az ilyen kiszerelésű
termékeket megfelelő méretű és erősségű
kartondobozba csomagolva készítse elő a szállításra,
ügyelve arra, hogy fekvő helyzetben se folyjon ki a
tartalma (kupakokat, zárófedelet ellenőrizve).
Használjon a dobozon belül térkitöltő anyagot!

Gumiabroncsok
A gumiabroncsok csomagolatlanul nem szállíthatók,
mert beszennyezhetnek más csomagokat. Kérjük
legfeljebb 2 db gumiabroncsból képezzen egy szállítási
egységet. Kérjük, ne pántolással rögzítse, mert
széteshetnek, hanem feszesen fóliázza össze a gumikat,
majd a fólia külső részére ragaszza fel a csomagcímkét.
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Különböző méretű dobozok
A szállítás és szortírozás közben a küldeményeket
többször megemelik, egymásra teszik, címre forgatják,
csoportosítják. Kérjük, hogy a különböző méretű
dobozokat külön-külön adja fel. Ezeket ne ragassza vagy
pántolja össze, mert az így kialakított csomagegység
széteshet és csak a címkével azonosított
csomag ér célba.

Azonos méretű dobozok
Két megegyező méretű doboz szorosan összefóliázva
biztonságosan szállítható, ezért amenynyiben szükséges,
úgy a súly- és mérethatárokat betartva, 2 db azonos
méretű dobozból alakítson ki egy egységet, amelyen egy
darab csomagcímkét kell elhelyezni. Kérjük, kerülje a
pántolást, mert a szállítás közben meglazulhat és a
csomagegység széteshet.

Különféle termékek elhelyezése dobozon belül
Ha több terméket szeretne egy dobozba tenni, kérjük
különösen ügyeljen arra, hogy az árucikkek a csomagon belül ne mozduljanak el, ne érjenek össze és ne
érintkezzenek közvetlenül a doboz falával. Kérjük,
használjon térelválasztó és térkitöltő anyagokat
a sérülés elkerülése érdekében. Szállítás közben a
doboz az oldalára is fordulhat, ezért elkülönítve csomagolja be a folyadékot tartalmazó terméket és
ellenőrizze a kupakot, hogy az esetleges szivárgás ne
tegyen kárt a többi termékben.
Biztonsági tasak, légpárnás boríték Kisméretű termékek
csomagoláshoz
A biztonsági tasak és a légpárnás boríték a kisebb méretű
és súlyú (nem hegyes vagy éles) termékek szállításához
ideális. Használatakor kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a
csomagolóanyag nem alkalmas rázkódásra érzékeny vagy
törékeny áru esetén. Az termék jellegének megfelelően
használjon légpárnás bélelést, vagy az esetleges sérülések
elkerülése érdekében használjon inkább kartondobozt a
csomagoláshoz.
Zsákos áru
A zsákos csomagolás (pl. állateledel) nem formatartó,
ezért a görgősoron elakadhat. Kérjük, hogy a zsákos árut
is csomagolja be egy kartondobozba vagy erős kartonlap
és zsugorfólia segítségével alkosson egy tömör és
négyszögletes csomagolást, hogy a küldemény
továbbítható legyen. Többzsákot ne ragasszon vagy
fóliázzon össze!
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