Csomagolási segédlet
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1. Csomagolási alapelvek

A csomagolás nyújtson kellő védelmet a terméknek a szállítás és árumozgatás során. A
csomagolás védelmi képessége a termék sérülékenységétől / törékenységétől is függ.
A csomagolás a termék minden részének biztosítson védelmet.
A csomagolással ellátott termék ne okozhasson sérülést vagy szennyeződést más
szállítandó küldeményekben.
A megfelelő csomagolás alapfeltételei, szabályai:

Külső csomagolás: Legalább háromrétegű új kartondoboz. Korábban már használt
kartondoboz nem ajánlott!
Belső csomagolás: a kartondobozon belül ajánlott belső áruvédelem használata,
mely megakadályozza az áru mozgását a dobozon belül. A termék
jellegzetességeire figyelemmel térkitöltő anyag, élvédő használata szükséges.
Több termék egy dobozban történő feladása esetén az egyes áruk között is
szükséges elválasztó anyagokat használni. A termékek ne érintkezzenek
közvetlenül a doboz falával, a térkitöltő merevítse is a kartondobozt!
A küldemény lezárása: a küldemény lezárásához használjon vastag
ragasztószalagot, és úgy zárja le a küldeményt, hogy annak tartalmához ne
lehessen hozzáférni, és a kezelési, szortírozási folyamat során ne nyílhasson ki!
Nagyobb méretű, súlyú kartonok esetében használjon pántoló szalagot is a
könnyebb kezelhetőség érdekében! A csomagolásnak mindig teljesnek kell lennie!
Ha a termék egyes részei nincsenek csomagolással ellátva, akkor ezek a részek
könnyedén megsérülhetnek vagy más csomagokban kárt tehetnek.

Minden csomagot, kartondobozt külön azonosító címkével kell ellátni! Több doboz
összepántolása, ragasztása nem ajánlott, mert a dobozok szétválhatnak a szállítás során,
és az azonosító címke nélküli kartondobozok elkeveredhetnek.
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2. Gumiabroncs
A gumiabroncsok maximum kettesével csomagolhatóak! Legalább zsugorfóliával minden
oldalról le kell fedni az abroncsokat, hogy kis csomag ne eshessen be a belső köríven!

Nem megfelelő csomagolás: A
megengedett kettő helyett
négyesével csomagolt
gumiabroncs, így túl méretes.
Illetve a fólia könnyen
szétszakadhat, és az abroncsok
elválhatnak egymástól.

Megfelelő csomagolás: Egy
vagy kettő darab abroncs
összecsomagolva, minden
oldalról teljesen lefedve,
pántolva.
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3. Kerékpár
Kerékpárokon a kormányt 90 fokkal el kell forgatni, valamint a pedálokat befelé kell szerelni,
annak érdekében, hogy más csomagban ne tehessen kárt, valamint a futószalagon ne akadjon el!
A kerékpár fóliával történő körbetekerése nem minősül megfelelő csomagolásnak. Megfelelő
szélességű és magasságú kartondoboz alkalmazásával kellő védelmet biztosíthatunk a
sérülésekkel szemben.

Nem megfelelő csomagolás: A kerékpáron
nincs elforgatva a kormány és a pedálok is
kiállnak, melyek kárt tehetnek más
csomagokban és elakadhatnak a
futószalagon. A használt fólia nem nyújt
kellő védelmet a sérülésekkel szemben,
valamint maga a termék is hozzáférhető.

Megfelelő csomagolás:
Kormány 90 fokkal
elforgatva, pedálok befelé
szerelve és a kerékpár így
egy megfelelő méretű
kartondobozba helyezve,
megfelelő, kartonon belüli
kitöltő anyaggal ellátva, ami
megakadályozza a kerékpár
elmozdulását a kartonon
belül. A kartonon kézi
mozgatást elősegítő
fogantyúkkal ellátva.
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4. Elektronikai cikkek
Elektronikai cikkeket az eredeti csomagolásban, élvédővel, formára szabott hungarocellel,
kartonnal és zsugorfóliával ellátva javasolt feladni, mert ez a csomagolás képes megvédeni a
kényes elektronikai cikkeket a szállítás során fellépő külső behatásoktól.

Nem megfelelő
csomagolás:
A hungarocell
darabok nem az
éleket védik, a karton
nem megfelelő
méretű.
Önmagában a fólia
nem nyújt megfelelő
védelmet a
terméknek.

Megfelelő
csomagolás:
Eredeti
csomagolásban,
élvédővel, a belső
mozgást teljesen
megakadályozó, a
sérüléseket,
ütődéseket védő
hungarocellel ellátva,
kartondobozban.
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5. Fehéráru (csak külön szerződéssel, egyedi díjszabással adható fel)
Fehéráru kizárólag eredeti csomagolásban, élvédővel és zsugorfóliával ellátva adható fel.
Valamint méretei nem léphetik át a megengedett értékeket (tömeg, hossz, övméret)

Nem megfelelő
csomagolás: A
képen látható
fehéráru nincs
megfelelő
áruvédelemmel
ellátva.
Önmagában a
fólia nem nyújt
megfelelő
védelmet a
terméknek.

Megfelelő
csomagolás:
Eredeti
csomagolásban,
élvédővel, a belső
mozgást teljesen
megakadályozó, a
sérüléseket,
ütődéseket védő
hungarocellel ellátva,
kartondobozban.
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6. Törékeny áruk
Törékeny áruk esetében a feladó köteles arról gondoskodni, hogy a küldemény belső védelme
megfelelő legyen. Törékeny áru esetében csak Minőségbiztosítási tanúsítvánnyal ellátott
csomagolásban vállalunk felelősséget a tartalom sérülésmentes kezelésére.

Nem megfelelő csomagolás: A
termékek mozoghatnak a
dobozban, nincs megfelelő
mennyiségű és minőségű
térkitöltővel ellátva. A papír
zúzalék, műanyag flakonok nem
nyújtanak megfelelő védelmet a
gyűjtőszállítás során a törékeny
áruk számára.

Megfelelő csomagolás:
Megfelelő méretű lezárt
kartondoboz, megfelelő
minőségű és mennyiségű,
formára szabott térkitöltő
anyaggal feltöltve.
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