Wskazówki dotyczące pakowania
Poniżej znajdziesz ogólne wskazówki dotyczące pakowania, które pomogą Ci przygotować
paczkę do wysyłki. Wybierz łącze poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Wytyczne Dobrego Pakowania
Możesz zapewnić bezpieczne i punktualne dostarczenie paczki, korzystając z wytycznych i
procedur dobrego pakowania.










Użyj sztywnego pudełka z nienaruszonymi klapami.
Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne
oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania
Zawiń każdy przedmiot osobno
Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego
Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek
Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć
Użyj pojedynczej etykiety adresowej z wyraźnym adresem dostawy i adresem
zwrotnym
Umieść kopię etykiety adresowej wewnątrz przesyłki

Jak wyznaczyć wagę i rozmiar
Firma ustaliła określone limity wagi i rozmiaru paczek oraz palet wysyłanych przez użytkownika
w ramach wszystkich usług .

Jak określić rozmiar swojej paczki
Obwód, oznaczony na wykresie numerem 1, jest mierzony dookoła całej paczki lub
przedmiotu w najszerszym miejscu, prostopadle do długości.
Długość, na wykresie oznaczona numerem 2, to najdłuższa ścianka paczki lub przedmiotu.
Dodaj długość i obwód, aby otrzymać całkowity rozmiar paczki.

Jak obliczyć wagę wymiarową?
Możesz obliczyć wagę wymiarową jako wagę na fakturze, gdy waga wymiarowa paczki
przekracza wagę rzeczywistą.





Ustalanie wagi rzeczywistej: Aby ustalić rzeczywistą wagę paczki, użyj dowolnej
standardowej wagi.
Ustalanie wagi wymiarowej: . Aby otrzymać wagę wymiarową paczki w kilogramach,
podziel jej wymiary sześcienne wyrażone w centymetrach przez 5000. Wynik należy
zaokrąglić w górę do całych kilogramów.
Ustalanie wagi na fakturze: Porównaj wagę rzeczywistą paczki z jej wagą wymiarową.
Większa z nich jest wartością do faktury i powinno się jej użyć przy obliczaniu stawki.

W przypadku przesyłek wieloelementowych należy zsumować wszystkie fakturowane wagi
paczek.

Ograniczenia masy i rozmiaru paczek serwis krajowy
Firma ustaliła określone ograniczenia masy i rozmiaru paczek wysyłanych przez użytkownika
korzystającego z naszych usług. Ograniczenia podane poniżej odnoszą się jedynie do
pojedynczych paczek. Nie ma ograniczeń odnośnie całkowitej masy wysyłki lub całkowitej
liczby paczek w wysyłce.







Paczki mogą ważyć nie więcej niż (70 kg)
Łączne wymiary długości i obwodu paczki nie mogą wynosić więcej niż (419 cm)
Długość paczek nie może wynosić więcej niż (270 cm)
Paczki ważące więcej niż (31,5 kg, 25 kg w obrębie Unii Europejskiej) wymagają
specjalnej etykiety do paczek ciężkich
Przesyłki przekraczające maksymalne wymiary wymagają specjalnej wyceny zgodnej z
wagą wymiarową

Ograniczenia wymienione powyżej dotyczą większości paczek i miejsc przeznaczenia, ale ze
względu na różne lokalne ograniczenia mogą występować różnice między poszczególnymi
krajami. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z BOK.
Dla przesyłek, które przekraczają dopuszczalny ciężar i wagę , stosuje się dopłaty wynikające z
cennika.

Wytyczne pakowania paczki ciężkiej
W przypadku paczek ważących powyżej 25 kg bardzo istotne jest, aby ocenić materiały
opakowaniowe i upewnić się, że są odpowiednie do zawartości cięższych paczek. Aby
spakować swoją ciężką paczkę bezpiecznie, użyj następujących wytycznych.










Pudełka muszą być solidnie wykonane. Najlepiej, aby miały szwy zszyte nićmi lub
zszywaczem, a nie tylko przyklejone klejem. Sprawdź wytrzymałość swojego pudełka na
Świadectwie producenta pudełka znajdującym się zazwyczaj na dolnej klapie pudełka i
upewnij się, że ograniczenia rozmiaru i wagi brutto nie zostały przekroczone.
Użyj nowych pudełek, które mają pełną wytrzymałość i które nie zostały wystawione na
wilgoć lub narażone na zużycie, tak jak pudełka używane wcześniej.
Uszczelnij swoje pudełko przy użyciu wytrzymałej taśmy (najlepiej umocnionej),
przyklejając trzy paski do góry i do dołu pudełka, tak aby pasek środkowy i dwa paski na
krawędzi zostały uszczelnione.
Do ochrony zawartości swojej ciężkiej paczki używaj tylko grubego materiału
amortyzującego. Kulki styropianowe i zgnieciony papier nie ochronią wysyłki dostatecznie,
ponieważ zgniatają się i przesuwają się pod ciężkimi ładunkami. Dostosowane pojemniki z
falistej tektury lub pianki są bardziej przydatne i wzmacniają usztywnienie pudełka
zewnętrznego.
Jeśli związujesz paczki ze sobą, każda paczka musi być w pudełku zaprojektowanym w
celu wsparcia całkowitej wagi wszystkich paczek.
Możesz związać razem paczki o tym samym rozmiarze.

