ITELLA LOGISTICS EXPRESS ja GLS PAKISAADETISTE PAKENDAMINE
Express

SAADETISE PAKENDAMINE JA MÄRGISTAMINE

Saadetise pakendamine

Pakendi minimaalsed lubatud mõõtmed:

Välispakend

Pakendi minimaalne suurus peab olema selline, et ühele
tema külgedest mahuks süsteemi SmartShip VÕI Prinetti
poolt genereeritud kleebis. Minimaalne võimalik kleebis
võib olla 10 x 15 cm.

Nõuetekohane välispakend on tavaliselt niiskuskindel kõva
pappkast. Kui selles tarnitav ese on raske või kergesti
purunev, hankige topelt pappkast ja tagage nurkade
täiendav tugevdamine.

Itella EXPRESS ja GLS pakiveo liinidel ei veeta ümbrikke.
Pakendi maksimaalsed lubatud mõõtmed:
Pakend peab olema selline, et selles olevad esemed
oleksid kaitstud kahjustuste eest, kui seda mistahes suunas
keeratakse, selle peale laaditakse teisi pakendeid, see saab
maha ja peale laadimisel või transportimise ajal põrutada.
Itella Express saadetise pakend
Maksimaalne
kaal, kg

Maksimaalne
pikkus,
cm

Maksimaalne laius, cm

Maksimaalne kõrgus,
cm

(b)

Saadetise
külgede
maksimaalne
summa, cm

(h)
(a)

35 kg
pakend

180

60

60

a+b+h=
< 300

Maksimaalne
pikkus,
cm

Tähelepanu! Elastne kile, polüetüleen, paber- või riidekott
ei ole nõuetekohane pakend.
Sisepakend
Pakendi sees olev tühi ruum peab olema täidetud polstriga
(paberi, lainepapi, vahtpolüstürooli, pabergraanulite,
mullikile või muude täitematerjalidega) nii, et
transporditav ese kastis ei liiguks.

GLS saadetise pakend
Maksimaalne
kaal, kg

Nõuetekohaseks pakendiks peetakse ka plastik-, metallvõi puitkasti, samuti plastik- ja metallmahuteid, mille
korgid on varustatud kaitsega, mida eemaldamata ei ole
võimalik korke lahti keerata ja mis on suletud nii, et neid ei
saa pakendit rikkumata avada.

Maksimaalne laius, cm

Maksimaalne kõrgus,
cm

Külgede
summa
piiramine, cm

(b)
(a)

Kergesti purunevad esemed peavad olema pakitud eraldi,
nii et need ei puutuks kokku omavahel ega välispakendi
(kasti) mistahes pinnaga.

(a)

50 kg

200

80

60

(b+h)x2+a
= < 300

Tähelepanu! Paki eest, mille pakend ei vasta käesolevas
juhendis esitatud pakendamisnõuetele, maksustab Itella
tellijat nagu paki toimunud transportimise eest, kuid pakk
tagastatakse saatjale.

Pakendi sulgemine ja kinni kleepimine teibiga
Eset kastis nõuetekohaselt pakendades kleepige kast
teibiga kinni nii, et pakendit ei oleks võimalik seda
kahjustamata avada või et see ei avaneks transportimise
ajal. Pange tähele, et mida raskem on ese, seda tugevamini
peab see olema pakendatud. Pakendi sisu turvalisuse
kaitseks palume kasutada tugevat kleeplinti Teie ettevõtte
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logoga.
Tähelepanu! Kleeplinti kasutades ei tohi mingil juhul
kleepida üle pakendit märgistavat SmartShip või Prinetti
kleebist! See sisaldab triipkoode, mis tuvastavad Teie
pakendit saadetise jälgimissüsteemides. Kleebise
rikkumisel (või selle üle kleepimisel) ei saa terminalis
saadetist tuvastada ja see tagastatakse saatjale ning juhul,
kui saatja tuvastamine ei ole võimalik, saadetakse
karantiinitsooni. Soovitame saadetise kleebised kleepida
peale alles pärast saadetise täielikku pakkimist.
Pakendi märgistamine kleebistega:
Eemaldage kastilt kõik vanad kleebised!
Kleepige süsteemis SmartShip või Prinetti genereeritud
postipaki kleebis kasti suurima pinna peale, nagu on
näidatud pildil.

Kui saadetis koosneb mitmest pakendist, pöörake
tähelepanu sellele, et iga pakend oleks märgistatud
kordumatu tunnusnumbri kleebisega (iga pakendi
kordumatud tunnusnumbrid peavad erinema teiste
pakendite kordumatutest tunnusnumbritest).

Märkus:
Pakisaadetiste automatiseeritud
sorteerimisprotsessi
tõttu terminalides ei
pruugi postipakkide
transportimisliinid
täita saatja juhiseid
„Mitte keerata ümber”
või „Haprad esemed”,
seetõttu palume
pakendile mitte
kleepida mingit
täiendavat märgistust,
välja arvatud pakendi
SmartShip või Prinetti
kordumatu
tunnusnumbri kleebis.

Saadetised, mis
koosnevad mitmest
pakendist, peavad
olema transporditud
eraldi pakenditena,
igaüks oma kordumatu
tunnusnumbri
kleebisega. Ainult sel
viisil saame tagada
Teie kõigi pakendite
jälgimist ja
kohalevedu.
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