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נהלים כלליים לאריזת משלוחים טרם שילוח והפצה
 .1וודא התאמה בין תכולת המשלוח לתעודת המשלוח.
 .2יש לוודא שהתכולה אינה דורשת בקרת טמפ' ,אינה מכילה נוזלים ,חומרים מסוכנים ,חומרים מסווגים וכו'.
 .3בחר את האריזה הקטנה ביותר האפשרית ביחס לגודל התכולה וסוגה ,כדי להימנע מחללי אויר מיותרים.
אנא וודא שגודל האריזה לא יפחת מגודל מעטפה .)11X23( A3
 .4פריטים עדינים ורגישים יש לעטוף היטב בניילון בועות או ניילון אנטי סטטי ,בהתאם לסוג הפריט.
 .5יש לוודא כי כלל התכולה נכנסת בצורה מלאה לתוך האריזה וכי אין בליטות מיותרות היכולות לפגוע באריזות
אחרות או לפגוע באריזה עצמה.
 .6במקרה של משטוח  ,יש לוודא שהמטען אינו חורג מגודל המשטח .
 .7יש להימנע מהנחת פריטים כבדים על גבי פריטים קלים.
 .8יש לוודא כי האריזה סגורה היטב ופריטים לא יכולים ליפול ממנה.
 .9האריזה אמורה להגן על הטובין המועבר מפני נזק  /מעיכה ויש להתאימה לכך (עובי קרטון ,שכבות ,סוג,
אריזת עץ וכו').
 .10במידת הצורך ,יש לסמן בצורה ברורה את מרכז הכובד של האריזה.
 .11במידת הצורך ,יש לסמן בצידה החיצוני של האריזה מהו החלק העליון ומהו החלק התחתון ע"י מדבקת מטריה
או חץ.
 .12יש למלא ככל הניתן את חללי האוויר בחומר רך כגון ניילון בועות.
 .13אין לאגד חבילות .
 .14יש להקפיד להצמיד את תעודת המשלוח או מדבקת השילוח בצורה תקינה ומלאה ע"י הדבקה או הנחה בכיס
פלסטיק נסגר.
 .15במקרה של מספר חבילות באותו המשלוח ,יש לציין  1מ ___ על כל חבילה.
 .16חבילות כבדות ,מ 25 -ק"ג ,יש לארוז על גביי משטחים.
 .17יש לעשות שימוש במשטחים תקינים בלבד  ,המיועדים לשאת את משקל הטובין שעליהם.
 .18יש להימנע משינוע מטענים על גלגלים .
 .19ציוד על גלגלים יש להניח על משטח המתאים לציוד ולקבע ברצועות קשירה תקניות את הציוד למשטח .
 .20לשיקול דעת נהג המשאית עצירת הובלת מטען אשר לדעתו עלולה להיות מסוכנת ,גם אם המטען עומד
בתנאים הנ"ל (כגון חוסר יציבות ,ממרכז כובד בעייתי ,אלמנטים בולטים וכד') .
 .21מידות מקסימליות ליחידת שינוע בשרות שינוע  –OVER NIGHTגובה  200ס"מ ,
מידת אורך או רוחב  120ס"מ ,מידת הקיף ( אורך  +רוחב )  240ס"מ  .במקרה של צורך בשינוע מטען
במידות חריגות מאלה יש לתאם מול מרכז השרות באופן נקודתי או קבוע .

