
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Csomagolási útmutató a gyártó vagy a feladó által  csomagolt küldeményekhez 

A Kevin Movers Kft. olyan csomagot vesz fel, melyek vagy a gyártó, vagy a feladó eredeti  
csomagolásában vannak. Kérjük használja a következő útmutatót annak érdekében, hogy  
küldeményei biztonságosan kerüljenek kiszállításra cégünk által. 

Helyes csomagolás 

A külső dobozoknak szilárd és gyűrődésnek ellenálló anyagból kell készülnie. 
Tájékozódjon a csomag súlyára vonatkozó korlátozásokról és ne lépje túl azokat! Bizonyosodjon  
meg a csomagolás és a doboz hordozó füleinek épségéről! A használt, sérült dobozok teherbírása  
akár 30-60%-kal is csökkenhet. 

A csomagoláson megfelelő nagyságú egybefüggő, sima felületnek kell maradnia ahhoz, hogy a  
Kevin Movers  fuvarlevelét vagy matricáját fel lehessen rá ragasztani anélkül, hogy ez érintené a  
doboz tartalmát. Ellenkező esetben a csomag tartalmát át kell tenni egy nagyobb dobozba.  
Távolítson el minden régi útvonal vagy cím matricát és vonalkódot a dobozról. 

Az olyan árucikkeket, amelyeket beszennyez a matrica, nyomot hagy rajtuk a normál  
csomagkezelés vagy könnyen megsérülnek ennek folyamán, be kell dobozolni. 

Töltő- és párnázó anyagok 

A doboz aljára tegyen legalább 2-3 cm vastagságú párnázó anyagot. A kényes vagy nehéz  
küldemények több kipárnázást igényelnek a doboz alján, oldalain és tetején is. 

A küldemény minden darabját külön csomagolja be párnázó anyagba és helyezze el a dobozban.  
Biztosítsa, hogy minden darab külön álljon a másiktól és a doboz az oldalai, sarkai, teteje és alja  
felé is ki legyen párnázva. 

Az üres helyeket töltse ki további töltőanyaggal, és helyezzen egy újabb párnázó réteget a csomag  
tetejére. 
A töltőanyagok kevés védelmet nyújtanak a nehéz, fémből készült küldemények számára. A fém  
autóalkatrészeket és hasonló termékeket erős, merevített (nem papír) dobozokban kell szállítani. A  
kis méretű, ömlesztett alkatrészeket először egy nagy teherbírású, belső műanyag zacskóba kell  
tenni, amit felcímkézés után kell a külső dobozba helyezni. 

Nyomtatott anyagok  

A nyomtatott anyagok (magazinok, publikációk stb.) nem megfelelő csomagolás esetén szállítás  
közben elmozdulhatnak, ami szennyeződést és sérülést eredményezhet. Minden nyomtatott anyagot 
kössön vagy fóliázzon össze, majd párnázza ki töltőanyaggal a doboz alját, oldalát és tetejét. 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Tekercselt áruk  

A tekercselt árukat, pl. szőnyegeket, textíliákat vagy papírt műanyagba kell csomagolni,  
felmatricázva a feladó és címzett címével, a matricát jól odaerősítve a külső műanyaghoz.  
Csomagolja buborékos fóliába vagy megerősített műanyagba, majd helyezze karton csőbe 

Szárazjeges küldemények csomagolása 

Szárazjeges csomagolás esetén a képződő gáz miatt TILOS a szárazjeget zárt edényben, tartályban  
tárolni vagy szállítani! A szárazjég tárolását vagy szállítását biztosító tartálynak illetve  
csomagolóeszköznek mindig megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie, hogy a képződő gáz  
szabadon távozzon. A szárazjégből képződő gáz nem mérgező és nem gyúlékony, nagy  
mennyiségben való belégzésétől azonban tartózkodni kell. Ugyancsak TILOS a szárazjeget  
megérinteni, megfogni, mert a rendkívül alacsony hőmérséklete fagyási sérüléseket okozhat! 

A csomagok lezárása 

A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy rá lehessen ragasztani az útvonal matricát, fuvarlevelet 
vagy dokumentum tasakot, hogy a vonalkódokat automatikusan szkennelni lehessen és/vagy hogy  
cégünk dolgozói könnyedén leolvashassák róla az adatokat. 

A csomagoláson ne legyenek hegyes sarkok vagy kiálló élek. Az ilyen helyeket burkolja be, erősen  
leragasztott hullámlemezzel vagy párnával. Ezután zárja le a csomagot alul és felül műanyag  
ragasztószalaggal. 

Ne használjon csomagolópapírt, háztartási cellux ragasztót, burkolószalagot, zsineget vagy kötelet a 
küldemény külső zárására/rögzitésére! A papír elszakad, a zsineg és a kötél fennakad . Cégünk  
fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa a papírba csomagolt, illetve zsineggel vagy kötéllel  
átkötött csomagok felvételét. 

Miután lezárta a dobozt, ragasszon egy csíkot az illesztésekre, és e mellé hosszában még két másik  
ragasztószalaggal is erősítse meg. Minél nehezebb a csomag, annál több ragasztószalag szükséges.  
Ajánlott a nagy teherbírású műanyag pántok használata legalább két irányban. 

Mielőtt lezárja a csomagot, kérjük, tegyen egy külön példányt a cím matricából a csomag belsejébe, 
amin megtalálható a feladó címe és telefonszáma a címzett címével és telefonszámával, e-mail  
címével együtt. Névjegykártyáját vagy cége fejlécét is beleteheti a csomagba, ami segítségünkre  
lesz, ha a külső cím matrica szállítás közben leszakadna a csomagról. 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Címzés és címkézés 

Használjon olyan matricát, melyen tisztán látszik mind a címzett, mind az Ön címe. A fuvarlevélen  
és a kiszállítási cím matricán mindig tüntesse fel a címzett irányítószámát és telefonszámát is.  
(Postafiók számot nem fogadunk el!) 

Címezze meg küldeményét a szabványos Kevin Movers fuvarlevél és útvonal matrica segítségével. 
Kérjük kerülje a már egyszer felhasznált csomagolóanyag használatát annak érdekében, hogy  
küldeménye megfelelően védve legyen a szállítás során. Ha szükséges, távolítson el minden régi  
címkét a csomagról. A feladó és a címzett címének adatait mind a csomagon, mind a fuvarlevélen  
fel kell tüntetni. 

A fuvarlevelet és címkét ragassza fel szilárdan a csomag tetejére, ami szállítás alatt segíti a doboz  
helyes pozicionálását. A Kevin Movers nem tudja biztosítani az olyan jelzések értelmezését, mint a  
nyilak és egyéb kezelési információk.. Soha ne takarja le a címkét és ne hagyja, hogy a címkék  
meggyűrődjenek vagy bepiszkolódjanak. 

Csomagfeladás módja 

Kérjük, figyeljen az alábbiakra:  

     •  A Kevin Movers-s fuvarlevelet vagy az egyedi küldemény azonosító matricát a doboz vagy  
        egyéb tároló eszköz tetejére ragassza fel!  
     •  Kérjük biztosítsa, hogy a címkét egy megfelelően működő nyomtató készítse, mert a címkén  
        található adatok segítségével irányítjuk küldeményét a helyes célállomásra. 
     •  Kérjük figyeljen arra, hogy csak egy címke vagy egy fuvarlevél legyen a csomagon!  
     •  Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem biztos abban, hogy hogyan kell elkészítenie a  
        dokumentációt!  

Kérjük, kerülje az alábbiakat: 

     •  Ne tegyen ragasztószalagot vagy egyéb csomagolóanyagot a Kevin Movers fuvarlevélre  
        vagy az egyedi küldemény azonosító matricára!  
     •  Ne tegye a fuvarlevelet vagy az egyedi küldemény azonosító matricát olyan helyre, ahol  
        ráhajlik a doboz élére!  
     •  Ne gyűrje meg az egyedi küldemény azonosító matricát vagy a fuvarlevelet, mikor ráilleszti  
        a dobozra!  
     •  Ne firkálja össze és karcolja meg az egyedi küldemény azonosító matricát vagy a  
        fuvarlevelet!  



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Küldemények megnevezése 

2011. január 1-én Európai Uniós szabályozás keretében bevezetik az ún. Behozatali Ellenőrzési  
Rendszert (Import Control System - ICS), amely biztosítja az Unió területére belépő áruk adatainak 
előzetes, elektronikus úton történő ellenőrzését. 
A rendszer bevezetése, illetve a közelmúltban szigorított biztonsági szabályok és intézkedések  
következtében különös jelentőséggel bír az áru pontos – lehetőleg vámtarifához igazodó –  
megnevezése. 

Ezért kérjük, hogy a Kevin Movers-s fuvarlevélen és a küldemény egyéb kísérőokmányain kerülje a 
gyűjtő-, márka- és fantázianeveket, és kizárólag pontos, az áru természetét tökéletesen leíró  
árumegnevezéseket alkalmazzon! 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kevin Movers Kft. saját rendszerén belül az alábbi  
csoportokba sorolható tárgyakat nem, vagy feltételesen szállítja: 

     •  Fegyver: Lőfegyver, karabély, sörétes puska, lőszer, lőfegyver alkatrészei, hadianyag. 
     •  Veszélyes anyagok: robbanóanyagok, robbantószerek, gyúlékony vagy robbanékony  
        anyagok, toxikus vagy maró hatású anyagok, radioaktív anyagok, fertőző vagy  
        fertőzésveszélyes anyagok illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre  
        illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet. 
     •  Nemesfémek, drágakövek: arany, ezüst, platina egyéb nemesfémek és azok különböző  
        arányú ötvözetei, ezek bármilyen formája . Drágakövek, drágaköves ékszerek. 
     •  Készpénz: készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő  
        fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok. 
     •  Kábítószer: kábítószer, hallucinogén szerek, pszichotrop anyagok. 
     •  Élő vagy elhullott állatok, növények, élelmiszerek. 
     •  Műtárgyak, műkincsek antik tárgyak. 
     •  Olyan kiadványok, melyek tartalma pornográf, politikailag, vallásilag vagy etnikailag sértő  
        vagy érzékeny tartalmú. 
     •  Bármely olyan egyéb anyag, melynek szállítása jogszabályba ütközik. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a pontatlan árumegnevezés a további tisztázás szükségessége miatt 
a küldemény tranzitidejének meghosszabbodásával járhat! 

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttünk néhány példát a leggyakrabban előforduló, kerülendő  
megnevezésekből és a helyettük alkalmazandó árumegnevezésekből. 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     

Kerülendő megnevezés                          Alkalmazandó megnevezés 

Agricultural products                               Oranges, Fish, Rice, Bread 

Aid consignments                                    Blankets, Medications 

Animals                                                    Horse, Poultry, Bovine 

 Apparel                                                   Men’s Shirts, Lingerie, Girls’ Vests, Boys’   Jackets 

 Appliances                                              Refrigerator, Stove, Microwave Oven,  Coffee Machines

 Auto Parts                                                Automobile Brakes, Windshield Glass for  Automobiles 
 
Caps                                                         Plastic Caps 

Chemicals, hazardous                             Actual Chemical Name (not brand name) 

Chemicals, non-hazardous                      Actual Chemical Name (not brand name) 

Cleaning products                                   Alcohol, Detergents 

Consolidated                                          (See other specific examples in the table) 

Didactic articles                                      Pencils, Smart boards, Books 

Electronics                                               Computers, Televisions, CD Players,    Walkmans,
                                                                Tape Recorders, Mobile phones,  Monitors, Printers 
                                              
Equipment                                               Oil Well Equipment, Poultry Equipment 

FAK Freight All Kinds                           (See other specific examples in the table) 

Foodstuffs                                               Beverages,(See other examples for "Agricultural products")

General Cargo                                         (See other specific examples in the table) 

Gifts                                                         Dolls, Remote Control Cars 

Household goods                                 Plates, Dishes, Tableware(See also examples for"appliances") 
                                             
 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Industrial products                         (See examples for "Electronics") 

Iron and Steel                                 Iron Pipes, Steel Pipes, Iron Building   Material,
 
                                                       Steel Building Material 

I.T. goods                                       (See examples for "Electronics") 

Leather Articles                              Saddles, Leather Handbags, Leather Jackets 

Machine parts                                 Pumps, Seals, Engines 

Machinery                                      Metal Working Machinery, Cigarette  Making Machinery,
                                                       Sewing Machines,  Printing Machines 
                                              
Machines                                       (See examples for "Machinery") 

Oil                                                  Mineral oil, Plant oil 

Ore                                                 Iron ore, Copper ore 

Parts                                               (See examples for "Machine parts") 

Personal effects                              (See other specific examples in the table) 

Pipes                                               Plastic Pipes, Steel Pipes, Copper Pipes 

Plants                                              Tulips 

Plastic Goods                                 Plastic Kitchenware, Plastic House ware 

Polyurethane                                  Polyurethane Threads, Polyurethane  Medical Gloves 
 
Propellant                                      (See examples for "chemicals") 

Rubber Articles                               Rubber Hoses, Rubber Conveyor Belts 

Rod                                                 Welding Rod, Fuel rod, Copper rod 

Said to Contain                               (See other specific examples in the table) 

Sanitary goods                                Towels, Buckets, Detergents, Tooth brushes 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Scrap                                           Plastic Scrap, Foam Scrap, Iron Scrap 

Spare parts                                   (See examples for "Machine parts") 

Textiles                                         Linen fabric, T-shirts, (See also examples  for "Apparel") 

Tools                                            Hand tools, Electric tools 

Toys                                             (See examples for "gifts") 

Various products                          (See other specific examples in the table) 

Vehicles                                        Boats, Cars, Bicycles 

Wires                                            Iron and Steel Wire, Copper Wires 

Wooden articles                            Wooden furniture, Wooden kitchen utensils 

Palettázza küldeményeit a biztonságos szállításhoz útmutatónk segítségével! 

Paletta 
Fából, műanyagból, fémből, farostlemezből vagy ezeknek az anyagoknak a keverékéből készült  
alacsony, hordozható emelvény, mely lehetővé teszi a küldemény villás targoncával illetve békával  
történő biztonságos mozgatását. 
A 70 kg súlyú vagy annál nehezebb egyedi csomagokat palettára kell rakni a csomag kezelhetősége 
és védelme érdekében. 

A palettának a földtől legalább 15 cm-re kell tartania az egész rakományt. 

Europaletta A szabvány Euro méretű paletta 120 cm hosszú, 80 cm széles és 15 cm magas. Az  
europalettán biztonságosan szállítható maximális súly 1000 kg, a maximális magasság pedig nem  
lehet több 180 cm-nél. 

Préselt farostból készült paletták 
Manapság számos cég tér át a farost paletták használatára, mivel ezek alkalmasak légi küldemények 
szállítására is és lehetnek annyira hatékonyak, mint a fából készült hagyományos paletták. Sok  
esetben a préselt farost paletták könnyebbek és újrahasznosításuk is egyszerűbb. A préselt farost  
azonban hajlamos elveszíteni szilárdságát nedves környezetben, hacsak nem speciálisan víztaszító  
anyagból készült. 

Kérjük minden esetben tájékozódjon arról, hogy milyen körülményeket kell kibírnia a palettának  
szállítás közben, és beszerzése előtt beszélje ezt meg beszállítójával. 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
Ha dobozokat helyez a palettára, biztosítsa, hogy a rakomány kellően erős és stabil legyen. A  
dobozokat közvetlenül egymás tetejére kell rakni, ez adja a paletta maximális szilárdságát. 

A dobozok átlapolt elhelyezése (téglafal módszer) csak akkor alkalmazandó, ha az egyes dobozok  
és tartalmuk szilárd egységet alkot. 
A piramis alakúra pakolt paletta az egyik legnagyobb probléma, amivel a Kevin Movers-nek  
szembesülnie kell, mivel az egybefüggő sík felület hiánya gyengíti a teljes csomagolást és más  
küldemények által alkalmazott sérülésnek teheti ki a tartalmát. 

A paletta széléről lelógó dobozok könnyen megsérülhetnek. Kérjük ügyeljenek rá, hogy a dobozok  
ne lógjanak túl a palettán, mivel így csökken a felülről lefelé ható nyomásból származó erővel  
szembeni ellenálló képesség 

Ládák 
A ládák használata ideális megoldás a sérülés és az esetleges hiány elleni védelemre. Ha ezeket az  
előnyöket szeretnénk kihasználni, fontos a láda formája és anyaga. A láda alkalmasságát a  
leggyengébb része határozza meg, a sarkok kialakítása kritikus. 

A ládák különböző mértékben terhelhetők. A küldemény súlyának növekedésével egyre ellenállóbb 
és teherbíróbb konstrukciót és anyagokat kell alkalmazni. 
A szállítóládák gyártásával és egyéb alkalmazásával  kapcsolatos kérdéseivel forduljon cégünkhöz. 

Külső csomagolás 
A külső csomagolás hasonló a ládába történő csomagoláshoz: védőréteg veszi körül az árut. Számos 
példa létezik rá, az ügyfél egyéni igényeihez igazítva. Előnye a sérülésveszély és a lopáskár  
csökkenése. 

Teletöltött dobozok 
A nem teletöltött dobozok hamar megrogynak a palettán lévő más küldemények súlya alatt. Egy  
doboznak általában saját súlya négy-ötszörösét kell elbírnia. A dobozon belüli üres terek csökkentik 
a nyomásállóságot, sérüléshez vezetnek és instabillá teszik a palettát. Biztosítsa, hogy lezárásnál a  
dobozban lévő minden üres tér ki legyen töltve valamilyen erre alkalmas anyaggal, pl.  
habszivaccsal, hullámpapírral stb. 

Hosszú tárgyak 
A hosszú tárgyak speciális csomagolást igényelnek, amely szállítás közben megóvja őket a  
deformálódástól és az elhajlástól. Ajánlott a megerősített csövek, merev hullámpapír vagy fából  
készült keretek használata. A szilárdság gyors ellenőrzésére jó módszer, ha a közepénél fogva  
felemeljük a tárgyat, és megnézzük mennyire hajlik le a széleinél. Ha túlságosan elhajlik,  
megerősítés szükséges.  

A túlméretés tárgyak szállításával kapcsolatos kérdéseivel forduljon cégünkhöz. 

Kevin Movers Kft.                      www.kevinmovers.com


