Instrukcja właściwego pakowania przesyłek wysyłanych kurierem DHL
(w szczególności dotyczy urządzeń elektronicznych)

1. Materiał i wytrzymałość:
Zawsze należy korzystać z wysokiej jakości pudełek z tektury falistej:
- przesyłki o wadze do 10kg dopuszczalne opakowanie z tektury jednowarstwowej
- przesyłki o wadze 10-30kg tylko opakowanie z tektury dwu lub trzywarstwowej
- powyżej 30 kg – obowiązują specjalne metody pakowania
- należy unikać wielokrotnego wykorzystywania tych samych pudełek, ponieważ mogą nie być
już tak wytrzymałe.

2. Pakowanie:
Istotne jest całkowite wypełnienie wolnej przestrzeni wewnątrz, aby uniemożliwić
przemieszczanie się zawartości podczas transportu, co może uszkodzić zawartość i pudełko.
Elementy elektroniczne, są bardzo wrażliwe i muszą być starannie chronione w transporcie.
Opakowania detaliczne zazwyczaj nie zapewniają wystarczającej ochrony takich produktów
podczas przewozu. W przypadku wysyłania produktów elektronicznych DHL poleca technikę
pakowania pudełko w pudełko.

Technika pakowania pudełko w pudełko:
- umieść produkt w oryginalnym opakowaniu producenta, łącznie z materiałami
amortyzującym
Uwaga: jeśli nie dysponujesz oryginalnym opakowaniem lub jest ono uszkodzone,
zawiń przedmiot kilkakrotnie w folię bąbelkową, tak aby warstwa amortyzująca miała
przynajmniej 6 cm grubości
- przygotuj mocne zewnętrzne pudełko, większe z każdej strony przynajmniej o 14 cm od
wewnętrznego lub od urządzenia zawiniętego w folię bąbelkową. Powinno być wystarczająco
mocne, aby ochronić wysyłany przedmiot.
- umieść 6 cm materiału wypełniającego na dnie zewnętrznego pudełka, przed włożeniem
wewnętrznego opakowania. Upewnij się, że z każdej jego strony jest przynajmniej 6 cm
wolnej przestrzeni, w której znajdzie się więcej materiału izolującego. Wypełnij całą wolną
przestrzeń.
Uwaga: Wybierając materiał wypełnienia należy się upewnić, że zapewni podparcie
odpowiednie do wagi zawartości przesyłki. Niektóre materiały mogą się zgnieść albo
zapaść pod wpływem wagi zostawiając pustą przestrzeń.
- można też skorzystać z piankowych narożników, aby uzyskać wystarczający odstęp między
pudełkami, ale jest to mniej efektywne rozwiązanie.

1

3. Zamykanie i oklejanie przesyłek:
Uwaga: Należy korzystać z wytrzymałej taśmy samoprzylepnej
Zaklejanie metodą H:
- upewnij się, że wszystkie spojenia zamknięte są przy użyciu metody H
- użyj większej ilości taśmy w przypadku cięższych przesyłek i powtórz wzór litery H drugi raz.

4. Wiązanie
DHL Express nie zaleca obwiązywania przesyłek o wadze mniejszej niż 30 kg, ponieważ
może to uszkodzić urządzenia sortujące lub samą przesyłkę. Właściwe opakowanie powinno
wytrzymać wagę zawartości bez konieczności obwiązywania.

5. Etykiety specjalne
Ich właściwe użycie jest pomocne we właściwym transporcie, przenoszeniu i składowaniu
przesyłek w dostawie.
Przykłady powszechnie stosowanych etykiet.

Uwaga:
W przypadku przesyłek niestandardowych nie zapomnij umieścić etykiety NST na górnej
części opakowania lub dopilnuj aby kurier umieści taką etykietę na opakowaniu.
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6. Umieszczanie listów przewozowych na przesyłkach:
- umieść etykietę adresową na górnej powierzchni przesyłki
- upewnij się, że etykieta jest w całości widoczna i nie zakrywa żadnych krawędzi.
- nie pozwól, aby inne etykiety, taśma albo papiery pokrywały etykietę przesyłki.
- DHL nie polecamy ponownego wykorzystywania pudełek, ale jeśli tak się stanie, upewnij się,
że zostały z nich usunięte wszystkie stare etykiety adresowe.
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