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Preprava pneumatík  

 Pneumatiky sa nemôžu prepravovať nebalené, pretože môžu zafarbiť a poškodiť iné balíky vo vozidle, 

 Vytvorte jednu zásielku z najviac dvoch pneumatík, 

 *Ak Vám nepošleme štítok, štítok, nie je potrebné prilepiť na zásielku.  

 Pneumatiky nepripevňujte  k sebe, pretože sa môžu rozpadnúť, ale pneumatiky pevne zabaľte (do 

bublinkovej/ strečovej fólie) a na vonkajšiu stranu obalu nalepte prepravný štítok, 

 Následne zabaľte pneumatiky do fólie  a vrchnú časť zakryte kartónom, 

 Pred objednávkou prepravy je potrebné zistiť hmotnosť pneumatík (6,5 -15 kg), ich šírku, dĺžku a výšku 

 Ak nebude balík správne zabelený KURIÉR NEMUSÍ ZÁSIELKU PREVZIAŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správne balenie pneumatík: 

1. Zmršťovacia fólia  
 

SPRÁVNE NESPRÁVNE 

  
 

 Hladký povrch, používajte fóliu vhodnú pre 

dopravník  

 *Štítok je umiestnený na vrchnej strane fólie  

 *Štítok je na vonkajšom okraji pneumatiky  

 

 

 Povrch fólie je nerovnomerný 

 *Štítok je pod fóliou (problém so skenovaním) 

 *Štítok v strede (riziko zvlnenia a štítok je 

nečitateľný) 
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1.B Strečová fólia 
 

SPRÁVNE NESPRÁVNE 

  
 

 Fólia musí byť aspoň na ¾ pneumatík 

 Fólia musí byť vhodná pre prepravcu 

a odolná proti rozhrnutiu 

 *Štítok musí byť umiestnení na povrchu  

 

 

 Fólia pokrýva len malú časť pneumatík 

 * Štítok nie je na rovnom porvrchu 

 

 

2. Okrúhle kartónové obaly 
 

 Pre lepšiu manipuláciu a v rámci toho, aby pneumatiky nepoškodili a nezafarbili ďalšie zásielky, sa 

odporúča pneumatiky zabaliť do okrúhleho kartónového obalu. Balenie nemôže obsahovať viac ako 2 

pneumatiky.  

SPRÁVNE NESPRÁVNE 

  

 

 okrúhly kartónový obal s držiakmi  

 celý povrch pneumatiky je prekrytý  

 * nič neprekrýva prepravný štítok  
 

 

 balenie nedrží poriadne dohromady  

 * prepravný štítok je prekrytý páskami  
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3. Kartónové balenie  
 

SPRÁVNE NESPRÁVNE 

  

 

 zväzok pneumatík je obalený jedným širokým 
kartónom  

 páska je umiestnená správne  

 *nič neprekrýva prepravný štítok  
 

 

 dva kartónové obaly sú previazané páskou cez 
pneumatiky, pretŕčajú a trhajú sa kraje  

 nebezpečenstvo zachytenia na dopravníku  

 *možnosť roztrhnutia prepravného štítku  
 

 

Zhrnutie 

Naše odporúčané balenie:  

 Odporúčame pneumatiky zabaliť do bublinkovej fólie, 

 Dať na vrch pneumatík oblúkový kartónový obal, 

 Po obvode stiahnuť strečovou fóliou. 
 

 

Ďakujeme, že využívate naše služby. Tešíme sa na Vašu objednávku prepravy.  

 

S pozdravom 

 

Váš Tím GET EXPRESS 
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