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1. Általános 

 

 

A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy sem 
személyi sérülés ne történjen, sem a termékekben ne essen 
kár. 

 
A helyi előírásokat mindig be kell tartani. 

 
 
2. Előírások/rajzok 

 
Kültéri szállítás és tárolás  886573.68 
Javítási előírás (minőségügyi kézikönyv)  882225.68 
Raklapozás 757465.53 
Mozgatás berendezések nélkül 757466.53 
 
 
3. Utasítások berendezésekkel történő mozgatáshoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Molnárkocsi: 
min. 100 x 400 mm 

 
 
 
 
 
 

Lehetőség szerint MINDIG a „nehéz oldalával” (az elülső címkét tartalmazó 
oldalával) alul kell elhelyezni a dobozt a molnárkocsin, hogy ne boruljon le. 
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 Emelés daruval: 
- Az ablakokat mindig „függőleges helyzetből” „függőleges helyzetbe” kell emelni. 
- A markolópofáknak mindig a doboz felső részét kell beszorítaniuk, mivel a doboz itt a legerősebb. 
- A markolópofáknak a csomagolással párhuzamosan kell rászorítaniuk a dobozra. 
- A markolópofákat az egyenletes tömegeloszlás érdekében középre kell pozícionálni. 
- A berendezésen nem lehetnek éles peremek, amelyek kárt tehetnek a csomagolásban vagy a termékben. 
 

 

 
 
 
 
 
 

J A V A S L A T :   
Szorítás hossza: 

L = 300 mm 
 
L = 500 mm 

Szorítóerő: 

Az ablak tömegének max. kétszerese 
(max. 130 kg)  

Az ablak tömegének max. kétszerese 
(max. 250 kg) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 MARKOLÓPOFÁK AZ ABLAKON NEM PÁRHUZAMOS NEM PÁRHUZAMOS 
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1. Általános 

 

 

A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy sem 
személyi sérülés ne történjen, sem a termékekben ne essen 
kár. 

 
A helyi előírásokat mindig be kell tartani. 

 
 
2. Előírások/rajzok 

 
Kültéri szállítás és tárolás  886573.68 
Javítási előírás (minőségügyi kézikönyv)  882225.68 
Mozgatás berendezésekkel 757464.53 
Mozgatás berendezések nélkül 757466.53 
 
 
3. Utasítások raklapozáshoz 

 
Az ablakok raklapozásakor: 
- A dobozokat a talpukra kell állítani vagy vízszintesen el kell fektetni: ez azt jelenti, hogy a felső, illetve elülső 

címkének felfelé kell mutatnia. 
- Szükség esetén az ablakok az oldalukra is állíthatók, ez esetben az oldalsó címkének kerül felülre. 
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Függőleges raklapozás: 
- Az ablakokat talpukra kell állítani úgy, hogy a felső címke felfelé mutasson. 
- Szükség esetén az ablakok tokállóra is állíthatók (az oldalsó címkével felfelé). 
- Az ablakoknak a tok legalább 1 oldalán meg kell támasztaniuk egymást, tehát a dobozok legalább egy 

oldalának egy síkban kell lennie. 
- Az ablakokat valamely alábbi módszerrel rögzíteni kell, hogy ne dőljenek el: 

1) összekötözve, 
2) szekrényes raklapra helyezve, 
3) egyéb módon rögzítve. 

 

 
 
 

 

A csomagolás védelme: 
- A későbbi szállításra tekintettel az ablakokat például 

fóliával, kötéllel vagy gurtnival kell rögzíteni, és 
sarokvédelemmel kell ellátni. 

- Szekrényes raklapok használata esetén a csomagolást a 
huzalok okozta benyomódás elkerülése érdekében 
rögzíteni kell, például kitöltőanyagként kartonpapírral. 
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Ablakok vízszintes raklapozása: 
- Az ablakokat a hátukra kell fektetni, vagyis az elülső címkének felfelé kell mutatnia (lásd az ábrát). 
- Az ablakokat a tok legalább két párhuzamos oldalán alá kell támasztani. 
- Könnyű tartozékok 10 kg össztömegig abban az esetben is raklapozhatók az ablakokon, ha a tokok oldalai 

nincsenek alátámasztva. 
 
 
 

 
 

Nem ajánlott.  
Elfogadható, ha nem tesz kárt az 
alatta lévő ablakban, illetve 
csomagolásban. 

A tok legalább két 
oldalának alátámasztása 
nélkül: max. 10 kg 
helyezhető rá 

 
.  
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Raklapra helyezés: 
- A termékeket a raklap közepén kell elhelyezni 
- Max. 14 ablak helyezhető egymásra 
- A raklap méretének lehetőség szerint igazodnia kell a termékek méretéhez 
- A raklapnak a tok legalább két párhuzamos oldalát alá kell támasztania. 
- A raklap minőségének meg kell felelnie a minőségügyi kézikönyv előírásainak. 

 
 
Felső raklap: 
- Elhelyezhető felülre a raklap lábainak megfelelő alátámasztása esetén 
- Max. 14 ablak helyezhető egymásra 
- A raklap minőségének meg kell felelnie a minőségügyi kézikönyv előírásainak. 
- A termékeket a felső raklaphoz kell rögzíteni 
- A felső raklapot az alsó raklaphoz kell rögzíteni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
FONTOS: 
- A raklap lábait a rakás 
- szélére kell helyezni. 
- Gondoskodni kell arról, hogy a 

raklap ne mozduljon el, 
ellenkező esetben a doboz 
megsérülhet. 

- A raklap lábainak száraznak és 
sérülésmentesnek kell lenniük. 

- A legkönnyebb termékeket kell 
felülre helyezni. 
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1. Általános 

 

 

A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy sem 
személyi sérülés ne történjen, sem a termékekben ne essen 
kár. 

 
A helyi előírásokat mindig be kell tartani. 

 
 
2. Előírások/rajzok 

 
Kültéri szállítás és tárolás  886573.68 
Javítási előírás (minőségügyi kézikönyv)  882225.68 
Mozgatás berendezésekkel 757464.53 
Raklapozás 757465.53 
 
 
3. Utasítások berendezések nélküli mozgatáshoz 
 

Mozgatás: 
- A csomagolásban kialakított emelőnyílások használatát lehetőleg kerülni kell a VELUX Cégcsoporton belül. 
- A csomagolás jelentős mértékben nem deformálódhat. 
- Lyukak és sérülések keletkezése esetén a minőségügyi kézikönyv szerint el kell végezni a szükséges 

javításokat, vagy vissza kell küldeni az ablakot. 
- A doboz nem nyitható ki a doboz kinyitására szánt perforáció mentén. 
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Mozgatás: 
- Az ablakokat mozgatás során függőleges helyzetben a talpukra kell állítani, vagy 

vízszintes helyzetben a hátukra kell fektetni, tehát a címkének felfelé kell mutatnia. 
- Szükség esetén az ablakok az oldalukra is állíthatók, a címkével felfelé. 
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Megengedett az ablakkal „sétálni” (az alsó sarkán 
forgatni/billenteni): 
- kisebb távolságon (2 m); 
- kizárólag a tokalsóra állítva. 
- A mozgatás során az ablakot legfeljebb 5 cm-re szabad 

felemelni a padlóról. 

Csúsztatás raklapon/padlón/raklapok között: 
- Ügyelni kell arra, hogy a padló vagy a raklap 

ne tegyen kárt a csomagolásban. 
- Csak kisebb távolságon megengedett. 

 

 
 
 
Mozgatás padlóról raklapra/raklapról raklapra: 
- Az ablakokat emelni vagy billenteni kell a raklapra. 
- Ha az ablakot úgy billentik a raklapra, ügyelni kell arra, hogy ez a csomagolás sérülésének elkerülése 

érdekében a raklapra MERŐLEGESEN történjen. 
- Az ablakot tilos feltolni a raklapra, nehogy megsérüljön a csomagolás. 
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Döntés sík felületre és oldalra:  
- Az ablak elengedésekor a talajtól való távolság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Döntés sarokra és élre: 
Az ablak elengedésekor a talajtól való távolság max. 20 cm lehet. 
 
 
 
 


