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Opakowania rolkowe - instrukcja użytkowania 
Niniejsze wytyczne stanowią zalecaną procedurę pakowania produktów w rolkach: 

• Prosimy o używanie palet o odpowiednim rozmiarze i w dobrym stanie. Opakowanie w 
rolkach nie może wystawać poza paletę.

• Zalecane jest umieszczanie opakowań rolkowych na paletach w kierunku listew paleto-
wych, tak aby znajdowały się one całkowicie pod spodem.

• Opakowania rolkowe mogą być wykładane tylko rolkami, których średnica odpowiada 
odpowiedniej specyfikacji opakowania. Każdy nowy rozmiar rolki powinien być przetesto-
wany przed użyciem.

• Opakowanie w rolkach dostarczane jest rozłożone w dwóch połówkach. Dla warstwy dol-
nej i górnej należy podzielić jedną osłonę rolki na dwie pojedyncze połówki. W przypadku 
warstw środkowych, należy złożyć podwójne połówki na pół.

• Zaleca się palety streczować (owijać folią).
• Każde nowe zastosowanie może wymagać specjalnych metod wiązania i streczowania. 

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszymi inżynierami ds. 
opakowań.

Pojedyncza połówka  
opakowania na górze

Podwójnie złożone  
opakowanie w środku

Pojedyncza połówka 
opakowania na dole

Opaska mocująca po 
stronie zewnętrznej

Listwy drewniane do stabilizacji
na opakowaniu rolkowym

Przykładowe pakowanie palety



2. Rozdzielić elementy.

1. Kilka razy zagiąć opakowanie wzdłuż linii podziału.

Jak używać opakowań rolkowych
Niniejsza instrukcja jest zalecaną metodą pakowania rolek:



1. Umieścić rodzielone zabezpieczenia równolegle (jeśli to możliwe na deskach) do palety 
i umieścić zwoje na zabezpieczeniach. Zacznij od środkowej rolki, zapobiega to zsuwaniu 
się zabezpieczenia.

Montaż palety z zabezpieczniem rolek

2. Gdy wszystkie rolki zostaną ułożone na pierwszej warstwie, należy złożyć dwa zabezpieczenia 
drugiej warstwy.



3. Po osiągnięciu żądanej wysokości palety umieścić zabezpieczenia na górnych 
rolkach jako wykończenie.

4. Po każdym oddzielnym opakowaniu rolek umieścić drewnianą listwę (równą lub nieco 
dłuższą od zabezpieczenia). Owiń paletę taśmą na każdym zabezpieczeniu rolki i naciągnij ją.

Montaż palety z zabezpieczeniem rolek


