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W jaki sposób odbierać / układać w stos funkcjonalne materiały

Podstawy, słupki i półki wózka kontenerowego CC 

Zawartość niniejszego dokumentu
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące układania w stos oryginalnych, 
funkcjonalnych podstaw, słupków i półek wózka kontenerowego CC.

Indeks 
Odbieranie podstaw, słupków i półek wózka kontenerowego CC
Sposób układania w stos funkcjonalnych podstaw i słupków wózka kontenerowego CC 
Sposób układania w stos oddzielonych funkcjonalnych słupków wózka kontenerowego CC 
Sposób układania w stos funkcjonalnych półek wózka kontenerowego CC

Uwaga! 
• Wymagane jest podanie ważnego numeru LogLink, włączając status materiału 
 (funkcjonalny lub niefunkcjonalny). Zamówienie LogLink musi być zgodne z bieżącym 
 materiałem dostępnym w magazynie.
• Zawsze należy oddzielać materiał funkcjonalny od niefunkcjonalnego ; nie układać ich w 
 jednym stosie.
• Jeśli materiał nie jest poukładany w stosy zgodnie z zasadami układania w stos podanymi 
 w niniejszym dokumencie, CC jest zmuszone do odmowy przyjęcia stosu lub obciążenia 
 dostawcy za sortowanie materiału.
• W przypadku kwestii w magazynie, których nie można rozwiązać od ręki, do klienta należy 
 obowiązek skontaktowania się z siedzibą główną CC.
• Nieoryginalny sprzęt nie będzie akceptowany przez magazyny i partnerów CC. Kiedy 30 
 nieoryginalnych, nowo wyprodukowanych i nieużywanych półek zostanie zamieszczonych 
 w jednym  stosie, ten stos zostanie odrzucony.

Niedawno firma CC została poinformowana, że   pomimo faktu, że wózek CC Container 
nie jest przeznaczony do piętrowania jeden na drugi wraz z załadowanymi już roślinami, 
opracowano alternatywne narzędzia umożliwiające korzystanie z wózków CC w stosach. CC 
odrzuca wszelką odpowiedzialność za to niezamierzone użycie. Użytkownik sam podejmuje 
odpowiedzialność, na własne ryzyko, korzystania z listew, narzędzi do piętrowania lub 
innych środków nieprzystosowanych do tego celu. CC informuje użytkowników wózków 
CC Container, że przed użyciem wszelkich przedmiotów i narzędzi do układania w stos lub 
piętrowania, należy wszelkie takie materiały i narzędzia wcześniej przebadać i zagościć do 
certyfikacji w odpowiednich krajowych instytucjach ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracy przed ich ostatecznym użyciem.

Przypominamy również, że wszystkie wytyczne dotyczące układania w stos mają zastosowanie 
w przypadku oryginalnych materiałów CC. Wytyczne te zostały ustanowione zgodnie z 
wytycznymi ustawy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres niniejszego dokumentu 
dotyczy wyłącznie materiałów oryginalnych.anvendelsesområde.
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Odbieranie podstaw, słupków i półek wózka 
kontenerowego CC 
Sprawdzić, czy na każdej podstawie wózka kontenerowego 
CC z przodu znajduje się oryginalna CC TAG5 oznaczona 
numerem identyfikacyjnym CC w postaci płytki metalowej 
CC i zaczepu. Podstawa wózka kontenerowego CC bez 
czytelnej CC TAG5, płytki metalowej CC i zaczepu nie 
będzie podlegała przyjęciu przez magazyn.

Sposób składowania w stosach niefunkcjonalnych 
słupków wózka kontenerowego CC

Krok 1: Usunąć słupki z podstawy. 

Krok 2: Ułożyć podstawy w stos.
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Opcja 1: Ułożyć podstawy w stos ze słupkami
Ułożyć podstawy w stos, zawierające maksymalnie po 10 
sztuk. Wszystkie CC TAG5’s muszą znajdować się po tej 
samej stronie. Jeśli stos nie zawiera wszystkich CC TAG5’s po 
tej samej stronie, jego zliczanie jest utrudnione, nie może 
zostać przetworzone i w związku z tym jego przyjęcie 
zostanie odrzucone.

Ułożyć 8 słupków w stos na dolnej podstawie. 
Ułożyć 4 słupki na następnych podstawach. 
Nie układać słupków w stos na górnej podstawie.

Włóż słupki od tylnej strony podstawy. Upewnij się, 
że słupki wystają z tylnej strony podstawy.
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Opcja 2: Ułożyć podstawy w stos bez słupków
Ułożyć podstawy w stos, zawierające maksymalnie po 
15 sztuk w celu zachowania stabilności stosów. Wszystkie 
czytelne CC TAG5’s muszą znajdować się po tej samej 
stronie. Jeśli stos nie zawiera wszystkich CC TAG5’s po tej 
samej stronie, jego zliczanie jest niemożliwe, nie może 
zostać przetworzone i w związku z tym jego przyjęcie 
zostanie odrzucone.

Sposób układania w stos oddzielonych, 
funkcjonalnych słupków wózka kontenerowego CC

Krok 1: Umieścić 4 funkcjonalne słupki na funkcjonalnej 
 podstawie.

Krok 2: Umieścić 2 funkcjonalne półki na aby wzmocnić 
 stos. (1.1)

Krok 3: Ułożyć w stos 196 luźnych funkcjonalnych 
 słupków na podstawie. Zastosować zasadę 
 14 x 14. Umieścić 14 słupków poziomo na podstawie 
 i 14 rzędów słupków pionowo. (1.2) Stosować tę 
 metodę, aby umożliwić łatwe zliczanie stosu. Jeśli 
 stos jest ustawiony w sposób utrudniający zliczanie, 
 nie zostanie on przyjęty do magazynu. 

Sposób układania w stos funkcjonalnych półek 
wózka CC 

Krok 1: Umieścić 4 funkcjonalne słupki na funkcjonalnej 
 podstawie.

Krok 2: Ułożyć w stos maksymalnie 30 półek.
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