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Princip: 

Myslíme, že je důležité při manipulaci, skladování, balení a dodávání výrobků postupovat 
pečlivě. Aby nedocházelo k poškození nebo ztrátě zboží. 
Myslíme, že dobrá manipulace, skladování, balení a dodávání povede ke snížení nákladů, 
protože pomůže zabránit poškození nebo ztrátě zboží, plýtvání práce a materiálu k nahrazení 
tohoto zboží. Také povede ke zvýšení obratu díky spokojenosti zákazníků s obdrženým zbožím 
a službami. 

Politika: 

Z tohoto důvodu se tato společnost níže uvedeným způsobem řídí normou ISO 9001 8.5.4 
o manipulaci, skladování, balení a dodávání. 

Všeobecné informace: 

K naší politice vždy patří použití a zachovávání Corporate Process Landscape 
a definovaných procesů a procedur pro základní prvky manipulace, skladování, balení 
a dodání výrobku. 

Manipulace: 

Aby výrobek dorazil ve stejném stavu jako při převzetí, nabízíme vždy metody a prostředky 
pro manipulaci zabraňující poškození nebo zničení zboží. 

1. Přeprava

Zkontrolujte přístroj, zda nevykazuje žádná poškození, ke kterým mohlo dojít během
přepravy.
Zjevná poškození musí být nahlášena ihned. Doporučujeme okamžitou inspekci na
místě po obdržení zboží, protože zpráva o poškození bude akceptována do dvou týdnů
ode dne převzetí zboží na staveništi.

Dbejte na následující obecné informace o balení od WIKA

1-1. Samostatné balení každého přístroje v lepenkových krabicích. 
1-2. Zboží zabalené v parotěsném obalu (na přání)  
1-3. Balení v dřevěné bedně (na přání) 
1-4. Uvnitř dřevěných beden je zboží chráněno fólií odolné proti mořské vodě 
1-5. Uvnitř dřevěných beden je zboží chráněno sikativem 
1-6. Označení a balení podle zákazníkem poskytnutým pokynům k balení 

a expedici. 
1-7. Přístroje zabalené v dřevěných bednách se hodí pro oceánskou přepravu 

a zvedání vidlicovými vozíky. Standardní označení na dřevěných 
bednách viz níže: 
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Označení Symbol Vysvětlení 

Fragile, 
Handle with 
care 

Tento symbol by se měl používat u snadno rozbitných 
nákladů‐ Náklady označené tímto symbolem je třeba 
zacházet opatrně a nesmí se nikdy převracet nebo házet. 

This way up 

Balení musí být vždy přepravováno, manipulováno a 
skladováno tak, aby šipky ukazovaly nahoru. Je třeba se 
vyvarovat kutálení, kývání, sklápění nebo omílání nebo 
jinému podobnému zacházení. Náklad nemusí, měl by 

Sling here 

Symbol označuje místo pro zavěšení nákladu, nikoli metodu 
zvedání. Když jsou symboly umístěny ve stejné vzdálenosti od 
prostředku nebo těžiště, bude balík viset vodorovně, pokud 
smyčky mají totožnou délku. Pokud tomu tak není, musí se 
á í tř d k j d é t ě k átit

Keep dry 
(na přání) 

Náklady opatřené tímto symbolem musí být chráněny 
proti nadměrné vlhkosti a musí být skladovány pod 
odpovídajícím krytem. Pokud zvláště velké nebo neskladné 
balíky není možno skladovat ve skladišti nebo pod 
ří tř šk j tř b j čli ě řik ýt l ht

Centre of 
Gravity 
(na přání) 

Tento symbol slouží jasnému označení polohy těžiště. Účelné 
je použití tohoto symbolu pouze v případech, kde poloha 
těžiště není ve středu. Význam symbolu je jednoznačný, když 
se na dvou svislých plochách umístí dva symboly, které jsou 
ůči bě é úhl

2. Balení

Obal odstraňujte teprve přímo před montáží. Obal uschovejte, neboť poskytuje
optimální ochranu při přepravě
(např. při změně místa instalace, zasílání do opravy)
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3. Uskladnění

3-1. Přípustné podmínky v místě uskladnění pro 
Mechanický manometr -20 ..... +60 °C 
Diferenční manometr -20 ..... +60 °C 
Teploměry -20 ..... +60 °C 

Teplotní články -40 ..... +80 °C 

Čidla -40 …. +80 °C 

3-2. Přístroje by se měly skladovat v originálním obalu v suchém 
skladišti podle pokynů uvedených výše. 

3-3. WIKA poskytuje záruku při skladování do dvou let pouze pokud budou 
dorženy výše uvedené pokyny. 

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Klingenberg, 25.06.2018 

M. Werner 

Leiter Logistik 
Ředitel logistiky 
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