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Vasúti Jármű Rendszerek 

 
 

Csomagolási Kézikönyv Vásárolt Alkatrészekre 

 
 
A KNORR-BREMSE PIACVEZETŐ VÁLLALAT A VASÚTI JÁRMŰVEK FÉKRENDSZEREINEK, 
AJTÓ- ÉS KLÍMABERENDEZÉSEINEK GYÁRTÁSÁBAN 
 
 

A vállalat a technológia piacvezetőjeként több mint egy évszázada folyamatos fejlődést mutat fel 

az ágazatban a gyártás, a fejlesztés és a szervízelés területén. A beszállítóikkal való szoros, 

bizalmon alapuló kapcsolat, jelentős szerepet játszik a meghatározó piaci pozíció kialakításában. 

A beszerzés kiterjesztette fókuszát a költségcsökkentésen és a globális telephelyek 

anyagellátásán túl is. Az innovatív beszállítókkal való együttműködés, valamint a modern 

beszerzési szervezet kialakítása jelentős mértékben hozzájárul a vállalat növekedéséhez és 

kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalt által előállított termékek minőségében.  

A minőség a Knorr-Bremse számára kiemelkedő jelentőséggel bír. Mivel a vállalat a járművek 

biztonságában kritikus szerepet betöltő rendszereket állít elő, a minőség kiemelt figyelmet kap, a 

környezetvédelem és a munkahelyi biztonság mellett. 

A beszállítók stratégiai partnerei a Knorr-Bremse-nek, ezért szükséges, hogy a Knorr-Bremse Rail 

Vehicle Systems (Vasúti Jármű Rendszerek) által meghatározott követelményeket a minőség, a 

környezetvédelem és a munkahelyi biztonság területén megismerjék, ezeknek megfeleljenek és 

ezeket bevezessék. 

Ezeket az intézkedéseket minden beszállítónak alkalmaznia szükséges, összhangban a saját 

országában érvényes törvényi előírásokkal. A Knorr-Bremse vállalta továbbá, hogy betartja az UN 

Global Compact által meghatározott tíz alapelvet, valamint ugyanezt elvárja az ellátási és a 

szállítási lánc során érintett összes partnerétől.  

Ezen elvárásoknak való megfelelésben jelentős szerepet játszik a megfelelő csomagolások 

használata. 

Fontos szempont, hogy a teljes költség az ellátási lánc egészét figyelembe véve legyen 

optimalizálva - a beszállítóktól a Knorr-Bremse felé, valamint tovább a végfelhasználók irányába is.  

Jelen kézikönyv útmutatóként szolgál a Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems-hez beérkező 

anyagok elvárt csomagolására vonatkozóan. A Knorr-Bremse Excellence-ben meghatározottak 

követése érdekében szintén dokumentálja a vállalat céljait a folyamatosan fejlődő beszerzési 

szervezetre és a beszállítókra vonatkozóan. 
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 A KNORR-BREMSE VÉDELMI KÖVETELMÉNYEI 

Knorr-
Bremse 
csomagolási 
utasítás* 

Alkatrész-méretek Felületvédelem További védőcsomagolás 

Kicsi 
Köze
pes 

Nagy 
Ömlesztett 

áru 

Darabáru 
felületkezelés 

szükséges 

Korrózió elleni 
védelem 

Különösen tengeri 
szállítás, hosszú 
idejű szállítás, ill. 
raktározás esetén 

ESD- 
véde-
lem 

UV-
fény 

A/B x x  x     
A/B/VC x x  x  x   
A/R/VC x x  x  x   
A/B/UV x x  x    x 
A/R/UV x x  x    x 
E01/B-től 
E17/B-ig x x   x    
E01/R-től 
E17/R-ig x x   x    

F/B x x   x    
F/R x x   x    
F/B/VC x x   x x   
F/R/VC x x   x x   
D/B x x   x    
D/R x x   x    
AL/B x x   x  x  
AL/BL x x   x  x  
AL/R x x   x  x  
AL/RL x x   x  x  
G/B x x   x    
G/R x x   x    
H/B x x   x    
H/R x x   x    
* A biztonságos és a szállításnak megfelelő csomagolást, a csomagolási segédeszközt a szállító köteles 
saját maga kiválasztani és alkalmazni. 
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A KNORR-BREMSE AJÁNLÁSA 

Belső- ill. egyedi csomagolás 
Korrózió/UV védő 

csomagolás 
Külső csomagolás 

Zacskó ill. 
műanyag tasak 

4.1.1. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Zacskó ill. 
műanyag tasak 

4.1.1. fejezet 
VCI-fólia ill. nedvességet 
megkötő tasak 

Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Zacskó ill. 
műanyag tasak 

4.1.1. fejezet 
VCI-fólia ill. nedvességet 
megkötő tasak 

Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

Zacskó ill. 
műanyag tasak 

4.1.1. fejezet 
Fehér, nem átlátszó, UV-
fényszűrő / antisztatikus 
zacskó 

Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Zacskó ill. 
műanyag tasak 

4.1.1. fejezet 
Fehér, nem átlátszó, UV-
fényszűrő / antisztatikus 
zacskó 

Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

KB 
műanyagbetét 
Típus: 01-17 

4.1.2. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

KB 
műanyagbetét 
Típus: 01-17 

4.1.2. fejezet  Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

Védőháló 4.1.4. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Védőháló 4.1.4. fejezet  Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

Védőháló 4.1.4. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Védőháló 4.1.4. fejezet  Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

KB specifikus 
betét 

4.1.3. fejezet 
VCI-fólia ill. nedvességet 
megkötő tasak 

Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

KB specifikus 
betét 

4.1.3. fejezet 
VCI-fólia ill. nedvességet 
megkötő tasak 

Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

ESD tasakok 4.1.5. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

ESD tasakok 4.1.5. fejezet  ESD Hullámpapír 4.1.5. fejezet 

ESD tasakok 4.1.5. fejezet  Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

ESD tasakok 4.1.5. fejezet  ESD tároló 4.1.5. fejezet 

Légbuborék-
fólia, ill. -tasak 

4.4. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Légbuborék-
fólia, ill. -tasak 

4.4. fejezet  Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 

Habok 4.4. fejezet  
Hullámpapír 
vagy 
Kartonpapír 

4.2.2. fejezet 

Habok 4.4. fejezet  Kis rakományhordozók 4.2.1. fejezet 
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ALKATRÉSZVÉDELMI JELLEG (MM03) MEGNEVEZÉS 

A Műanyag tasak 

B Hullámpapír vagy Kartonpapír 

C Papírburkolat 

D Foglalatos betét / KB forma-betét 

E Tálca/ Bliszter/ KB műanyag betét 

F Műanyagvédőháló 

G Légpárnás fólia / tasak 

H Habtasak 

I Nyúlékony/Strech fólia 

J „Styropor” védelem 

K Kartonfedél 

L Elektrosztatikus védelem 

R Kis rakományhordozók 

S Papírcsiga 

UV UV-védelem 

Z Egyedi csomagolás 

VCI VCI-fólia 
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1. Bevezetés 
 
A következő irányelvek és előírások, amelyek a Knorr-Bremse vasúti divíziójánál kerülnek 
alkalmazásra, képzik az alkatrészek (gyártási és kereskedelmi anyagok) európai Knorr-Bremse 
telephelyekre történő beszállításának alapját. Ezeket az Általános beszerzési feltételeket 
kiegészítő megegyezéseként kell tekinteni. 
 
A Knorr-Bremse csomagolási kézikönyv a Knorr-Bremse potenciális beszállítói részére legkésőbb 
az ajánlatkérési dokumentumokkal együtt kiküldésre kerül. 
 

1.1.  A csomagolási kézikönyv célja 

 
A csomagolási kézikönyv a Knorr-Bremse csomagolási előírásait tartalmazza a beszállítók részére 
azzal a céllal, hogy utóbbiak ennek alapján egy optimalizált csomagolásrendszert tudjanak 
kifejleszteni. Ennek segítségével garantálható a beszállítók és a Knorr-Bremse közötti 
zavarmentes anyagáramlás az összes minőségi, ökológiai és gazdasági szempont figyelembe 
vételével. 
 
Ebből kiindulva a csomagolási kézikönyv célja, hogy a Knorr-Bremse beszerzői számára 
segédletként szolgáljon a Knorr-Bremse részére történő szállítások alkalmával az optimális 
csomagolás kiválasztására és alkalmazására irányuló tanácsadásban és támogatásban, valamint 
a lehetséges negatív környezeti hatások minimalizálásában – amennyiben ez utóbbi 
gazdaságosan felvállalható. 
 
Célkitűzés: a logisztikai lánc fennakadás nélküli kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó 
racionalizálási potenciálok alkalmazása. 

1.2.  A csomagolási kézikönyv hatálya 

 
A csomagolási kézikönyv hatálya a Knorr-Bremse összes olyan beszállítójára kiterjed, amelyek a 
Knorr-Bremse telephelyek (1. melléklet) részére szállítanak. 
 
Kapcsolattartó a Knorr-Bremsenél a csomagoláshoz kapcsolódó kérdésekben: a stratégiai 
beszerzés és a minőségügy szakterületek mindenkori felelősei. 
 

1.3.  A fogalmak magyarázata 

 
Tétel 
Minden olyan megvásárolt anyag, amely a termék-folyamat során felhasználásra/alkalmazásra 
kerül, valamint a kereskedelmi- és pótalkatrészek. 
 
Cikk 
Azonos cikkszámú tétel. 
 
Csomagáru 
A becsomagolandó tétel. 
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Csomagoló eszköz 
Annak a tárolóedénynek a megnevezése, amelybe a csomagolandó tétel behelyezésre kerül. 
Egyebek mellett a következő csomagoló eszközöket különböztetjük meg: műanyag betét, láda, 
tasak, KLT, védőháló, stb. 
 
Csomagolási segédeszköz 
Olyan tartozék, amely a csomagoló eszközök, csomagok vagy egységrakományok lezárása és 
biztosítása mellett a csomagáruk védelmét is szolgálja (pl. strech fólia, korrózióvédő papír, 
ragasztószalag). 
 
Csomagolási egység 
Szállító- vagy tárolóegység. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csomagolás 
A csomagáruk fizikai leburkolása részben vagy egészben az árumennyiség korlátozása vagy az 
áru védelme érdekében. A csomagolásnak meg kell védeni a sérülésektől magát a csomagárut és 
más termékeket, valamint azokat a személyeket, akik az árukat kezelik. 
 
Belső- ill. egyedi csomagolás 
A legkisebb csomagolási egység. Csak egyetlen cikket (azonos cikkszámú cikkek) tartalmaz. A 
belső csomagolás feladata: a külső csomagolásban elhelyezett tételek érzékenységüknek 
megfelelő kibélelése vagy fixálása. 
 
Külső csomagolás 
Több belső- vagy egyedi csomagolás összefogása. A külső csomagolás feladata, hogy ellenálljon 
a belső és külső erőhatásoknak (nyomás, tehetetlenségi erők, stb.). 
 
Egy-utas csomagolás 
Olyan csomagolás, amely egyszeri felhasználásra lett definiálva, azaz nem kerül további 
felhasználásra. Felhasználás után az anyag-újrahasznosítási rendszerbe kerül. 
 
Több-utas csomagolás 
Olyan csomagolás, amely többszöri felhasználásra lett definiálva, azaz többszöri felhasználásra 
kerül. 
 
Rakományhordozó 
Csomagok egy rakományegységgé történő összefogására szolgáló eszköz, pl. raklapok, 
gitterboxok és faládák.  
A rakományhordozók funkciója, hogy megvédje a csomagokat a szállítás során, valamint, hogy a 
biztonságos szállítást és tárolást lehetővé tegye. 

Csomagolási 
segédeszköz 

Csomagolási 
egység 

+ + = 

Csomagoló 
eszköz 

Csomagáru 
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Egységrakomány 
A rakományegység a rakományhordozóból és a csomagokból tevődik össze. 
 
 
Rakomány 
Az egységrakományok összessége. 
 
RESY (Recycling System) (újrahasznosíthatósági rendszer) 
Szabványos jelölés, amely az alkalmazott csomagoló eszközök és csomagolási segédanyagok 
újrafelhasználhatóságára utal. 
 
Konzerválás 
A konzerválásnak átmeneti és időben korlátozott védelmet kell biztosítani a hátrányos 
befolyásoktól, és következésképpen fenn kell tartani az adott állapotot a konzerválás idejére. 
 
ESD (Elektrosztatikus kisülés) 
Az elektrosztatikus kisülés egy szikra, vagy egy hirtelen kialakuló töltés kiegyenlítődés két 
szigetelő anyag között, melyeknél nagy az elektromos potenciálbeli különbség, ezáltal nagy, 
lökésszerű áramerősség alakul ki. Az elektromos potenciálbeli különbséget általában a statikus 
elektromosság okozza.  

 
ESDS – Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök 
Az alapanyagok és az eszközök elektrosztatikusan érzékenynek tekinthetők, ha azok valószínűleg 
megsérülnek, vagy tönkremennek elektrosztatikus mezők, ellenőrizetlen elektromos töltések, 
működési feszültségben jelentkező tüskék, vagy egyéb hasonló jelenség hatására. 
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2.  Általános csomagolási követelmények 
 
A szállító felelőssége, hogy a házon belül ill. kívül biztosítsa az összes leszállított tétel 
rendeltetésszerű és megfelelő konzerválását, védelmét és csomagolását úgy, hogy azok 
biztonságosan elérjék a célhelyüket a Knorr-Bremsenél. 
 
A szállító köteles betartani a csomagolási kézikönyv előírásait, valamint figyelembe venni az 
esetleges nemzeti vagy nemzetközi előírásokat. 
 
A Knorr-Bremse olyan anyagok alkalmazását követeli meg az egy- és több-utas csomagolásokban 
valamint rakományhordozókban, amelyek anyagukban újrahasznosíthatóak. Amennyiben 
lehetséges a több-utas csomagolásokat és rakományhordozókat kell előnyben részesíteni. 
 
Ily módon a Knorr-Bremse – a beszállítóival együtt – az „előbb megelőzés, előbb minimalizálás, 
aztán újrahasznosítás” ökológiai alapelv szerint a környezeti törvénykezés hulladékgazdálkodási 
célját követi, és ezzel következetesen hozzájárul a hulladék megelőzéshez. 
 

 Csomagolási hulladék-megelőzés 
A csomagolási hulladékot a közvetlenül szükséges minimális mértékűre kell korlátozni. 

 

 A csomagolás minimalizálása 
A több- és egy-utas csomagolásokat ökológiai és ökonómiai szempontok szerint kell 

definiálni, és csak a szükséges csomagolásokat szabad alkalmazni. 

 

 A csomagolás újrahasznosítása 
A több- és egy-utas csomagolásoknak környezet-kompatibilisen újrahasznosíthatónak kell 

lenniük. 

 
A csomagolási mód megválasztásától függetlenül a szállító mindig köteles teljesíteni a 
következőket: 
 

 sérülésmentes tételszállítás, 

 beszállítás kizárólag tiszta csomagolásban, 

 racionális rakományegység képzés, 

 optimális helykihasználás, 

 tárolhatóság, 

 minőség-, alak- és térfogat-stabilitás, 

 problémamentes kirakodhatóság anyagmozgató eszközökkel, 

 megfelelő szállítási biztonság, 

 a megadott standard méretek betartása, 

 kedvező tételkivétel / optimális kezelés a gyártási folyamatban, 

 korrekt azonosítás az egységes és szabványos jelölések segítségével, 

 újrafelhasználható anyagok, 

 a korrózióvédelem biztosítása. 
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2.1.  A csomagolás meghatározása 

 
A csomagolást alapvetően a szállító határozza meg a Knorr-Bremse csomagolási kézikönyv 
követelményei alapján. A szállító felelőssége, hogy a csomagolási kézikönyv előírásait ésszerűen 
alkalmazza. 
Ettől függetlenül, a Knorr-Bremse mindenkor jogosult előírni a szállító részére kötelezően 
alkalmazandó csomagolást, pl. speciálisan védendő, érzékeny alkatrészek esetén. 
 
Ez azonban nem mentesíti a beszállítót a tételek sérülésmentes szállítása alól a Knorr-Bremse 
beszállítási helyeire. 
 
Amennyiben a szállító nem tartja be, vagy figyelmen kívül hagyja a csomagolási kézikönyv 
előírásait, a Knorr-Bremse fenntartja a jogot, hogy a keletkező kezelési- és átcsomagolási- vagy 
leselejtezési költségeket megmunkálási díj formájában a szállító részére kiszámlázza. Nem 
megfelelő vagy szennyezett csomagolásból eredő minőségvesztés miatt a szállító felelősségre 
vonható. Megalapozott esetekben (pl. alternatív csomagolások sorozat-szerű folyamatokban, vagy 
kivételes, ideiglenes esetekben) az eltéréseket a telephelyekkel időben tisztázni kell. A 
szállítólevélen erre utaló megjegyzést („AUSWEICHVERPACKUNG” / „HELYETTESÍTŐ 
CSOMAGOLÁS”) kell tenni. 
 
A Knorr-Bremse által előírt, ill. jóváhagyott csomagolást a Knorr-Bremse a sorozatgyártás 
folyamán, az első szállítást követően bármikor megváltoztathatja. 
 
A csomagolás meghatározására a következő eljárások lehetségesek: 
 
 

Csomagolási kézikönyv szerint A szállító kiválasztja a csomagolási kézikönyvnek 
megfelelő ésszerű csomagolást. 

 
A Knorr-Bremse előírása  A Knorr-Bremse kötelező jelleggel előírja az 

alkalmazandó csomagolást. 
 
 
A csomagolási mód kiválasztása alapvetően a tétel tulajdonságainak, a védelmi 
követelményeknek, a szállítás módjának és a szállító adottságainak függvénye. 

2.2.  Biztonság és környezet  

 
Az összes olyan anyag esetében, amelyet valamely beszállító a Knorr-Bremse részére szállít, 
teljesülni kell a mindenkor érvényes csomagolásra-, szállításra-, a raktározásra és az 
anyagtartalomra vonatkozó törvényi előírásoknak. Éppúgy alkalmazni kell a környezetvédelmi, 
elektromos- és elektromágneses előírásokat a gyártó- és a felhasználó országra egyaránt 
vonatkozólag. 
 

2.2.1. Veszélyes anyagok 

 
A veszélyes anyagok olyan anyagok, amelyek szállítás közben nyitott közlekedési térben (vízi, 
közúti, vasúti, légi közlekedésben) konkrét veszélyt jelentenek az emberre, állatra, környezetre 
valamint a közbiztonságra és a közrendre. 
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Amennyiben veszélyes anyag szállítására kerül sor, feltétlenül követni kell a veszélyes anyagok 
feliratozására és szállítására vonatkozó helyi utasításokat. A szállítást megelőzően a Knorr-
Bremse részére rendelkezésre kell bocsátani a biztonsági adatlapokat. 
 
A jelölés a nemzetközileg érvényes veszélyességi kódolásnak megfelelően történik. 
 

    

Robbanó anyagok Gyúlékony gázok Nem gyúlékony, nem 
mérgező gázok 

Mérgező gázok 

    

Gyúlékony folyadékok Gyúlékony szilárd 
anyagok 

Öngyulladó 
anyagok 

Vízzel érintkezve 
gyúlékony gázokat 
fejlesztő anyagok 

    

Gyújtva (égve) ható 
anyagok 

Szerves peroxidok Mérgező anyagok Fertőzésveszélyes 
anyagok 

    

Radioaktív anyagok Maró anyagok Különböző veszélyes 
anyagok és tárgyak 

Felfelé (raktározáskor és 
nyitáskor figyelembe 
veendő helyzet) 

 
2.1 Ábra: Veszélyes anyagok jelölései 

 

2.2.2. Engedélyezett és nem engedélyezett csomagolóanyagok 

 
Annak érdekében, hogy az anyagfajták szerint válogatás és gyűjtés logisztikai ráfordítása 
minimalizálva legyen, és az anyag-újrahasznosítási folyamat optimálisan kivitelezhető legyen, csak 
bizonyos újrafelhasználható anyagok kerülnek engedélyezésre. 
 
Az összes egy-utas csomagolást olyan környezetbarát anyagból kell előállítani, amely világszerte 
újrafelhasználhatóként elismert. A kombinált anyagokat és az ömlesztett kitöltő-anyagokat, mint pl. 
a csomagolási chips-et lehetőség szerint kerülni kell. 
 
Alapvetően azonban a több-utas csomagolások alkalmazására kell összpontosítani.  
A 2.1 táblázat a Knorr-Bremse által a csomagolásra engedélyezett anyagok listáját mutatja. 
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Anyag Engedélyezett anyagok Nem engedélyezett anyagok 

Kombinált anyagok _ Kombinált anyagok nem 
engedélyezettek 

Műanyagok általánosan 

 egy-utas 
 

 több-utas 

 
PE, PP, PS, PET, jelölés a 
DIN6120 szerint 
PE, PP, PET, ABS, jelölés a 
DIN6120 szerint 
 

 
PVC, PC, Styropor (egyedi 
esetek előzetes egyeztetéssel) 
PVC, PC, Styropor (…) 

Csomagolóanyag 
műanyagból 

 Méretre vágott fólia 

 Tasakok és zsákok 

 Védő- és szigetelőkupakok 

 Vákuumformázott betétek 

 Habok 

 
 
PE 
PE 
PE 
 
PE, PP, PS, PET, ABS 
 
PE, (több-utas PP is) 

_ 

Kartonok és papírok A jelölésnek és kezelésnek a 
RESY szerint kell 
megvalósulnia 

Vízben nem oldódó bevonatok 
(pl. viasz-, paraffin-, bitumen- 
olajpapírok, öntapadó 
papírszalagok) 

Átfogó szalagok PP, PET Acélszalagok, polyamid 
szalagok, polyészter szalagok 

Korrózióvédő papírok Csak olyan VCI-papírok, 
amelyek bizonyíthatóan a 
papírral együtt 
újrahasznosíthatók 

Környezetbarát impregnált vagy 
átitatott papír (pl. bitumen-, olaj- 
vagy viaszpapír) 

Fa Az IPPC szabvány szerint, 
fénylemez lapok, -paletták 

Impregnált-, lakkozott- 
felületkezelt fa; csomagoló 
forgács 

Kitöltő anyagok Hullámpapír, papír Növényi termékekből készült 
chips; Chips-ek vagy alakos 
tételek styroporból 

 
2.1. Táblázat: Engedélyezett és nem engedélyezett anyagok 

 
 
Megalapozott, kivételes esetekben a Knorr-Bremse írásos engedélyével bitumen-, viasz-, paraffin 
és olajpapír valamint Styropor is alkalmazható. 
 
A csomagolóanyag nem befolyásolhatja a tételek tisztaságát. 
 
Tiltott anyagok 
 
A csomagolóanyagokban az ólom, a kadmium, az ón, a króm (IV) kumulált koncentrációja nem 
lépheti túl az EU csomagolási irányelvekben (94/62/EG) megadott határértéket 100 ppm-ben. 
 
Ebből kiindulva kell figyelembe vennie a beszállítónak a jövőbeni megrendeléseknél, a tételek 
gyártásánál és a csomagolás kiválasztásánál az ágazat tiltott anyaglistáját (fekete lista) és 
bejelentés-köteles listáját (szürke lista).  
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Lítium akkumulátorok 
 
A lítium akkumulátorok csomagolására, jelölésére, kezelésére, kísérő okmányaira és szállítására 
vonatkozó előírások, a 2.8.3. fejezetben kerülnek részletes bemutatásra, ezek alapján kell kezelni 
őket. 
 

2.2.3. Fa-alapanyagokkal szemben támasztott követelmények 

 
A gerendákból készült csomagolóanyagokat az IPPC-nek (International Plant Protection 
Convention / Nemzetközi növényvédelmi egyezség) megfelelő kezeléssel és jelöléssel kell ellátni. 
 
Az IPPC-jelölés a következő adatok megadását írja elő: 
 

kalász-szimbólum az IPPC betűkkel, 
 

a gazdaság engedélyszáma az ország ISO kódjával, a régió jelével, 
 

a kezelési módszer (HT a hőkezelésre vagy MB a metilbromid gázosításra), 
 

adott esetben DB (debarked) kéregtelenített fa esetén (az IPPC szabvány ezt nem követeli). 
 
 

Alkalmazási példa: 
 

Az IPPC szerinti jelölés:      Konkrét jelölési példa:  

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

2 

1 

3 
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2.3. Súlykorlátozások 

 
A csomagok és rakományhordozók megengedett maximális súlyának túllépése csak akkor 
megengedett, ha a műszaki adottságok következtében a maximális megengedett súly betartása 
nem lehetséges. 
 
Az összsúlyt látható és egyértelmű módon fel kell tüntetni a csomagon és a rakományhordozón. 
 

2.3.1. Kézzel emelt csomagok 

 
 
Annak érdekében, hogy a Knorr-Bremse és a beszállítók dolgozóinak 
sérülési kockázata minimális szinten legyen tartható, ügyelni kell arra, 
hogy a csomagok megengedett maximális (bruttó) súlya ne lépje túl a 
20kg-ot. 
 
A 20kg-ot meghaladó súlyú csomagokat mindig arra szolgáló 
rakományhordozón kell szállítani. 
 
 
 

 

2.3.2. Rakományhordozók 

 
A rakományhordozókra vonatkozó maximális megengedett súly: 1000kg. Kivételek a Knorr-Bremse 
írásos engedélyével lehetségesek 

 

2.4.  A csomagáru és a csomag elhelyezése 

 
A csomagárut úgy kell elhelyezni a csomagolásban illetve a csomagoló eszközben, hogy a 
súlyelosztás egyenletes legyen. A csomagolás nagysága illeszkedjen a csomagáruhoz. Annak 
érdekében, hogy a szállítás és a kezelés során a csomagáru megcsúszás ellen biztosított legyen, 
a csomagoló eszköz összes terét ki kell tölteni. 
 
A csomagot a rakományhordozón úgy kell elhelyezni, hogy a súly egyenletes elosztású legyen. A 
csomagok nem haladhatják meg a rakományhordozó alapméreteit. 
 

 
 
             Helytelen                Helytelen    Helyes 
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Nem teljesen feltöltött rakományhordozó esetén a csomagokat úgy kell elhelyezni, hogy a 
súlyeloszlás egyenletes legyen, és elcsúszás ellen biztosított legyen. 
 

2.5.  A rakományegységek egymásra helyezhetősége 

 
A rakományegységek egyik legfontosabb jellemzője az egymásra helyezhetőségük. Az ilyen 
jellemzőjű rakományegységek azt garantálják, hogy pl. a raklapok egyéb rárakodási segédeszköz 
nélkül egymásra rakodhatók, bármi egyéb ráhatás nélkül. 
 

 
 
             Helytelen                          Helyes 

 
 
Amennyiben a rakományegységek egymásra rakodási képessége a csomag állapotára való 
tekintettel nem adott, a rakományegységeket megfelelően meg kell jelölni. 
 

2.6.  Általános korrózióvédelem 

 
A korrózió a környezet hatóanyagainak reakciója által az anyagokon okozott jelenség és zavar. A 
korrozív anyagok azok az anyagok, amelyek a tételeket körülveszik, hatással vannak rájuk, és 
korróziót okoznak, pl. a szennyezések, gázok, sók vagy por. 
 
Azok a tételek, amelyek korrózió-érzékenyek valamint az összes megmunkált- és csiszolt felület, 
különösen a megmunkált öntött- és kovácsdarabok speciális védelmet igényelnek, ezért azokon 
megelőző jellegű korrózióvédelmet kell alkalmazni. 
 
A megelőző védő-intézkedések: az anyag korrózióvédelme, valamint a megfelelő csomagolás általi 
korrózióvédelem. 
 
A korrózióvédelem kivitelezésének módja, minősége és időpontja függ: 
 

 a Knorr-Bremse specifikáció/rajzok szerint megkövetelt védelemtől, 

 a technikai felületek korrózió- és más károsító hatásoktól való érzékenysége (por, 

szennyeződés, stb.), 

 a szállítás körülményeitől, időtartamától, 

 a raktározás körülményeitől, időtartamától, 

 a későbbi kezeléstől, 

 a későbbi felhasználás céljától. 
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Az anyag korrózióvédelme 
 
A szállító köteles végrehajtani a Knorr-Bremse által az érvényes specifikációkon/rajzokon követelt 
korrózióvédelmi intézkedéseket, amennyiben nincs egyéb megállapodás. A megállapított védelem 
nélkül leszállított anyag hibásként kerül kezelésre, és a szállító felé kifogásolva lesz. 
 
Kizárólag a Knorr-Bremse által engedélyezett konzerváló anyagokat (Knorr-Bremse üzemi 
szabvány: N12005) szabad alkalmazni. 
 
Korrózióvédő csomagolás 
 
Az anyagra felhordott korrózióvédelemtől függetlenül a tételeket úgy kell beszállítani, hogy a 
tételek a szállítás és a tárolás alatt korrozív közegtől és a felületi sérülés lehetőségétől védve 
legyen. 
 
A tételek védelmére megfelelnek a fedelek, fóliák, vagy más alkalmas eszközök. Ha szükséges, 
olyan korrózióvédő fóliákat, mint pl. VCI-fóliákat vagy VCI-papírokat kell alkalmazni, amelyek az 
általános fólia-/papír-újrahasznosítási körbe sorolhatók. 
 
Korrózióvédő fóliák / VCI-fóliák 
 
A korrózióvédő fóliák olyan vegyi összetevőket (VCI) tartalmaznak, amelyek lassanként 
elpárolognak. Utóbbiak védőfilm-réteget képeznek a csomagolt tételek felületén, így kiszorítják az 
oxigént. Normál esetben elegendő, ha a tételek a fóliába vannak csomagolva, azonban a 
korrózióvédő fólia és a tételek között max. 30cm távolság lehet. Légmentes csomagolásra nincs 
szükség, azonban a VCI-fóliának mindig zárt csomagolásban kell lennie a korrózióvédelem 
biztosítása érdekében. A korrózióvédő fóliát az adott tételekhez ill. ötvözetekhez kell 
megválasztani. Különböző ötvözetekből álló komponensek esetén adott esetben csak kevés 
részegység kerül korrózióvédelem alá. A jobb védelem érdekében ilyenkor ajánlatos a szárító 
anyagok használata. 
 
Nedvességet megkötő anyagok 
 
Nedvességet megkötő anyagok alkalmazásával elkerülhetők a korróziós- és nedvesség okozta- 
valamint a penészesedési károsodások a tengeri és légi szállítmányok esetén. A nedvességet 
megkötő közeg kezelése a nedvességet megkötő anyag egységekben történik. Az egységek 
számát a nedvességet megkötő közeg felületi megkötő-képessége határozza meg.  
A nedvességet megkötő anyag tasakok elegendő mennyiségét kell mellékelni a csomagolási 
egységekbe. Itt ügyelni kell a tasakok szakszerű elhelyezésére, valamint a hermetikus 
csomagolásra. A szárító anyag nem érintkezhet közvetlenül a tételekkel, mivel a nedvességet 
megkötő anyagba jutó nedvesség korróziót okoz. 
 
A Knorr-Bremsehez történő kiszállítást megelőzően biztosítani kell, hogy az összes korrózió-
érzékeny tétel megfelelően legyenek konzerválva, beburkolva vagy letömítve és becsomagolva. 
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Ennek megfelelően: 
 

 Az anyagon el kell végezni a specifikációnak megfelelő korrózióvédelmet, 

 külső védelmet kell biztosítani a korrozív közegekkel szemben, 

 külső védelmet kell biztosítani a felületi károsodások ill. a korrózióvédelem lekopásával 
szemben, 

 külső védelmet kell biztosítani a külső megjelenésre és a működőképességre ható 
ártalmaktól. 

 
A kiválasztott korrózióvédelmi csomagolás nem lehet ártalmas hatással a tételek megjelenésére és 
működőképességére 
 

2.7. Üvegtáblákkal szembeni csomagolási követelmények 

 
Az üvegtáblák csomagolása során a következő követelményeknek kell eleget tenni, kivéve, ha a 
megrendelésben egyéb, ettől eltérő előírások vannak meghatározva: 
 

 Szállítási keretek, vagy faládák használata (csavarozott, az elején nyitott) 

 Puha anyagok használata (pl. gumi, filc, karton, műanyag, stb.) 

 Oldalsó rögzítések használata az üvegtáblák átbillenésének megelőzése végett (pl. övek, 
műanyagok, stb.) 

 Szállítás közben függőleges helyzetben, vagy enyhén megdöntve kell tárolni a táblákat.  

 

2.8.  Elektronikus alkatrészek csomagolására vonatkozó előírások 

 
Az elektrosztatikus kisülés mindenféle látható jel nélkül le tudja rövidíteni az elektronikus 
alkatrészek élettartamát, valamint a különösen érzékeny alkatrészeket teljesen meg tudja 
semmisíteni. A megfelelő csomagolóanyag kiválasztása ezekhez az anyagokhoz, minimálisra 
csökkenti az elektrosztatikus kisülés kockázatát; ezzel szemben a nem megfelelő csomagolóanyag 
használata sokkal gyakrabban okoz hibát. Például bizonyos műanyag csomagolóanyagok 
(térkitöltő anyagok, buborékfólia, rugalmas szalag, zsugorfólia stb.) különösen jó töltéshordozók, 
ebből kifolyólag nagy elektrosztatikus kisülést okozhatnak. Ezért az ilyen típusú 
csomagolóanyagok használata kerülendő, helyette azok a csomagolóanyagok használata 
szükséges, amelyek antisztatikus, vagy statikus-disszipatív anyagból készültek (pl. bevonatos 
hullámpapír) így megakadályozzák az elektronikus anyagok veszélyes kisülését, és garantálják a 
biztonságos szállításukat, tárolásukat.  
 

Az iránymutatások és az alábbiakban vázolt intézkedések célja, hogy segítsenek elkerülni az 
elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök (ESDS eszközök) szállítása és csomagolása közben 
felmerülő kezelési hibákat. 
 

2.8.1. ESD Védelem 

 
Az elektrosztatikus kisülés ellen megelőző lépések szükségesek, amikor ESDS eszközök 
kezelésére, vagy összeszerelésére kerül sor. A legaktívabb elektronikai alkatrészek, valamint az 
integrált áramkörök veszélyben vannak a nem megfelelő kezelés, szállítás, használat (pl. az 
áramkörök forrasztása) és az érintések miatt. 
 
Az elektrosztatikus kisülés megelőzhető, vagy biztonságosan megszüntethető az elektromos 
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töltések kiegyenlítése révén (pl. földelés). Ehhez legalább a következő megelőző intézkedések 
szükségesek: 
 

 A csomagolás  antisztatikus vagy statikus-disszipatív anyagból készüljön 

 Vezetőképes munkaterületek kialakítása (székek, padló, asztali alátétek, emberek, stb.) 

 Földelő szalag 

 Statikus disszipatív fogantyúk az eszközökön 

 Ütés és rezgésvédelem 

 Stb. 

 
Az ESDS anyagok vízi szállítása során számolni kell a magas nedvességtartalommal. A beszállító 
felelőssége olyan csomagolóanyag megválasztása, ami megóvja az alapanyagokat a 
nedvességtől.  

2.8.2. Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök szállítása 

 
Minden csomagolóanyagot kizárólag elektromosan vezető anyagból kell készíteni, speciális 
esetben pedig olyan anyagból, ami megakadályozza a statikus elektromosság létrejöttét. A 
csomagolásnak teljesen zártnak kell lennie, azaz a komponenseket védeni kell a közvetlen 
kapcsolatoktól. Az eszközök nem válhatnak statikusan feltöltötté a csomagolásban, minden oldalról 
vezető anyagokkal kell körülvenni azokat, melynek lényege, hogy úgy viselkednek, mint egy 
villamos árnyékoló, ami elviekben egy Faraday-kalitkához hasonlítható.  
Műanyag tasakok (PVC), hungarocellek, vagy ezekhez hasonló, nem vezető anyagok nem 
megengedettek. Elektromosan vezető habok, vagy háztartási alumíniumfólia alkalmazása is 
kerülendő – mivel ezen anyagok ismételt alkalmazása során különféle maradékok maradhatnak az 
anyagon, amelyek elektromosan vezetők, ezáltal rövidzárlat alakulhat ki. 
 
Az anyagok sérülésmentes szállítása érdekében különböző párnázóanyagok használata 
szükséges, a statikus töltés kialakulásának megelőzése végett (pl. karton, vezetőképes külső 
bevonattal). 
 
A standard csomagolóanyagok típusai, melyekben ESDS eszközök szállíthatóak a Knorr-Bremse 
részére, a 4.1.5. fejezetben kerülnek leírásra. 
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ESDS Jelölése 
Lényeges, hogy minden ESDS eszköz, amely a Knorr-Bremsehez kerül beszállítása, megfelelően 
legyen jelölve. Ez az egyetlen mód a felesleges kockázatok elkerülése érdekben, amelyek a nem 
megfelelő bánásmód miatt keletkezhetnek. Az ESDS eszközöket egyértelműen jelölni kell, hogy 
megkülönböztethetőek legyenek a nem ESDS eszközöktől. 
 
ESD címkét kell elhelyezni úgy, hogy már a csomag felbontása előtt is jól látható legyen (pl. a 
csomag lezárásához használva) 
 
 

 
 
Veszélyességi címke elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközök esetén. 

 

2.8.3. Lítium akkumulátorok 

 
2009. január 1-től új szabályozások léptek érvénybe a csomagolást, jelölést, kezelést és 
dokumentálást illetően a lítium tartalmú akkumulátorok és a gombelemek esetében. 
 
A szabályozások és a kiegészítő mellékletek a következő dokumentumokban találhatóak:  
Légi szállítás esetén az akkumulátorok csomagolására vonatkozó feltételek az IATA (International 
Air Transport Association) részét képező DGR (Dangeorus Good Regulations) megfelelő 
fejezeteiben találhatóak meg. Az Európán belüli közúti szállításban részt vevő anyagok 
csomagolására az ADR-ben meghatározottak szerint kell eljárni. Vízi szállítás esetén pedig az 
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) szabályozásainak kell megfelelni. 
 
A főbb változások a következők: 
 

 A lítium-ion akkumulátorok és cellák, valamint a lítium-metál akkumulátorok és cellák 
közötti különbségtétel 

 Az alkalmazandó szállítási előírás megválasztáshoz a következő szempontokat kell 
figyelembe venni: 

o A lítium-ion cellák és akkumulátorok esetén a wattóra besorolás 
o A lítium-metál cellák és akkumulátorok esetén a lítium mennyisége, grammban 

 Megkülönböztetés az akkumulátorok csomagolásának módja szerint 
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UN Nr. SZÁLLÍTÁS DEFINIÁLÁS 

UN 3480 Lítium-ion akkumulátorok 

Másodlagos lítium-ion 
akkumulátorok  
(újratölthető) 

UN 3481 
Lítium-ion akkumulátorok felszereléssel 
csomagolva 

UN 3481 
Lítium-ion akkumulátorok felszerelés részeként 
csomagolva 

UN 3090 Lítium-metál akkumulátorok 

Elsődleges lítium-metál 
akkumulátorok 
(nem újratölthető) 

UN 3091 
Lítium-metál akkumulátorok felszereléssel 
csomagolva 

UN 3091 
Lítium-metál akkumulátorok felszerelés 
részeként csomagolva 

 
2009. január 1-től a mentesített szállítással küldött csomagoknak (a DGR-ben rögzítettek teljes 
igénye nélkül), a következő feltételeknek kell megfelelni: 
 
Légi szállítás: 
 

 Lítium-ion cellák és akkumulátorok: a cellák wattóra besorolása nem lehet 20Wh-nál, az 
akkumulátoroké pedig 100Wh-nál több. 

 Lítium-metál cellák és akkumulátorok: a cellák nem tartalmazhatnak 1g lítiumnál többet, 
míg az akkumulátorok teljes lítium tartalma nem lehet 2g-nál több. 

 A csomagolt anyagnak ki kell bírnia az 1,2 m-ről elvégzett ejtésvizsgálatot, a tartalom 
károsodása nélkül 

 A belső csomagolásnak teljesen körül kell vennie az akkumulátort, vagy a cellát. 

 Az akkumulátorokat és a cellákat védeni kell, hogy ne alakuljon ki rövidzárlat. 

 Az akkumulátorokat és cellákat védeni kell az áramvezető anyagokkal való közvetlen 
érintkezéstől. 

 Minden csomagolt akkumulátornál (kivéve a négy cellánál vagy két telepített 
akkumulátornál kevesebb energiaforrást tartalmazó anyagoknál) speciális jelzést kell 
feltűntetni a kezelésre vonatkozóan (amelyen a további információk elérése végett egy 
telefonszámot is fel kell tűntetni). 

 

 
  

Jelölés UN 3480 / UN 3481 esetén Jelölés UN 3090 / UN 3091 esetén 
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A jelölések méretének és formájának szigorúan meg kell felelnie az IATA irányelveinek. A 
jelöléseknek színesnek kell lenniük, méretük: 120 x 110 mm. 
Minden csomagnak (kivétel a négy cellánál, vagy két telepített akkumulátornál kevesebbet 
tartalmazó felszereléseknek) megfelelő kísérő dokumentummal (pl. légi fuvarlevél) kell 
rendelkeznie, feltüntetve a következőket: 
 

 A csomag lítium-ion, vagy lítium-metál cellákat, vagy akkumulátorokat tartalmaz. 

 A csomag körültekintő bánásmódot igényel, sérülése esetén tűzveszély áll fenn. 

 Speciális eljárást kell követni a csomag sérülése esetén, mely magában foglalja az 

ellenőrzést és az újracsomagolást is. 

 További információk elérése céljából telefonszám megadása. 

 
Közúti vagy vízi szállítás: 
 

 Lítium-ion cellák és akkumulátorok: a cellák wattóra besorolása nem lehet 20Wh-nál, az 
akkumulátoroké pedig 100Wh-nál több. 

 Lítium-metál cellák és akkumulátorok: a cellák nem tartalmazhatnak 1g lítiumnál többet, 
míg az akkumulátorok teljes lítium tartalma nem lehet 2g-nál több.  

 A csomagolt anyagnak ki kell bírnia az 1,2 m-ről elvégzett ejtésvizsgálatot, a tartalom 
károsodása nélkül 

 A belső csomagolásnak teljesen körül kell vennie az akkumulátort, vagy a cellát.  

 Az akkumulátorokat és a cellákat védeni kell, hogy ne alakuljon ki rövidzárlat. 

 Az akkumulátorokat és cellákat védeni kell az áramvezető anyagokkal való közvetlen 
érintkezéstől. 

 
Minden csomagot (kivétel a négy cellánál, vagy két telepített akkumulátornál kevesebbet 
tartalmazó felszereléseket) megfelelő jelölésekkel kell ellátni, a következők feltűntetésével: 
 

 A csomag lítium-ion, vagy lítium-metál cellákat, vagy akkumulátorokat tartalmaz.  

 A csomag körültekintő bánásmódot igényel, sérülése esetén tűzveszély áll fenn. 

 Speciális eljárást kell követni a csomag sérülése esetén, mely magában foglalja az 

ellenőrzést és az újracsomagolást is.  

 További információk elérése céljából telefonszám megadása. 
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A jelölések mérete nincs szabályozva. 
 

 
Amennyiben a szállítmány fentiekben említett jelölése kötelező, a szállítónak/sofőrnek a jelölésen 
feltűntetett információkat is tartalmazó dokumentumokkal kell rendelkeznie. Az információkat egy 
külön oldalon, a csomagolási listában, vagy a szállítólevélen kell feltűntetni. 
 

2.9. Gumi és gumi kompozit alkatrészek csomagolására vonatkozó előírások 

 
A gumiból készült alkatrészeket, meg kell óvni a hő, fény, ózon, oxigén, nedvesség valamint a 
mechanikai feszültségek és szennyeződések (olaj, oldószerek, stb.) negatív hatásaitól. 
 
A nem megfelelő védelem bomlási folyamatokat eredményezhet, mint az anyag 
megkeményedése, lágyulása, törése, repedése, vagy más típusú felületi lebomlás. 
 
Emiatt és az érintett gumi típusától függően, meg kell felelni alapvető követelményeknek a 
szállítás, tárolás és különösképp a csomagolás lebonyolítása során 
 
Az ISO 2230 „Gumitermékek – útmutató a tároláshoz” nemzetközi szabvány írja le a tárolásra, 
csomagolásra, és a gumi alapú termékek megőrzésére vonatkozó általános utasításokat és 
alapvető feltételeket. 
 
Tekintettel a gumi és a gumi kompozit anyagokra, a beszállító köteles megfelelni az ISO 2230 
szabványban és / vagy a DIN 7716-ban meghatározottaknak. 

2.10. Az öntött és kovácsolt alkatrészek csomagolására vonatkozó előírások 

 
Az öntött és kovácsolt anyagok csomagolásában különbséget teszünk az anyag állapota alapján. 
„nyers” és „megmunkált / kész” csomagolások között. 
 
Nyers öntött és kovácsolt alkatrészek 
 
A nyers öntött és kovácsolt alkatrészek csomagolását illetően preferált a gitterboxok, fa-ládák 
használata, vagy hullámpapír dobozok elhelyezése euro raklapokon vagy egy-utas palettákon. 
 
Azoknál az anyagoknál, amelyeknek szükség van felületi védelemre, csak a Knorr-Bremse külön 
engedélyével lehet több-utas paletta alkalmazni. 
 

Lítium-ion akkumulátorok jelölése Lítium-metál akkumulátorok jelölése 
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Megmunkált és / vagy kész öntött és kovácsolt alkatrészek 
 
A megmunkált és / vagy kész öntött és kovácsolt alkatrészek felületi védelme kötelező. A megfelelő 
felületi védelmet a beszállítónak kell kiválasztania, tekintettel az anyag súlyára, méretére és 
összetételére. 
 
Függetlenül a megmunkálás folyamat állapotától az anyag természete korrózió elleni védelmet 
igényelhet. Ebben az esetben a 2.6 fejezetben leírtak szerinti ésszerű korrózió elleni védelmet kell 
alkalmazni. A felhasznált korrózióvédő anyagnak ellen kell állnia az éles csomagolású anyagoknak 
valamilyen szigetelő anyag segítségével (pl. csomagolópapír). 
 
A kisebb öntött és kovácsolt termékek KLT-kbe vagy karton / hullámpapír dobozokba is 
csomagolhatóak. 
 

2.11. Festett termékekre vonatkozó csomagolási előírások 

 
A festett anyagok felületi sérüléseinek megakadályozása végett az anyagok nem kerülhetnek 
kapcsolatba egymással, vagy más kemény tárggyal. Ezért a legjelentősebb követelmény a festett 
anyagok csomagolásával szemben, hogy a felületük védelme biztosítva legyen. 
További jelentős követelmények a festett alapanyagokkal szemben: 
 

 Az anyagokat csak „száraz” állapotban lehet becsomagolni. 

 Az anyagokat és a belső csomagolásokat meg kell óvni a nedvességtől 

(amennyiben szükséges, le kell fedni őket) 

 
A kis és közepes méretű anyagokhoz javasolt a KB műanyag tálcáinak használata (bővebben 
4.1.2. fejezet) 
 
Példa: 
 
 
 
 
 
 
 
A nagyobb anyagokat gitterboxokban lehet tárolni, megfelelő elválasztást biztosítva. Az 
elválasztáshoz a Knorr-Bremse a hullámkarton használatát javasolja. Műanyag elválasztók 
használata nem javasolt, a nagy sérülés kockázata miatt. Az egyéb elválasztók alkalmazása 
esetén külön megállapodás szükséges a Knorr-Bremse-vel. 
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Az elválasztók használatára vonatkozó követelmények: 
 

 Az elválasztónak magasabbnak kell lennie az alkatrésznél.  

 Az elválasztót annyira közel kell helyezni az anyaghoz, amennyire csak 

lehetséges, ezzel megakadályozva az esetleges elmozdulását 

(amennyiben szükséges, a szabad helyek kitölthetőek csomagolási 

kiegészítőkkel). 

 A habfólia használata előnyben részesített az anyag körülpárnázásához. 

A légbuborékos fólia nem kerülhet közvetlen kapcsolatba az 

alapanyaggal, elkerülendő az esetleges kémiai kölcsönhatást az 

anyagok között 

 Az újrahasznosítható elválasztók használata javasolt 

 
Példák: 
 

 
 
Azok a speciális méretű anyagok, amelyek nem tárolhatóak gitterboxban, speciális csomagolást 
igényelnek. A csomagolásnak legalább a fentebb említett anyag védelmére vonatkozó 
követelményeknek meg kell felelnie. 
 
Példák: 
 
Ajtók: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Knorr-Bremse Csomagolási Kézikönyv Vásárolt Alkatrészekre 

Verzió: 2014 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Knorr-Bremse  26  
 

Csavarozott blokkok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keretek: 
 
A kereteket elmozdulás ellen biztosítani kell és nem lóghatnak túl a rakományhordozón (pl. 
raklapon). Oldalanként minimum 50 mm távolság szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Áruazonosítás ill. –jelölés / Árukísérő információk 
 
 
A csomagolási egységek és egységrakományok egyértelmű és szisztematikus megjelölése, 
valamint a megkövetelt árukísérő információk átadása a szállított tételek egyértelmű és gyors 
azonosíthatóságához elengedhetetlenek. 
 

3.1. Jelölés 

 
Minden csomagolási egységet a csomagolás felső oldalán egyértelműen és láthatóan meg kell 
jelölni. 
 
Minden olyan külső csomagolást, amely több csomagolási egységet tartalmaz, meg kell jelölni 
legalább egy jól látható, külső felületen, az egyes csomagolások egyértelmű és gyors 
azonosíthatóságának garantálása érdekében. 
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A folyamat során történő tételek felcserélésének elkerülése érdekében kizárólag az aktuális 
jelölésnek szabad a csomagon lenni. A jelölést a csomagon egyértelműen és láthatóan kell 
elhelyezni. El kell távolítani az összes régi jelölést, csakúgy, mint a ragasztott matricákat is. 
 
A jelölésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: 
 

 a Knorr-Bremse cikkszámot, 

 a Knorr-Bremse cikk-megnevezést, 

 a mennyiséget. 

 
A szállító köteles biztosítani, hogy bármely külső vagy belső csomagolás, csomagolási 
segédanyag (többek között a kartonok, ragasztó szalagok, műanyag zacskók, hegeszthető fóliák, 
táblák) valamint a hozzájuk tartozó adatlapok, kézikönyvek, szoftverek és a tételek más 
dokumentumai csak ott és csak a szállító vagy az eredeti gyártó adataival van ellátva, ahol és 
amilyen feliratot a törvény szükségesként előír a szállításhoz. 
 
Egyébként a külső és belső csomagolás csak a Knorr-Bremse nevét, kereskedelmi jelét vagy 
egyéb azonosítóját tartalmazhatja, vagy – ha ez nem lehetséges – amennyiben törvényileg 
megengedett, az eredetre vonatkozólag semmilyen információt sem tartalmazhat. Kivételt 
képeznek a Knorr-Bremse-vel történő egyedi megállapodások. 
 

3.2. Szállítási papírok 

 
Minden szállításhoz mellékelni kell legalább a következő szállítási papírokat: 
 

 szállítólevél 

 veszélyes anyagok adatlapja (ha szükséges). 

 
Minden áruküldemény csak komplett szállítási papírokkal kerül átvételre.  
 
A Knorr-Bremse által követelt további szállítási papírokat, mint pl. minőségi dokumentumokat, – a 
szállítólevéltől elkülönítve – külön tartóban kell a szállításhoz csatolni. 
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3.2.1. Szállítólevél 

 
A szállítólevél (termékkísérő lap) olyan dokumentum, amely információt ad a szállított tételekről. 
Innen lehet információkat kapni pl. a mennyiségről, a megnevezésről, a tömegről, stb. A 
szállítólevelet elsősorban a csomagon belül kell elhelyezni (a tételen belül), azonban a csomagon 
kívül felragasztott öntapadó szállítólevél-tasak elhelyezése is elfogadott. 
 
A következőkben felsorolásra kerülnek a szállítólevél legfontosabb tartalmi összetevői: 
 

 a szállítólevél száma 

 a küldő neve, címe 

 a címzett neve, címe 

 a szállítólevél dátuma 

 a csomagoló neve vagy esetleg aláírása 

 bruttó tömeg, nettó tömeg 

 szállítólevél pozíciók 

 a megrendelő neve (kapcsolattartó személy) 

 rendelési szám 

 rendelési dátum 

 rendelési pozíció 

 Knorr-Bremse cikkszám 

 Knorr-Bremse cikk-megnevezés 

 szállítói cikkszám 

 (rendelési pozíciónkénti) szállítási mennyiség mennyiségi egységben 

 Knorr-Bremse mennyiség egység 

 rakományhordozó típusa (ha szükséges) 

 göngyöleg darabszám 

 gyártási dátum, lejárat ideje (ha szükséges) 

 sarzs-szám (amennyibené szükséges). 

 
A szállított tételek gyors azonosíthatósága és az árubeérkezésen való összegyűjtéskor a hibázás 
elkerülése érdekében a szállítóleveleket lehetőség szerint vonalkóddal kell ellátni. Kérésre a 
szállítólevelet a Knorr-Bremse által előírt vonalkóddal kell ellátni. 
 

3.2.2. Vonalkód 

 
Az alkalmazandó kód megfelel a DIN EN 799 szabvány szerinti 128-as típusú kódnak. 
 
A vonalkód tartalma 
 
A Knorr-Bremse specifikus vonalkódnak a következő tartalommal kell rendelkeznie és a 
következők szerint kell felépülnie: 
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1. a szállító szállítólevél-száma 
2. a Knorr-Bremse rendelési száma (a megrendelőcsoport rövidítése nélkül) 
3. a Knorr-Bremse rendelési pozíciója (nem LS-pozíció) 
4. a szállítási mennyiség a Knorr-Bremse mennyiség egységben (a szállítási mennyiségegység 
megadása nélkül). 
 
Ezeket az adatokat egy vonalkódon belül egymástól #-al elválasztva egymás után kell kinyomtatni. 
Kiegészítésképpen ezeket az adatokat a vonalkód alatt olvasható karakterekkel is fel kell tüntetni. 

 
 
3.1. Ábra: A Knorr-Bremse specifikus vonalkód formája és képe 

 
A 3.1 ábra egy Knorr-Bremse specifikus vonalkódot mutat be. Sorrendben a következőket 
tartalmazza: a szállító szállítólevelének számát (41089), a Knorr-Bremse rendelési számát 
(4630074632), a Knorr-Bremse rendelési pozícióját (10) és a szállítási mennyiséget (4 darab). 
 
A vonalkód formátuma és pozíciója 
 
Az olvasható szöveg típusaként „Univers Condensed” betűtípust kell alkalmazni. A betűnagyságot 
a sávszélességi paraméter, ill. távolság határozza meg, amelyek a következők szerint vannak 
definiálva. 
 
A vonalkódokat feketében kell nyomtatni fehér alapra. A magasságnak 9-10mm-nek kell lennie. A 
sávszélesség és távolságarányok a következők lehetnek: 6, 12, 18, 24 (B-paraméter ill. S-
paraméter az ESC-szakaszban). 
 
Ha a szállítólevél-szám alfanumerikus, nagybetűket kell alkalmazni. Az adatmegadásban üres- és 
speciális karakterek is szerepelhetnek (kivéve: #). A szállítólevél száma maximum 16 karakterből 
állhat (beleértve az üres és speciális karaktereket is). Az össze többi tisztán numerikus vonalkód 
esetén az üres- és speciális karakterek tiltottak. 
 
Az első információ előtt és az utolsó után (szállítólevél-szám, ill. szállítási mennyiség) semmilyen 
karakter sem állhat. A vonalkód-mező kezdetének/végének a peremtől, másik sávtól vagy 
karaktertől való távolságának legalább 6,4mm-nek kell lenni. 
 
Kiegészítésképpen, a Knorr-Bremse specifikus vonalkódra még a következők érvényesek: 
 
A rendelési pozíció megadásához max. 5 karaktert szabad felhasználni. Az elől álló 0-kat nem kell 
nyomtatni. 
A tizedesvesszőnek a mennyiség megadásakor vesszőnek kell lenni, az ezres értékek 
elválasztása nem megengedett. A mennyiségi mező 17 karakterre van korlátozva. 
 
A vonalkódot minden egyes szállítólevél-pozícióhoz a pozíció-leírás alá kell nyomtatni. 
 

  



Knorr-Bremse Csomagolási Kézikönyv Vásárolt Alkatrészekre 

Verzió: 2014 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Knorr-Bremse  30  
 

3.3. Az anyagmozgatásnál figyelembe veendő szimbólumok 

 
Amennyiben a csomagáru a csomag speciális anyagmozgatását követeli meg, ezt egyértelműen 
látható utalásoknak a csomagoláson kívül való elhelyezésével kell tudatni. A csomagok 
anyagmozgatására utaló szimbólumokat az ISO R780 és a DIN 55402 nemzetközileg egységesen 
meghatározza. 
 
A szimbólumok alkalmazásától semmi esetre sem szabad eltekinteni, mivel önmagukat 
magyarázzák és a nemzetközi forgalomban adódó nyelvi nehézségeket kiküszöbölik. A 
legfontosabb jelöléseket a 3.1 táblázat foglalja össze: 
 

 
 
törékeny csomagáru 

  
kampó nem használható 
az anyagmozgatáshoz 
 

 

 
felfelé 

 
 
hőtől (napsugárzástól) 
védeni kell 

 
 
hőtől és radioaktív 
sugárzástól védeni 

 

 
itt ütköztethető 

 

  
nedvességtől védeni 

 

 
súlypont 

 
 
itt nem szabad kézi 
emelőlapot alkalmazni 

 
 
megengedett 
emelőterhelés 

 

 
kapcsok a nyíl irányában 

 
 
megengedett 
hőmérséklettartomány 

 
 
itt nem szabad villás 
targoncával megközelíteni 

  
elektrosztatikus 
veszélyeztetettségű 
elem 

 
 
a záró-réteget nem szabad 
megsérteni 

 

 
itt felhasítható 

 
3.1: Ábra: A csomagok jelölése a DIN 55402 és az ISO R780 szerint 
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4. Standard csomagolások 

 
A Knorr-Bremse megköveteli az egy-utas és több-utas csomagolásokra ill. rakományhordozókra 
vonatkozólag az újrahasznosítható anyagok alkalmazását. Azonban ezek közül is előnyben kell 
részesíteni a több-utas csomagolások és rakományhordozók alkalmazását. 
 
A költséges egyedi csomagolások elkerülésével a csomagolóanyagok költségeinek lehető 
legalacsonyabban tartása érdekében a standard csomagolások alkalmazásához kell nyúlni. 
 
A standard csomagolások kapcsán különbséget teszünk a speciális Knorr-Bremse standard több-
utas csomagolásokban (pl. KB műanyagbetétek, formabetétek, stb.), amelyek általában a Knorr-
Bremse tulajdonát képezik, valamint az általában vett standard csomagolások (pl. hullám- és 
kartonpapírok, védőhálók, stb.) között. 
 
A Knorr-Bremse három féle csomagolást különböztet meg: belső csomagolást, külső csomagolást 
és rakományhordozót: 
 

 A belső csomagolás feladata, hogy a tételeket az érzékenységüknek megfelelően a külső 
csomagoláson belül kipárnázza vagy rögzítse.  

 

 A külső csomagolás feladata, hogy a felvegye a külső- és belső erőhatásokat (nyomás, 
tehetetlenségi erő, stb.). 

 

 A rakományhordozó feladata, hogy a csomagot védje szállításkor, és biztonságos szállítást 
és tárolást biztosítson. 

 
A csomagolási mód kiválasztása a tételek tulajdonságaitól, a védelmi követelményektől, a szállítás 
módjától és a szállító adottságaitól függ. 

 
A biztos és csúszásmentes szállítás garantálása érdekében különböző segédanyagokra van 
szükség. Ezek csomagolási segédanyagok, mint pl. keret, élvédő, stb., valamint térkitöltő anyagok 
a jobb rögzíthetőség érdekében, pl. légbuborékos fólia vagy csomagolópapír, stb. Ezeken kívül 
alkalmazhatók különböző korrózióvédő csomagolások, mint pl. VCI-fóliák vagy VCI-papírok a 
korróziós hatás ellensúlyozására a szállítás alatt. 

 
A standard csomagolások úgy kerülnek kialakításra, hogy korrekt alkalmazás esetén eleget 
tesznek az összes rakodási, raktározási és szállítási követelménynek. Ide tartozik az összes olyan 
szempont, mint a csomagáru védelme, a környezet védelme a csomagárutól, a csomagolás 
egyszerű és biztonságos pakolhatósága, a csomagolás raktározhatósága, valamint a csomagolás 
biztos és egyszerű pakolhatósága villás emelővel vagy kézzel. 
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Belső- Ill. darabonkénti csomagolás 

Tasak ill. műanyagzacskó, ESD tasak, ESD fólia 

Hullámpapír és kartonpapír csomagolás, ESD kartonpapír 

Védőháló 

KB műanyagbetét 

KB specifikus formabetét (saját gyártás) 

Köztes betét, elválasztó betét 

ESD hab 

Külső csomagolás 

Hullámpapír és kartonpapír csomagolás 

Több-utas tárolóedény, KLT, ESD tároló 

Fa-láda 

Rakományhordozó 

Euro-raklap 

Egy-utas raklap 

Euro rácsos láda (Gitterbox) 

Fa-láda 

Csomagolási segédanyagok 

Felcsapható keret 

Sztreccs-fólia / zsugorfólia / fólia burkolat 

Átfogás műanyagpánttal, fémpánttal 

Rakománybiztosító eszköz 

Élvédelem / sarokvédelem 

Kipárnázó anyagok 

Légbuborék-fólia 

Légpárna 

Csomagolópapír 

Hab-fólia 

Korrózióvédő csomagolások 

VCI-fólia, VCI-papír 

Anti-kondenzáló tasak 

 
A szükséges több- / egy-utas csomagolások megrendelése, amennyiben a Knorr-Bremse bocsátja 
a beszállító rendelkezésére, a szállító felelőssége. 
A Knorr-Bremse tulajdonát képező több-utas csomagolások engedély nélküli selejtezésének 
költségei a szállító részére kiszámlázásra kerülnek. 
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4.1. Belső- ill. egyedi csomagolások 

 
Tételvédelmi és kezelhetőségi okokból a tételek nagy darabszáma esetén belső- ill. egyedi 
csomagolásra van szükség. 
 
A belső- ill. egyedi csomagolás a legkisebb csomagegység. Csak egyetlen (adott cikkszámú) 
cikket tartalmazhat. 
 
Ez állhat 
 

 több-utas-, ill. 

 egy-utas csomagolóanyagból. 
 
Több-utas belső csomagolások pl.: 
 

 KB műanyagbetétek 

 KB specifikus formabetétek 

 műanyag térelválasztó betétek vagy köztes betétek. 
 
A tételeket csak tiszta több-utas csomagolásban szabad elhelyezni. A szállító köteles a használt 
több-utas csomagolásokból a szennyeződött töltőanyagot eltávolítani. Ennek költségét a szállító 
viseli. 

 
A több-utas csomagolásokat csak akkor szabad újra felhasználni, ha állapota megfelel 
ugyanazoknak a követelményeknek (tételvédelemre alkalmas), mint amit az új több-utas 
csomagolás képes garantálni. 

 
Egy-utas belső csomagolások pl.: 

 
 tasakok, ill- műanyagzacskók 

 hullámpapír- és kartonpapír csomagolás  

 védőhálók 

 betétek, formák vagy kivágások kartonpapírból. 
 
Amennyiben a Knorr-Bremse csomagolási kézikönyvben nincs előírás, ill. másik oldalról a Knorr-
Bremse nem ad előírást, a belső csomagolás követelményeiről, valamint a kialakításáról és 
alkalmazásáról való döntési felelősség a szállítónál van, miközben a Knorr-Bremse fenntartja a 
felülvizsgálat jogát. 

 

4.1.1. Tasakok ill. műanyagzacskók 

 
Az olyan ömlesztett áruk ill. kismérető tételek esetén, ahol nincs szükség a 
felületvédelemre, a tasakok ill. műanyag zacskók alkalmazása javasolt. 
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Tulajdonságok Tasakok ill. műanyagzacskók 

Méret A csomagáru tömegétől és térfogatától függ. 

Zárás Tépőzár, hegesztés, ragasztószalag, stb. 

Alkalmazás A tasakokat nem szabad önálló rakományként alkalmazni. 
Szállításhoz stabil edénybe vagy rakományhordozóra kell 
elhelyezni. Ezt a csomagolási módot főként ömlesztett áruk 
esetén, kismérető tételeknél, mint csavarok, alátétek 
alkalmazzák. 

Alkalmazási előfeltételek Az engedélyezett tasaknak szakadás-, lyuk- és tömítetlenség-
mentesnek, és megfelelően zárhatónak kell lennie. 

Speciális eset VCI-tasakok alkalmazása korrózió-érzékeny cikkek esetén 

Fehér, nem átlátszó, UV-fényszűrő / antisztatikus zacskó 
használata a különösen érzékeny műanyag alkatrészek 
esetében a nem kívánt morzsolódás ellen (az ózon védő 
bevonat kilyukadásának megelőzése érdekében). 
Tárolás DIN 7716 szabvány szerint. 
A méretet a szállított mennyiség határozza meg. 

 
 
Alkalmazási példák:      Példa helytelen alkalmazásra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sérülés- és károsítási veszély, mivel 
vágószerszám szükséges. Fehér, nem átlátszó,  

UV-fényszűrő / antisztatikus 
zacskó 
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4.1.2. KB műanyagbetétek 

 
Az olyan kis-közepes méretű tételekhez, amelyek a szállítási sérülések ellen 
speciális csomagolási védelmet igényelnek, a Knorr-Bremse a KB 
műanyagbetétek alkalmazását javasolja. A sérülésmentes tételszállítás 
biztosítása mellett a KB műanyag betétek alkalmazása javítja az anyagáramlást 
a szállítótól a Knorr-Bremse felé az optimális kezelhetőség, a kedvező 
tételkivétel, a rakodhatóság, a stabilitás és az optimális helykihasználás által. 

 
A KB műanyag betétek ajánlásával a Knorr-Bremse a következő célokat követi: 

 
 sérülésmentes szállítás 

 minőség-, forma- és mennyiség-stabilitás 

 optimális helykihasználás 

 rakodhatóság 

 kedvező tételkivétel / optimális kezelés a gyártási folyamatban 
 

 

Tulajdonságok KB Műanyagbetétek 

Méret Az összes műanyag betét alapmérete: 329x243mm, melynél 
a falvastagság 0.7 mm. A rekesz méretek a műanyag betét 
típusától függően különbözőek. 

Megengedett össztömeg - 

Követelmények A műanyag betét típusát a rekesz nagyság és a csomagáru 
mérete alapján kell kiválasztani. Az alkatrészek magassága 
nem lépheti túl a betét magasságát. Egyidejű optimális 
helykihasználás mellett garantálni kell a könnyű kivételt. 

Rakodhatóság A műanyag betéteknek bármely korlátozás nélkül 
rakodhatónak kell lenniük. Kivételek esetében, mint pl. 
kivágott betéteknél, meg kell jelölni az adott csomagolást. 

Alkalmazás A műanyag betéteket egyedi- ill. belső csomagolásként 
alkalmazzák speciális védelmi és kezelési követelményű 
tételek esetén. A műanyag betéteket lehetőség szerint 
teljesen ill. optimálisan kell feltölteni (megfelelő rekesz méret 
és minden rekesz kitöltése). 

Alkalmazási előfeltételek Sérült műanyag betétek (mint pl. belapított betétek, 
repedések és gyűrődések a hálóban) nem használhatók. A 
kivágott betéteket nem szabad újrahasználni. 

 
 
A következő KB műanyag betétek alkalmazhatóak: 
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01-es típus 

 

Hossz: 27.9 mm 

Szélesség: 26.8 mm 

Mélység: 15 mm 

  

Rekesz: 88 

Falvastagság: 0.7 mm 

02-es típus 

 
Hossz: 37.8 mm 

Szélesség: 37.8 mm 

Mélység: 15 mm 

  

Rekesz: 48 

Falvastagság: 0.7 mm 

03-as típus 

 
Hossz: 37.8 mm 

Szélesség: 37.8 mm 

Mélység: 30 mm 

  

Rekesz: 48 

Falvastagság: 0.7 mm 

04-es típus 

 

Hossz: 62.2 mm 

Szélesség: 27.5 mm 

Mélység: 35 mm 

  

Rekesz: 40 

Falvastagság: 0.7 mm 
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05-ös típus 

 
Hossz: 104.21 mm 

Szélesség: 27.51 mm 

Mélység: 20 mm 

  

Rekesz: 24 

Falvastagság: 0.7 mm 

06-os típus 

 
Hossz: 60,9 mm 

Szélesség: 53.8 mm 

Mélység: 47 mm 

  

Rekesz: 20 

Falvastagság: 0.7 mm 

07-es típus 

 

Hossz: 72.2 mm 

Szélesség: 72.2 mm 

Mélység: 40 mm 

  

Rekesz: 12 

Falvastagság: 0.7 mm 

08-as típus 

 

Hossz: 45.9 mm 

Szélesség:  

Mélység: 34,68 mm 

  

Rekesz: 28 

Falvastagság: 0.7 mm 

09-es típus 

 

Hossz: 89,45 mm 

Szélesség:  

Mélység: 15,50 mm 

  

Rekesz: 8 

Falvastagság: 0.7 mm 
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10-es típus 

 
Hossz: 132,5 mm 

Szélesség:  

Mélység: 27 mm 

  

Rekesz: 3 

Falvastagság: 0.7 mm 

11-es típus 

 
Hossz: 83.75 mm 

Szélesség: 53mm 

Mélység: 51,2 mm 

  

Rekesz: 14 

Falvastagság: 0.7 mm 

12-es típus 

 Hossz: 115 mm 

Szélesség: 38 mm 

Mélység: 40 mm 

  

Rekesz: 11 

Falvastagság: 0.7 mm 

13-as típus 

 Hossz: 112 mm 

Szélesség: 28 mm 

Mélység: 30 mm 

  

Rekesz: 18 

Falvastagság: 0.7 mm 

14-es típus 

 
Hossz: 170 mm 

Szélesség: 49 mm 

Mélység: 50 mm 

  

Rekesz: 6 

Falvastagság: 0,7 mm 
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15-ös típus 

 
Hossz: 72,2 mm 

Szélesség: 72,2 mm 

Mélység: 45 mm 

  

Rekesz: 12  

Falvastagság: 0,7 mm 

16-os típus (fedő) 

 
Hossz: 243 mm 

Szélesség: 329 mm 

Mélység: 1 mm 

  

Rekesz: 0 

Falvastagság:  0,7 mm 

17-es típus 

 Hossz: 110 mm 

Szélesség: 34 mm 

Mélység: 34 mm 

  

Rekesz: 16 

Falvastagság: 0,7 mm 

 
A szállító azon a csomagoláshoz és a szállításhoz nem alkalmazhatja a KB műanyag betéteket, 
amelyek nem a Knorr-Bremse részére történnek. 
 
KB műanyagbetétek rendelése 
 
Az olyan kis-közepes méretű tételekhez, amelyek a szállítási sérülések ellen speciális csomagolási 
védelmet igényelnek, a Knorr-Bremse a KB műanyagbetétek alkalmazását javasolja. 
 
A beszállító felelős a szükséges műanyagbetétek megrendeléséért és összegyűjtéséért. A 
betéteket közvetlenül a gyártótól kell igényelni, 10 munkanappal a használatuk előtt. Ennek 
megkönnyítése érdekében a Knorr-Bremse a beszállító rendelkezésére bocsát egy űrlapot. 
 
Alkalmazási példák        Példa hibás alkalmazásra 

 
  

    
 
 
 
 
 

A betéttípus kedvezőtlen kiválasztása  
(a rekesz mérete túldimenzionált) 
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4.1.3. KB Specifikus formabetétek / elválasztók 

 
 
A speciális felületkezeléssel ellátott, ill. geometriával (pl. külső menet), 
speciális lakkozással, stb. rendelkező tételek különleges védelmet 
igényelnek a szállítás és raktározás során. 
 
Ilyen esetben alkalmazhatók a Knorr-Bremse tétel-specifikus betétek és 
elválasztók. Az alkalmazásra kerülő betétek, ill. betét-típusok és alkalmazásuk esetenként kerülnek 
egyeztetésre és megegyezésre a Knorr-Bremse és a szállító között. 
 
 

Tulajdonságok Formabetétek / válaszfalak 

Méret Alkalmazási területtől függően különböző. A csomagáruhoz 
egyedileg kell illeszteni. 

Megengedett össztömeg A betét-típustól és a csomagárutól függ. 

Követelmények A betétek / elválasztók minőségének kielégítő stabilitást kell 
biztosítania a szállításkor és a rakodáskor, és ütésállóknak 
kell lenniük, valamint védeniük kell a közvetlen 
érintkezésektől. 
Garantálni kell a védőfunkciót. 

Rakodhatóság A betéteknek / elválasztóknak bármely korlátozástól 
mentesen rakodhatónak kell lenniük. 

Alkalmazás A betéteket és elválasztókat egyedi és belső 
csomagolásként alkalmazzák speciális védelmi és 
kezelésigényű tételek esetén. 

Alkalmazási előfeltételek Nem alkalmazhatók sérült (pl. repedések a formán), 
szennyezett valamint nem teljes betétek / elválasztók. 

 
Alkalmazási példák: 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.1.4. Védőhálók 

 
A védőhálókat olyan tételeknél alkalmazzák, amelyek speciális védelmet 
igényelnek, mint pl. külső menet, stb., azonban méretük, alakjuk vagy tömegük 
révén nem alkalmasak a KB műanyag betétekbe történő csomagolásra. 
 
Az anyagvédelem ilyen módja a KB műanyag betétek alkalmazása mellett 
egyszerű és kedvező költségű alternatívát kínál. 
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Tulajdonságok Védőhálók 

Méret Különböző nagyságok és anyagvastagságok. A védőhálók 
alkalmazása tétel-típus és felületvédelem szerint. 

Metszet Tetszőlegesen igazítható. 

Alkalmazás A védőhálókat egyedi csomagolásként alkalmazzák. Ezt a 
csomagolási módot főként különböző kontúrral rendelkező 
könnyűtől – nehéz tételeknél a tétel védelmére használják. 

Alkalmazási előfeltételek A védőhálónak szakadás-, lyuk ill. szennyeződésmentesnek 
kell lennie. 

Speciális eset Belső elválasztóként is alkalmazható. 

 
Alkalmazási példák:      Példa hibás alkalmazásra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5. Belső- ill. egyedi csomagolás elektronikus alkatrészekhez 

 
ESD tasakok, ESD borítás 
Az ESD tasakok és ESD borítások segítenek megvédeni az elektrosztatikusan érzékeny 
anyagokat az ESD sérülésekkel szemben. Ennek köszönhetően a csomagolt anyagok nem 
kerülnek közvetlen kapcsolatba egymással. Minden összetevőt egyenként kell csomagolni, ESD 
tasak, vagy ESD borítás segítségével egymástól el kell választani őket. 
 

  
  

Megnövekedett kezelési ráfordítás 
(minden tétel külön csomagolva) 
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ESD hab 
Az ESD hab segít megvédeni az elektrosztatikusan érzékeny anyagokat az ESD sérülésekkel 
szemben, azáltal, hogy a fizikai védelmet nyújt az ütések és rezgések ellen. A becsomagolt tételek 
nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba egymással. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az 
eszközöket ESD tasakba kell helyezni, vagy ESD borítással kell ellátni a csomagolás előtt. 
 

 
 
ESD karton 
Az ESD kartonok (általában hullámkartonok) speciális védőbevonattal rendelkeznek, melyek 
segítenek az elektrosztatikusan érzékeny anyagok védelmében azáltal, hogy fizikai védelmet 
nyújtanak az ütésekkel és a rezgésekkel szemben. 
 

 
 
 
ESD tárolók 
Az ESD tárolók elektronikusan vezető műanyagból készülnek, melyek segítenek az 
elektrosztatikusan érzékeny anyagok védelmében azáltal, hogy fizikai védelmet nyújtanak az 
ütésekkel és a rezgésekkel szemben. 
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4.2. Külső csomagolás 

 
A külső csomagolás feladata, hogy ellenálljon a külső és belső erőhatásoknak (nyomás, 
tehetetlenségi erő, stb.). 
 
A külső csomagolások egyidejűleg alkalmazhatók belső-, ill. egyedi csomagolásként is, pl. 
hullámpapír ömlesztett árukhoz, vagy több belső- és egyedi csomagolás összefogásához. 
 
A belső- és egyedi csomagolásokat a külső csomagolásban úgy kell elhelyezni, hogy a tömeg 
elosztása egyenletes legyen. A külső csomagolás nagyságának a belső- ill. egyedi 
csomagolásokhoz kell igazodnia. Ha a belső- vagy egyedi csomagolás kisebb, mint a külső 
csomagolás, az összes holt teret ki kell tölteni úgy, hogy a belső és az egyedi csomagolás 
szállításkor és rakodáskor ne csúszhasson meg. 
 
Példák a külső csomagolásra: hullámpapír és karton csomagolások, több-utas edények, kis 
rakományhordozók (KLT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. Több-utas edények / kis rakományhordozók 

 
 
A kis rakományhordozó (KLT) olyan túlnyomórészt szabványos tárolóedény 
megnevezése, amely legtöbbször műanyagból van, és a tételek szállításához és 
raktározásához használják. 
 
Standard jelleggel a szabványosított és gyűjtő-rendszerképes VDA kis rakományhordozó rendszer 
a DIN 30820 ill. VDA 4500 ajánlás alapján kerül alkalmazásra. Ennek során feltétlenül figyelembe 
kell venni, hogy a KLT egységesen RAL5012 (kék) színű. (Különleges kivitel ESD-védelemmel: 
fekete.) 
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Tulajdonságok Több-utas edények / kis rakományhordozók 

Méret Kis rakományhordozó típusonként (lásd a 4.1 táblázatot 
„KLT-típusok”). 

Megengedett össztömeg Kézi anyagmozgatás esetében 20 kg. 

Követelmények Lásd a megengedett anyagok listáját (2.2.2 fejezet) és a 
VDA-ajánlást (engedélyezett KLT-gyártók). 

Rakodhatóság Egy olyan raktározási rendszernek illetve hálózatnak kell 
rendelkezésre állnia, amely biztosítja a kis 
rakományhordosók biztonságos rakodhatóságát. 

Alkalmazás A több-utas ládák egyedi csomagolásként vagy 
alternatívaként külső csomagolásként is szóba jöhetnek. A 
szállítás és anyagmozgatás közbeni sérülések vagy 
elvesztés elkerülése érdekében a tételeket a ládában 
megfelelően biztosítani kell. 

Alkalmazási előfeltételek A több-utas ládáknak szennyeződés-, sérülésmentesnek stb. 
kell lennie.  
Garantálni kell a magas stabilitást. 

 
 
Alkalmazási példák: 
 
Ömlesztett áru           Darabáru KB műanyagbetétben                     Darabáru védőhálóban 
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4.2.2. Hullámpapír és kartonpapír csomagolások 

 
A hullámpapír és kartonpapír csomagolásokat egyedi-, ill. belső 
csomagolásként, valamint külső csomagolásként is alkalmazzák. 
 
A normál kartonpapír csomagoláshoz képest a hullámpapír-karton 
nagyobb stabilitással bír, ezért nagyobb súlyokhoz alkalmasabb. 
 
 

Tulajdonságok Hullámpapír és kartonpapír csomagolások 

Méret Az alkalmazási területtől függően különböző. A csomagolt 
áruhoz egyedileg kell igazítani. 

Megengedett össztömeg Kézi anyagmozgatás esetében 20 kg. 

Követelmények A karton minőségének a rakodhatósághoz megfelelő 
stabilitásúnak és ütésállónak kell lennie. A kiválasztandó 
minőségi szabvány a DIN 55468-ban van rögzítve. 

Rakodhatóság A kartonoknak bármely korlátozás nélkül rakodhatóknak kell 
lenniük. Kivételek esetén az adott csomagolásokat meg kell 
jelölni. 

Alkalmazás Korrózió-érzékeny tételek esetén kerülni kell a tételeknek a 
kartonnal való közvetlen érintkezését (pl. VCI-fólia 
segítségével). 
A kartonban történő rendeltetésszerű tételkezelésre és 
szállításra kifejezetten ügyelni kell a sérülések és az abból 
következő anyagi károk elkerülése érdekében. 

Alkalmazási előfeltételek A kartoncsomagolásoknak száraznak, épnek, 
sérülésmentesnek (pl. szerkezeti szakadás) kell lenniük. 

 
Alkalmazási példák:      Példa hibás alkalmazásra: 
 
Mint külső csomagolás:       
 
 
 
 
 
 
 

Mint egyedi- ill. belső csomagolás: 
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4.3. Rakományhordozók 

 
A rakományhordozók feladata, hogy szállításkor védje a csomagárut, valamint hogy biztos 
szállítást és raktározást garantáljon. 
 
Rakományhordozók többek között az Euro raklapok, egy-utas raklapok, Euro rácsos ládák 
(Gitterbox) valamint a több-utas tárolók. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.3.1. Euro raklapok 

 
 
Az Euro raklapok méretének a nemzetközi szabványoknak kell megfelelniük: 
1200 x 800 x 140 mm (Euro raklap a DIN 15146 2. rész szerint) és 1200 x 
1000 mm (Euro ipari raklap a DIN 15146 3. rész szerint). Csak ezekben az 
esetekben garantálható az optimális modulképzés és a raklap optimális 
kihasználása. 
(Az Euro raklap egy pontra hatóan maximum 1000kg-mal, a terhelést egyenletesen elosztva pedig 
2000 kg-mal terhelhető). 

 
 

Tulajdonságok Euro raklap 

Méret 1200 x 800 mm x 140 mm 

Megengedett össztömeg 1000 kg 

Követelmények Euro raklap a DIN 15146 szerint 

Rakodhatóság A biztonságos rakodhatóság érdekében az Euro raklapoknak 
stabilan kell állniuk. 

Alkalmazás Az Euro raklapok a rakományegység képzésére szolgálnak. 
A rakománybiztosítás az Euro raklapon csomagolási 
segédeszközzel történik (sztreccs-fólia, pánt, stb.). 

Alkalmazási 
előfeltételek 

Az Euro raklapnak kifogástalan és rendeltetésre alkalmas 
állapotban kell lennie. 
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Az Euro raklapnak mindenkor rendelkezni kell a következő jellemzőkkel annak érdekében, hogy 
továbbra is felhasználható legyen. Amennyiben ezeknek a kritériumoknak nem felel meg, a raklap 
nem cserélhető, és a továbbiakban nem használható fel a gyűjtő-körfolyamatban. 
 
 
 
 

 
1 Az European Pallet Association EPAL beégetett 

bélyegzője 
 2 Egy Európai Vasúttársaság beégetett bélyegzője 
 3 Az Európai Paletta-Pool EUR beégetett bélyegzője 
 4 Szabványos szögelés-kép 
 5 Rögzített padlódeszka 
 6 Nincs penészképződés 

 
 
 
 
 
Amennyiben az Euro raklapokra a következő kritériumok valamelyike igaz, akkor nem 
használhatók fel többé: 
 
 

 A padló- vagy a fedéldeszka repedt 

 A tipikus jelölések hiányoznak (DB, EPAL, stb.) 

 Deszka vagy tuskó hiányzik vagy eltört 

 A teherviselő képesség már nem garantálható 

 Túlságosan szennyezett 
 

Hiányzó talpdeszka:     Repedt fedél-deszka perem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiányzó fedél-deszka: 
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4.3.2. Euro Gitterbox 

 
A Gitterbox rakodási segédeszköz. A Gitterbox méretei szabványosítottak, a 
szélessége: 835 mm, a hossza: 1240 mm, a magassága pedig 970 mm, üresen a 
súlya kb. 84 kg. A Gitterboxok rakatolhatóak, tetejükre Euro raklap is pakolható, 
ezáltal blokk-rendszerűen is elhelyezhetők. Az Euro Gitterbox terhelhetősége az 
európai raklap-gyűjtő rendszerben 1500 kg-ig terjed, a rárakott teher max. 6000 kg 
lehet. 
 

Tulajdonságok Euro Gitterbox 

Méret 1240 x 835 x 970 mm 

Megengedett össztömeg 1500 kg (a saját tömegén kívül). 

Követelmények Euro Gitterbox a DIN 15155 szerint 
A súlyt egyenletesen el kell osztani és elmozdulás ellen 
biztosítottnak kell lennie. 

Rakodhatóság A Gitterboxoknak stabilan kell állniuk, és olyan 
rendeltetésszerű állapotban kell lenniük, hogy biztonságos 
és veszélytelen rakatolhatóságot tegyenek lehetővé. 

Alkalmazás Az ilyen rakományegység lehetőség szerint csak egy cikket 
tartalmazzon. 

Alkalmazási előfeltételek Az Euro Gitterboxnak kifogástalan állapotban kell Lennie 
bárminemű külső sérülés nélkül; mint pl. elhajlott keret vagy 
rács, nem nyitható előlap, rozsdafoltok, hiányzó elemek, stb. 

 
Az Euro raklapokhoz hasonlóan az Euro Gitterboxoknak is olyan jegyekkel kell rendelkezniük, 
amelyek alkalmassá teszik őket a gyűjtő-rendszerbeli használatra: 
 

 EUR jel 

 Vasúti jel (pl. DB) 

 Önsúly kg-ban 

 Teherhatár 

 Rakodási tér 

 Terhelhetőség 

 „Y” jelölés 

 Gyártó 
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Példa engedélyezett és gyűjtő-rendszerképes Euro Gitterboxra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben a Gitterboxokra a következő kritériumok valamelyike igaz, nem használhatók többé: 
 
 

A peremvasak vagy a sarokoszlopok deformáltak 
 

A lenyitható oldalfal nem nyílik  
 
A padlókeretek vagy lábak deformálódtak 
 
Az acéldrót-rács kiszakadt vagy erősen elhajolt 
 
Hiányzó vagy eltört deszka 
 
Hiányzó jelölés 
 
Túlságosan lestrapált általános állapot (pl. rozsdás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 



Knorr-Bremse Csomagolási Kézikönyv Vásárolt Alkatrészekre 

Verzió: 2014 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Knorr-Bremse  50  
 

4.3.3. Egy-utas raklap 

 
Az egy-utas raklap vagy export-raklap a szállítótól a Knorr-Bremsehez történő 
egyszeri szállítást szolgáló raklap. A Knorr-Bremse kívánsága vagy előírása 
alapján a rakományhordozó anyaga fa, műanyag vagy hullámpapír lehet. A 
több-utas raklapokkal (Euro raklapok) szemben, ahol a piac különböző gyűjtő-
rendszerei elterjedtek, az egy-utas raklapoknak nincs cseréje. A szállítási 
láncolat utolsó fogadója felelős a raklap ártalmatlanításáért. 
 

Tulajdonságok Egy-utas raklap 

Méret 1200 x 800 mm 

Megengedett össztömeg A megengedett maximum össztömeg anyagonként 
különböző: Hullámpapír: 800 kg; préselt ill. fa raklap: 1000 
kg; műanyag: 1000 kg. 

Követelmények A fa, műanyag, hullámpapír egy-utas raklapok megengedett 
anyaglistáját lásd a 2.2.2 fejezetben. 

Rakodhatóság A raklapoknak stabilan kell állniuk és biztonságos valamint 
veszélytelenül rakatolhatónak kell lenniük. 

Alkalmazás A raklapok rakományegység képzésére szolgálnak. A 
rakomány biztosítása a raklapon csomagolási 
segédanyagokkal történik (sztreccs-fólia, pánt, stb.) 

Alkalmazási előfeltételek A raklapnak kifogástalan és rendeltetésszerű állapotban kell 
lennie. 

 
Példák: 
 
Egy-utas műanyag raklapok:     Egy-utas raklapok keménypapírból: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Egy-utas raklapok préselt raklap ill. fából: 
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4.3.4. Faláda 

 
A faládákat főként nagy értékű tételek esetén, tengeri szállítmányoknál 
alkalmazzák. A faládák alkalmazása előtt minden esetben meg kell 
vizsgálni, hogy létezik-e alternatíva vagy hatékonyabb megoldás a 
csomagolásra, amely teljesíti a követelményeket. A faláda mindig csak 
másodlagos opció lehet. 
 
Az alkalmazott faládáknak az IPPC szabványnak kell megfelelniük, azaz 
meg kell akadályozni az organizmusoknak a nyers fába történő behatolását. A csomagolási 
anyagnak valamely engedélyezett gyártótól kell származnia, és hőkezeltnek vagy gázkezeltnek 
kell lennie. 
 

Tulajdonságok Faláda 

Méret Különböző ládakivitelek alkalmazási igény szerint. 

Megengedett össztömeg A láda konstrukciója szerint, max. 1000 kg. 

Követelmények Faláda a DIN 55499 szerint. 
A faládába elhelyezett tételeket úgy kell pozícionálni, hogy 
megcsúszás ellen biztosítva legyenek. Kizárólag olyan 
faládák engedélyezettek, amelyek szennyeződésmentesek, 
és rakatolhatóak. 

Rakodhatóság A faládáknak stabilan kell állniuk és biztonságos valamint 
veszélytelenül rakaltolhatónak kell lenniük. Ha a faláda nem 
rakatolható, azt jelezni kell. 

Alkalmazás A faládák rakományegység képzésére szolgálnak, és csak 
egy cikket tartalmaznak. 

Alkalmazási előfeltételek A faládáknak kifogástalan és rendeltetésszerű állapotban 
kell lenniük. 

 
 
Alkalmazási példák: 
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4.4. Csomagolási segédanyagok 

 
A csomagolási segédanyagokat a csomagoló eszköz lezárására és a csomag 
szilárdságának valamint a csomagáru védelmének növelésére használják. 
 
A csomagolási segédanyagok: a csomagolási kiegészítők, térkitöltő anyagok és 
korrózióvédő csomagolások. 
 
 

Csomagolási kiegészítők Térkitöltő anyag 
Korrózióvédő 
csomagolás 

A csomagolási kiegészítő 
anyagokat a biztonságos 
szállításra, ill. a külső 
csomagolás védelmére, stb. 
használják. Ezek az anyagok 
közé tartoznak a toldókeretek, a 
sztreccs-fóliák, az élvédők, a 
zsugorfóliák, stb. 

A kipárnázó anyagokat a 
csomagáru rögzítésére és 
kipárnázására használják. 
Ezek lehetnek pl.: 
csomagolópapír, habfólia, 
légbuborék-fólia, stb. 

A korrózióvédő 
csomagolásokat a 
korrózió elleni 
védelemre használják. 
Példák: VCI-fóliák, 
nedvességet megkötő-
tasakok, VCI-papírok, 
stb. 
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4.5. Rakományhordozók tisztítása és selejtezése 

 
A felhasználhatatlan csomagolóanyagok és rakományhordozók funkciójának és javításának 
kontrollja a szállítónak való visszaküldést megelőzően a Knorr-Bremsenél, ill. a további 
felhasználást megelőzően a szállítónál is megtörténik. 
 
A többé nem használható csomagolóanyag és rakományhordozó javítása vagy szükség esetén 
selejtezése a tulajdonos által történik. Ha a tulajdoni kérdést nem lehet egyértelműen tisztázni (pl. 
gyűjtőrendszerek esetén), a selejtezett csomagolóanyag és rakományhordozó selejtezéséért és 
pótbeszerzéséért a jogszerű birtokos felelős. 
 
A szállító azért felelős, hogy a tételei tiszta csomagolóanyagba legyenek csomagolva. A 
csomagolóanyag újbóli felhasználása előtt szükséges esetleges tisztítást (kívül vagy belül) az 
előbbiek értelmében a szállító vagy a szállító által meghatározott szolgáltató végzi el. A 
csomagolóanyag tisztításába adott esetben a címkék és címkemaradványok eltávolítása is 
beleértendő. 
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Melléklet 

 
1. Knorr-Bremse Telephelyek 

 
Knorr-Bremse GmbH Division IFE Kematen/Ybbs –Ausztria 

Dr. Techn. Josef Zelisko GmbH Mödling - Ausztria 

Knorr-Bremse GmbH Mödling - Ausztria 

IFE-CR a.s. Brno – Cseh Köztársaság 

IGE-CZ s.r.o. Brno – Cseh Köztársaság 

Freinrail Systèmes Ferrioviaires S.A. Reims - Franciaország 

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH Berlin - Németország 

Knorr-Bremse Vasúti Jármü Rendszerek Hungária Kft Budapest - Magyarország 

Knorr-Bremse Rail Systems Italia S.r.L. Florence - Olaszország 

Microelletrica Scientifica S.p.A. Rozzano - Olaszország 

IFE Tebel technologies B.V. Leeuwarden - Hollandia 

Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Srodków 
Lokomocji PL Sp.zo.o 

Krakkó - Lengyelország 

Knorr-Bremse SRL Bukarest - Románia 

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH Moszkva - Oroszország 

Microelettrica Scientifica (PTY) Ltd Johannesburg – Dél-Afrika 

Knorr-Bremse (SA) (Pty) Ltd. Spartan – Dél-Afrika 

Merak Sistemas Integrados de Climatización, S.A. Madrid – Spanyolország 

Sociedad Española de Frenos Calefacción y Señales S.A. Madrid – Spanyolország 

Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB Lund - Svédország 

Oerlikon-Knorr Eisenbahntechnik AG Niederhasli - Svájc 

Sydac Ltd. Derwent Business Centre Derby – Egyesült Királyság 

Knorr-Bremse Rail Systems (UK) Ltd Melksham – Egyesült 
Királyság 

Techtrain Associates Ltd.  Sheffield – Egyesült 
Királyság 

Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Ferroviários Ltds. Sao Paulo – Brazília 

Knorr Brake Ltd.  Kingston - Kanada 

Microelettrica USA LLC Randolph - USA 

New York Air Brake Corporation Watertown - USA 

Anchor Brake Shoe Company West Chicago - USA 

IFE North America Westminster – USA 

Knorr Brake Corporation Westminster – USA 

Merak North America LLC Westminster – USA 

Syday Pty Ltd.  Adelaide – Ausztrália 

Knorr-Bremse Australua Pty Ltd.  Granville NSW – Ausztrália 

Sigma Air Conditioning Pty Ltd.  Wetherill Park - Ausztrália 

Sigma Transit Systems Pty Ltd. Wetherill Park - Ausztrália 

Knorr-Bremse CARS LD Vehicle Brake Disc 
Manufacturing (Beijing) Co.,Ltd. 

Peking – Kína 

Knorr Bremse Nankou Air Supply Unit (Beijing) Co.Ltd. Peking – Kína 

Knorr-Bremse Systems for Rail Vehicles (Suzhou) Co.Ltd. 
Beijing Branch 

Peking – Kína 

Sigma Coachair Group (China) Co. Ltd. Changzhou – Kína 

Westinghouse Platform Screen Doors (Guangzhou) Ltd. Guangzhou – Kína 
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Knorr-Bremse Asia Pacific (Hilding) Ltd Hong Kong – Kína 

IFE-Victall Railways Vehicle Door Systems (Qingdao) Co., 
Ltd. 

Qingdao – Kína 

Merak Railways Technologies (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai - Kína 

Knorr-Bremse Systems for Rail Vehicles (Suzhou) Co. Ltd. Suzhou - Kína 

Merak Jinxin Air Conditioning Systems (Wuxi) Co.,Ltd. Wuxi – Kína 

Knorr-Bremse India Private Ltd.  Faridabad – India 

Knorr-Bremse Rail Systems Japan Ltd.  Tokyo - Japán 

Knorr-Bremse Rail Systems Korea Ltd.  Seoul – Korea 

Knorr-Bremse Asia Pacific (Holding) Ltd. Singapore 
Branch 

Singapore – Szingapúr  

Knorr-Bremse Asia Pacific (Holding) Ltd. Taiwan Branch Taipei - Tajvan 

 


