
Ühetüübilised kastid üksteises
sees.

Väiksemad kastid suuremate
sisse.

Suuremad kastid väiksemate
sees. Kuna kastid on koonuses,
siis kõrgem kast jääb
madalamasse kinni.

Õige virnastamine
tühjalt üksteise sisse 

Kõrget kaubaalust või keskmist virna
komplekteerides on lihtsam jälgida ülemise
kasti asetumist alumise kasti välimisele
fiksaatorile. Seejärel on mugav lasta kastil
kukkuda oma kohale. 

Välimise virna kaste saab
ka mõlemal fiksaatoril
libistades mugavalt oma
kohale asetada.

Veendu, et kastide mõlemad fiksaatorid on
korrektselt oma pesas ja kastide virnad on
sirged.

Tühjade kastide virnastamine üksteise sisse
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Pärast kasti tühjendamist liiguta kasti
liikuvad fiksaatorid avatud asendisse.

Seejärel lähevad kastid
üksteise sisse.

NB! Libista kastid üksteise
sisse üks külg allpool. See
on lihtsam.

ECR Baltic standardkastide tarnija:

OÜ BEPCO
Tatari 64,
10134 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 602 5088
Mobiil:   +372 502 3793
         +372 502 2033

info@bepco.ee
www.bepco.ee

Kast on OÜ BEPCO omand ja seda ei ole võimalik heauskselt omandada. Kui kast on
teie valduses ilma OÜ BEPCO nõusolekuta, peate selle viivitamatult tagastama.
Ebaseaduslikku valdamist võidakse karistada kriminaalkorras.

Hoia purunenud kast alles ja tagasta see OÜ BEPCO´le. Normaalse kulumise tõttu
purunenud kasti vahetab OÜ BEPCO terve kasti vastu.

Toodetega täidetud kastide virnastamine üksteise peale

Pärast toodete sisestamist kasti lukusta
alati koheselt kasti liikuvad fiksaatorid
suletud asendisse. Nii väldid toodete
juhusliku rikkumise, kui keegi üritab
kogemata teist kasti peale panna
avatud asendis fiksaatoritega kastile.

Seejärel võid kasti teise poole
vabalt lasta kukkuda teise
fiksaatori peale.
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3 Vale virnastamine
tühjalt üksteise sisse 

täis 

ECR Baltic standardkastide kasutusjuhend 

Kasti tüüp B1 B2 B3 B4 B5
Mõõdud 40x30x12cm 40x30x17cm 40x30x29cm 60x40x17cm 60x40x24cm
GTIN 4741525431189 4741525431707 4741525432902 4741525641700 4741525642400

EUR alus - kõrgus 1,8m
Postide arv alusel 8 8 8 4 4
Täis kastide kogus postis 16 11 6 11 7
Kokku kaste alusel 128 88 48 44 28

Tühjade kastide kogus postis 34 23 13 23 16
Kokku tühje kaste alusel 272 184 104 92 64

Aseta enne üks pool fiksaatori
peale ja veendu, et see läheb kasti
all olevasse fiksaatori pesasse.

NB! Kasti kaubaga
käideldes, on
liikuvad fiksaatorid 
ALATI liigutatud
suletud asendisse. 

NB! Ära käitle kasti konksuga!


