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Dados gerais de Embalagem
Cada componentes fornecido à ZF deve ter sua embalagem definida antes do inicio de fornecimento. Para estas embalagens o
FORNECEDOR deverá, junto com a ZF, fazer um acompanhamento em relação às quantidades, limpeza e conservação. O
FORNECEDOR é responsável por assegurar que o material entregue esteja livre de sujeiras/contaminações.
Deve-se assegurar que qualquer eventual desvio em relação aos fornecimentos não seja decorrente da falta de embalagens.
No caso da falta de embalagem determinada, o FORNECEDOR deve entrar em contato com seu correspondente logístico na
ZF, com a devida antecedência, para definição de uma embalagem provisória que deverá respeitar as dimensões das
prateleiras.
A ZF deverá ter embalagem disponível para mínimo 3 (três) dias de estoque, o FORNECEDOR no mínimo 3 (três) dias de
estoque e 1 (um) dia de transito.
Quando necessário adquirir mais embalagens para atender a demanda, será negociado entre as partes.

Notas Fiscais (NF-e) para Embalagens
No caso da utilização de embalagens retornáveis devem ser emitidas duas NF-e separadas, sendo uma dos componentes e
outra das embalagens. As NF-e devem estar de acordo com as exigências legais, bem como respeitando as nomenclaturas e
codificações das embalagens informadas pela ZF.

Fluxo com Embalagens do Fornecedor / ZF
Embalagens de propriedade do FORNECEDOR: O FORNECEDOR emite a NF-e como remessa de embalagem e a ZF faz o
retorno da embalagem.
Embalagens de propriedade da ZF: a ZF emite a NF-e como remessa de embalagem e o FORNECEDOR faz o retorno da
embalagem, informando o número da NF-e de origem no corpo da mesma.
O FORNECEDOR deve ter ciência dos códigos de operação (CFOP), indicados no ato da emissão da NF-e.
Na NF-e de embalagem, deve-se colocar o código da embalagem correspondente no campo código do
produto ou no campo descrição, sendo que se optar pela segunda alternativa colocar o código entre
parênteses antes da descrição da embalagem.
O FORNECEDOR deve respeitar os códigos de embalagens conforme cada planta ZF.

Embalagens de Propriedade do FORNECEDOR
Todas as embalagens retornáveis adquiridas pelo FORNECEDOR devem ter o nome do FORNECEDOR gravado nas mesmas,
de forma clara e legível.
O FORNECEDOR não deve enviar embalagens de outros clientes para a ZF, caso isso ocorra a ZF não se responsabiliza pela
sua devolução (o mesmo cliente também pode ser fornecedor da ZF, impossibilitando a separação adequada).

Quantidades por Embalagem
A qtde definida por embalagem deve respeitar o limite máximo do peso estabelecido por planta.
O fornecedor deve respeitar a qtde de peças/ caixa, podendo a ZF recusar o recebimento de caixas fora do padrão.
Caso o múltiplo da embalagem ultrapasse o peso abaixo, o fornecedor deve acionar a ZF para sua adequação.
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1. Tipos de embalagens utilizadas pela ZF - PLANTA SOROCABA 1
As embalagens utilizadas pela ZF Planta 1 se dividem em caixas plásticas KLT’s de tamanhos variados, caçambas, containers
aramados, paletes e racks.

1.1 Caixas plásticas KLT
As caixas plásticas KLT seguem um padrão internacional de utilização e codificação. Essas embalagens possuem fundo tipo
LEGO e são na maioria das vezes utilizadas para armazenar peças pequenas e/ou peças normalizadas. Para garantir a eficácia
no transporte, armazenamento e logística, as KLT’s estão associadas à paletes de encaixe tipo LEGO.
As KLT’s são dividas em:
Tabela 1: Tipos de KLT’s e especificações.
Código Embalagem

Descrição
Embalagem

Dimensões
Externa (mm)

Dimensões
Interna (mm)

Peso
Vazia (g)

Comp.

Larg. Alt.

Comp.

Larg. Alt.

Tara Cx

KLT 3214 + tampa

KLT Pequena

300

200

140

230

145

105

0,85

KLT 4314 + tampa

KLT Média

400

300

140

335

245

105

1,67

KLT 4321 + tampa

KLT Média Alta 1

400

300

210

335

245

165

1,8

KLT 4328 + tampa

KLT Média Alta 2

400

300

280

335

245

240

1,8

KLT 6414 + tampa

KLT Grande

600

400

140

530

345

105

2,8

KLT 6421 + tampa

KLT Grande Alta 1

600

400

210

530

345

165

3,0

KLT 6428 + tampa

KLT Grande Alat 2

600

400

280

530

345

230

3,2

Palete P1 410 1,20 c/ sapata

Paletes p/ KLT

1200

1000 150

NA

NA

NA

15,0

Palete P1 410 1,20 c/ trava

Paletes p/ KLT

1200

1000 150

NA

NA

NA

15,0

Tampa 1050 c/ cinta

Tampa p/ Palete

1200

1000 150

NA

NA

NA

3,0

Tampa

KLT 3214

KLT

Palete

Imagem 1: Exemplo KLT pequena e KLT’s organizadas em paletes e tampa

As peças utilizadas na linha, em sua grande maioria, são armazenadas em KLT’s devido a seus respectivos tamanhos,
facilidade de armazenamento e adaptação à linha de montagem - ver imagem abaixo.
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Imagem 2: Palete tipo lego para KLT’s e KLT’s organizadas em paletes.
É importante dizer que as KLT’s 4321, 4328, 6421, e 6428 (que possuem alturas variadas) são consideradas atualmente pela
Engenharia de Logística (Processo) como embalagem especial, juntamente com os Racks, paletes de madeira e caçambas.

1.2 Limites de peso por embalagem
O peso máximo por embalagem KLT para planta ZF Sorocaba 1 é de 10kg bruto.

1.3 Embalagens Especiais
Embalagens especiais são aquelas que fogem do padrão universal e são desenvolvidas para o armazenamento de peças
específicas. Algumas dessas embalagens foram planejadas para serem utilizadas como base para o armazenamento de
variados produtos, como é o caso dos Racks, containers aramados e das caçambas. Vale dizer que os mesmos foram
projetados para possibilitar o empilhamento.
Os Racks e containers aramados foram projetados para armazenar variados itens, sendo aplicável tanto com o uso de
separadores móveis/fixos, de papelão ou poliondas, quanto com a utilização de cestos aramados.

Separador fixo
Separador de
papelão

Separador móvel

Imagem 3: Container aramado com separadores de papelão e racks com separadores móveis e fixos
Os racks utilizam um padrão para armazenar cestos aramados, pois os mesmos são utilizados diretamente na linha. Os cestos
são fabricados de acordo com a especificação das peças a serem utilizadas conforme imagem 4.
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Imagem 4: Rack padrão para cestos e cestos aramados
Os cestos aramados possuem três tamanhos diferentes (ver tabela abaixo) e são empilháveis para armazenamento no rack
padrão.
Tabela 2: Tipo de embalagens especiais e especificações.

Descrição
Embalgem

Dimensões Externas
(mm)
Alt.
Comp. Larg. Alt.
450
1000 876 620
850
900
700 1000
Variável 400
300 Variável
Variável 600
400 Variável
Variável 800
600 Variável
1000
1200 1200 1250

Dimensões Interna (mm)

Comp.
Caçamba
900
Rack Padrão
800
Cesto Aramados P
350
Cesto Aramados M 550
Cesto Aramados G
750
Container Aramados 1000

Larg.
700
600
250
350
550
1000

Tara
Embalagem
(kg)
65
50
5
7
9
60

Dentre os racks, há aqueles específicos destinados principalmente à linha agrícola, para o armazenamento de itens grandes e
pesados, tais como carcaças.

Imagem 5: Racks linha agrícola
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Ainda se tratando de embalagens especiais, são também utilizadas caçambas que geralmente são utilizadas para peças de
grande peso e volume, além dos paletes de madeira que são utilizados em várias aplicações. As duas últimas fogem do
padrão almejado pela ZF. Dessa forma, é um dos objetivos eliminar a utilização de ambas.

Imagem 6: Caçamba e palete de madeira

1.4 Tipos de Separadores
Além das embalagens, também são utilizados separadores para evitar o contato entre as peças durante o transporte e
preservar a qualidade e característica das peças. São utilizados separadores maiores, para auxiliar no empilhamento, bem
como divisórias para separar peças em um mesmo plano – ver imagem 7. Os materiais base dos separadores são papelão,
papel ou poliondas.

Imagem 7: Separador de Poliondas no container aramado e divisórias

Vale lembrar que, além de separadores, são utilizadas fôrmas de acrílico para KIT’s aplicados na linha de montagem e blisters.
O último, além das funções acima citadas, também auxilia na organização das peças.
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Imagem 8: Fôrma de acrílico vazia/preenchida e blisters dispostos em KLT’s.
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2. Tipos de embalagens utilizadas pela ZF - PLANTA SOROCABA 2

2.1 Limites de peso por embalagem
O peso máximo por embalagem KLT para planta ZF Sorocaba 2 é de 18kg bruto.
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3. Tipos de embalagens utilizadas pela ZF - PLANTA SÃO BERNARDO

Modelo das Embalagens Utilizadas
Berço para bobinas de aço retornável.
Caçamba de Ferro. (*)
Caixa de Madeira. (*)
Caixa Desmontável Base. (*)
Caixa Desmontável Lateral. (*)
Caixa Desmontável Tampa. (*)
Caixa KLT 6421 - Com 02 Visores para Identificação.
Caixa RKLT 4315 ou KLT 4314 – Com 02 Visores para
Identificação.
Pallet madeira c/tampa.
Pallet madeira descartável.
Pallet madeira retornável (deverá conter a Identificação do
fornecedor para facilitar a devolução)
Pallet Plásticos para KLT/RKLT.
Tampa KLT 4314/RKLT 4315.
Tampa KLT 6421.
Tampa madeira retornável.
Tampa plástica para pallet.
Caixa plástica CHEP GLT fornecedor (*)
Tampa caixa plástica CHEP GLT fornecedor
Cesto de Ferro 1,10x1,10x1,0 (1,21m³)
Cesto de Ferro 0,8x0,8x0,7 (0,50 m³)

Código da Embalagem de
Propriedade do (a)
Fornecedor
ZF do Brasil
Ltda
BC0615
BC0601
BC0133
BC0613
BC0129
BC0602
BC0603
BC0604
BC0606
BC0115
BC0605
BC0152
BC0609
BC0608

BC0116

BC0616
BC0610
BC0611
BC0612
BC0617
-

BC0138
BC0150
BC0122
BC0126
BC0127

Observação: As embalagens sinalizadas (*) devem ter seu peso (tara) registrado na lateral da embalagem de forma clara e
legível.

3.1 Limites de peso por embalagem
O peso máximo por embalagem KLT para planta ZF São Bernardo é de 14kg bruto.

3.2 Instruções para acondicionamento de RKLT 4315 ou KLT 4314 no pallet
Não poderá ter mais de um item na mesma embalagem.
O pallet poderá ter até 06 (seis) caixas de altura com 08 (oito) caixas por camada, sendo no máximo de 48 (quarenta e oito)
caixas por pallet. No caso de pequenas quantidades de peças, sendo necessária uma quantidade de caixa inferior a 08 (oito)
caixas, poderão ser entregues sem pallet.
O pallet deve ser reforçado, em bom estado e bem arqueado não podendo ultrapassar o seu limite dimensional
(1100mmX1100mm).
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Os itens deverão vir devidamente arqueados no pallet ou com plástico de proteção (strech).
O pallet deve ter a altura mínima do chão de 100mm a 120mm.
Todas as identificações deverão ser voltadas para o lado de fora, para facilitar a visualização.
Os materiais deverão estar agrupados por códigos para facilitar a conferência na ZF do Brasil Ltda.
As caixas KLTs devem ser colocadas em cima do pallet no mesmo sentido, de modo que não haja amarração com o encaixe
na parte inferior da caixa, caso contrário, a dificuldade e o retrabalho para utilizar a segunda camada será muito alta.
O pallet não poderá ser fechado, podendo haver barras somente nas laterais, de forma que a transpaleteira entre em contato
com o piso para mover a carga, conforme foto abaixo.
No momento da entrega dos itens, a ZF do Brasil Ltda tem como responsabilidade devolver as embalagens que se encontram
disponíveis para o fornecedor, desde que a embalagem tenha sido entregue com nota fiscal e tenha a identificação do
fornecedor.

Valores expressos em milimetros (mm)
Observação: Essas regras são aplicadas para entregas na planta da ZF do Brasil Ltda SBC e no integrador logístico.

3.3 Instruções para acondicionamento de peças fundidas no pallet
O pallet deve ser reforçado, em bom estado e bem arqueado (com 06 fitas – plásticas), sendo 03 em cada sentido, para evitar
a queda das peças, quando necessário poderá ser utilizado plástico stretch (desde que acordado com a ZF do Brasil Ltda).
A carga não poderá ultrapassar o peso máximo bruto de 950Kg.
Não poderá ter mais de um item no mesmo pallet.
O pallet deve ser reforçado, não podendo ultrapassar o limite dimensional com o material (1000mmX1000mmX700mm) ou
(1100mmX1100mmX700mm).
O pallet deve ter a altura mínima do chão de 100mm a 120mm.
O pallet não poderá ser fechado, podendo haver barras somente nas laterais, de forma que a transpaleteira entre em contato
com o piso para mover a carga, conforme foto abaixo.
No momento da entrega dos itens, a ZF do Brasil Ltda tem como responsabilidade devolver os pallets que se encontram
disponíveis para o fornecedor, desde que tenha sido entregue com nota fiscal e tenha a identificação do fornecedor.
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Valores expressos em milimetros (mm)

3.4 Aço, Bobinas e Fardos
O tamanho de cada lote é definido com cada fornecedor, conforme tabela Aço x Contenedor, bem como o acondicionamento
do material.
Todo material deve ser entregue com plástico de proteção e arqueado.

3.5 Limitações de Equipamentos.
O peso não pode ultrapassar 8500kg.
O diâmetro externo não pode ultrapassar 1720mm.
Quando a bobina de aço possuir separadores, o mesmo deverá ter no mínimo 50mm de altura.
As bobinas com o eixo na horizontal, não podem estar encostadas uma na outra, precisamos no mínimo 200mm de distancia
entre elas, essa necessidade aplica-se também para as bobinas que são acondicionados em racks.

3.6 Amostras
A amostra que acompanha o material, deve ser embalada separadamente, bem como possuir uma fita independente para fixar
somente a amostra.
Para as bobinas com o eixo na horizontal, a amostra deve ser acondicionada no diâmetro interno da bobina na parte inferior.
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Figura A

Para as bobinas com o eixo na vertical, a amostra deve ser acondicionada no diâmetro interno da bobina (Lateral).

Figura B

Para os materiais em tira, a amostra deve ser acondicionada na parte superior do fardo, caso o fardo seja empilhado não
empilhar sobre a amostra.

Figura C
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3.7 Arqueamento de Bobinas e Tiras de Aço
As mesmas devem ser arqueadas com fitas de aço, no mínimo 02 fitas na Perimetral (Foto 01) e 02 fitas na Radial (Foto 02),
independente do peso espessura ou largura. Exceção: Quando a largura da bobina for muito estreita, não sendo possível o
arqueamento com 02 fitas na perimetral, é aceitável apenas uma fita, mantendo o arqueamento na radial no mínimo com 02
fitas, a posição das presilhas, devem ser sempre próximas a ponta da bobina +- 400mm de distância.
O Material em tira deve ter no mínimo 02 fitas, na Radial e 01 fita na Perimetral, o palete deve ser reforçado, no mínimo com
03 pés de apoio (Foto 03).
Foto 01

Foto 02

Foto 03
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3.8 Instruções para acondicionamento dos cestos de ferro.
Enviar um tipo de item por embalagem
O peso máximo bruto por cesto é de 2.000Kg.
Os itens deverão vir devidamente arqueados no cesto
Não colar etiquetas nos cestos
No momento da entrega dos itens à ZF do Brasil Ltda (Planta São Bernardo) tem como responsabilidade devolver as
embalagens que se encontram disponíveis para o fornecedor.

3.9 Identificação do Material
Cada embalagem deverá conter uma identificação do material, com todos os dados necessários para a rastreabilidade das
peças, conforme modelo sugerido:

3.10 Etiquetas Coladas
Não colar nenhum tipo de etiqueta nas embalagens, nem mesmo nos visores. Nos visores devem ser acondicionadas às
identificações do material, caso a identificação do material seja maior que o visor, favor dobrar a mesma e colocar dentro do
visor. Preferencialmente preparar suas identificações do tamanho apropriado para o espaço destinado à mesma (Visor).

3.11 Visores para Identificação
Todas as embalagens KLT e RKLT devem ter os visores para identificação do material, caso a embalagem não tenha o visor e
não existir embalagens para substituições, enviar a identificação do material dentro da embalagem, entretanto, o visor deve
ser providenciado.
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4. Tipos de embalagens utilizadas pela ZF - PLANTA ARARAQUARA

Modelo das Embalagens Utilizadas
Caçamba de Ferro. (*)
Caixa de Madeira. (*)
Caixa KLT 6421 - Com 02 Visores para Identificação.
Caixa RKLT 4315 ou KLT 4314 – Com 02 Visores para
Identificação.
Pallet madeira c/tampa.
Pallet madeira descartável.
Pallet madeira retornável.
Pallet Plásticos para KLT/RKLT.
Tampa RKLT 4315.
Tampa KLT 6421.
Caixa plástica CHEP GLT fornecedor (*)
Tampa caixa plástica CHEP GLT fornecedor

Código da Embalagem de
Propriedade do (a)
Fornecedor
ZF do Brasil
Ltda
BC0601
BC0133
BC0613
BC0129
BC0606
BC0115
BC0605
BC0152
BC0609
BC0608
BC0616
BC0610
BC0611
-

BC0190
BC0116
BC0138
BC0150
BC0122
BC0126
BC0127

Observação: As embalagens sinalizadas (*) devem ter seu peso (tara) registrado na lateral da embalagem de forma clara
e legível.

4.1 Limites de peso por embalagem
O peso máximo por embalagem KLT para planta ZF Araraquara é de 14kg bruto.

4.2 Etiquetas Coladas
Não colar nenhum tipo de etiqueta nas embalagens, nem mesmo nos visores. Nos visores devem ser acondicionadas a
identificação do material, caso a identificação do material seja maior que o visor, favor dobrar a mesma e colocar dentro do
visor. Preferencialmente preparar suas identificações do tamanho apropriado para o espaço destinado à mesma (Visor).

4.3 Visores para Identificação
Todas as embalagens KLT e RKLT devem ter os visores para identificação do material, caso a embalagem não tenha o visor e
não existir embalagens para substituições, enviar a identificação do material dentro da embalagem, entretanto, o visor deve
ser providenciado.

4.4 Instruções para acondicionamento
Não poderá ter mais de um item na mesma embalagem.
O pallet poderá ter até 5 (cinco) camadas com 10 (dez) caixas em cada camada, sendo máximo de 50 (cinquenta) caixas ou
mínimo de 10 (dez) caixas por pallet. No caso de pequenas quantidades de peças, sendo necessária uma quantidade de caixa
inferior a 10 (dez) caixas, poderá ser entregues sem pallet.
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Os itens deverão vir devidamente arqueados no pallet ou com plástico de proteção.
No momento da entrega dos itens a ZF do Brasil Ltda tem como responsabilidade devolver as embalagens que se encontram
disponíveis para o fornecedor.

4.5 Pallet para peças Fundidas
O mesmo deve ser reforçado e bem arqueado (com 06 fitas – plásticas) para evitar o espalhamento das peças, quando
necessário poderá ser utilizado plástico strech (acordado com a ZF do Brasil Ltda). Dimensões do pallet com o material 1000
mm x 1000 mm x 600 mm conforme foto a seguir:

4.6 Identificação do Material
Cada embalagem deverá conter uma identificação do material, com todos os dados necessários para rastreabilidade das
peças, como: nome/código do fornecedor, código do item da ZF do Brasil Ltda, código do item do fornecedor, descrição do
item, data de fabricação, lote e número da NF-e.
Segue abaixo modelo sugerido, baseado nas identificações VDA.
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