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Zamknięcie cyklu obiegu dla 
opakowań przemysłowych

Prosty pomysł, ale taki, który wprowadza pozytywną, trwałą 

zmianę. Recover Syst-M Mauser Packaging Solutions pomaga  

w maksymalnym wykorzystaniu kontenerów IBC oraz beczek.

Dzięki największej w branży globalnej sieci odbioru i regeneracji            

z dumą pomagamy odpowiedzialnie wydłużać cykl życia opakowań 

przemysłowych. Dlaczego?... Ponieważ tak należy!

To proste. Uważamy, że opakowanie 
powinno być wykorzystywane więcej niż 
jeden raz!



Wszystko zaczyna 
się od odbioru

Recover Syst-M to pierwszy krok w odpowiedzialnym wydłużaniu cyklu życia 

opakowań. Zwracając puste pojemniki IBC oraz beczki, Twoja firma przekierowuje 

odpady z wysypisk, zmniejsza emisję dwutlenku węgla i wspiera gospodarkę         

o obiegu zamkniętym. Oto, jak działa ten proces:

ODBIÓR REGENERACJA PONOWNE UŻYTKOWANIE  

PRODUKCJA RECYKLING 
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Regeneracja 
Zwrócone pojemniki IBC są poddawane ocenie i albo myte, albo 
ponownie wypełniane nową butlą. Tak powstałe pojemniki IBC 
wykorzystują istniejącą stalową skrzynię w połączeniu z nową 
butlą oraz komponentami. Zwrócone beczki są czyszczone,          
a komponenty wymieniane.  

Odbiór 
Odbiór pustych opakowań jest ustalany 
poprzez naszą stronę internetową, mailowo lub 
telefonicznie (wkrótce będzie można skorzystać   
z naszej aplikacji mobilnej!). W ciągu kilku dni 
puste opakowania są odbierane i transportowane 
do jednego z naszych lokalnych zakładów.

Ponowne użytkowanie 
Regenerowane pojemniki IBC oraz beczki są 
poddawane intensywnym testom, aby spełniły 
najwyższe standardy bezpieczeństwa, zanim 
zostaną ponownie wprowadzone na rynek. 
Tylko w 2019 roku nasz program regeneracji 
i ponownego użytkowania pomógł klientom 
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 
1,5 miliona ton.

Recykling 
Po upływie okresu przydatności do użytku 
pojemników IBC lub beczek z tworzywa 
sztucznego są one zbierane i transportowane 
do jednego z naszych zakładów recyklingu. 
Nasze wyspecjalizowane procesy recyklingu 
przekształcają opakowanie w wysokiej 
jakości żywicę (tworzywo) pokonsumpcyjną 
(PCR), którą nazywamy Recolene.

Produkcja 
Recolene jest wykorzystywana do produkcji 
serii naszych produktów Infinity, a także 
innych komponentów/podzespołów. Seria 
Infinity to najbardziej wszechstronne portfolio 
produktów z certyfikatem UN wykonanych     
z żywicy (tworzywa) pochodzącej z recyklingu 
— w całości wytwarzanych we własnym 
zakresie w Mauser Packaging Solutions.
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Ten system zamkniętego obiegu nadaje opakowaniom nowe życie, 
jednocześnie zmniejszając nasz wspólny wpływ na degradację środowiska.



Recover Syst-M Korzyści z programu

Punkt kompleksowej obsługi 
Niezależnie od tego, czy posiadasz puste pojemniki IBC, beczki 

plastikowe, beczki stalowe czy jednostki DrumGuard, nasza 

globalna sieć zapewnia usługi odbioru i regeneracji opakowań 

przemysłowych od większości popularnych producentów, 

w tym, od naszych konkurentów. W wielu przypadkach, 

opakowanie można skonsolidować na jednej naczepie, 

usprawniając proces odbioru i maksymalizując wydajność.

Szybki i bezproblemowy odbiór  
Nasza usługa odbioru jest szybka i bezproblemowa. Aby 

rozpocząć proces, wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub 

do nas zadzwonić. Wkrótce, będziesz także mógł korzystać 

z naszej nowej aplikacji mobilnej! Niezależnie od tego, czy 

posiadasz kilka przedmiotów, czy wiele, łączymy wydajność,     

z bezpieczną obsługą.

Globalny zasięg dla globalnego wpływu  
Dzięki ponad 80 własnym oddziałom i dodatkowym partnerom 

sieciowym na całym świecie nasi lokalni eksperci mają wiedzę 

prawną, która ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnej 

obsługi, odbioru i regeneracji pustych, zużytych pojemników IBC 

oraz beczek.

Dobre dla Ciebie, dobre dla naszej planety 
Im więcej razy można użyć pojemnika IBC, plastikowej lub 

metalowej beczki, tym większą masz z tego korzyść. Im więcej 

odpadów przekierowujesz z wysypisk, tym więcej oszczędzasz 

zasobów naturalnych. Wyjątkowa zdolność Mauser Packaging 

Solutions do zbierania, regeneracji, ponownego użytkowania       

i recyklingu opakowań przemysłowych zmniejsza nasz wspólny 

wpływ na degradację środowiska. 

Unikalne rozwiązania dla Twojej firmy 
Wybierz spośród standardowych lub niestandardowych 

programów odbioru w celu zwrotu pustych opakowań

z Twoich obiektów lub od Twoich klientów. Niezależnie od 

tego, czy korzystasz z własnych środków transportu, czy          

z jednej z naszych naczep do zwrotu, nasi weterani branży, 

w ścisłej współpracy z Twoimi ekspertami, opracują unikalne 

rozwiązanie, które sprawdzi się w Twojej firmie. 

Bezpiecznie i odpowiedzialnie 
Jeśli odebrane opakowanie osiągnęło kres swojej przydatności 

do użytku, odpowiedzialnie poddamy pojemnik recyklingowi lub 

utylizacji, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

prawnymi i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

NOWA DEFINICJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU www.mauserpackaging.com
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KRAJE

AFRYKA

 Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

 RPA  +27 317 009 572

AZJA

 Pickup-AP@mauserpackaging.com

	 Australia  +61 130 079 7326 

Indie  +91 227 111 9236 

Japonia  +81 336 303 535 

Azja Południowo-Wschodnia  +65 626 573 77 

Tajlandia  +66 270 541 002 

EUROPA

 Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

	 Centralna Infolinia  +49 223 278 1880 

Polska  +48 32 411 98 28 

Beneluks  +31 162 431 533 

Francja  +33 327 216 986 

Niemcy  +49 223  278 1880 

Włochy  +39 119 696 020 

Hiszpania  +34 902 363 755 

Turcja  +90 262 655 6060 

Zjednoczone Królestwo/Irlandia  

+44 (0) 161 203 4611

Szwecja  +46 (0) 303 74 88 90 

Norwegia  +47 69 23 33 40

AMERYKA PÓŁNOCNA

 Pickup-NA@mauserpackaging.com

	 Stany Zjednoczone  +1 800 774 6956 

Kanada  +1 800 774 6956 

Meksyk  +1 800 774 6956

AMERYKA POŁUDNIOWA

 Pickup-SA@mauserpackaging.com

 Brazylia  +55 123 627 4309

Zaplanowanie odbioru pustego kontenera jest szybkie i bezproblemowe. Dzięki 

naszej globalnej sieci placówek członkowie naszego zespołu mówią w Twoim 

języku i rozumieją lokalne przepisy oraz praktyki. Skontaktuj się z nami, aby 

umówić się na odbiór pustego kontenera już dziś.

W pobliżu Ciebie, na całym świecie

NOWA DEFINICJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU www.mauserpackaging.com



• Liczba kontenerów oraz klasyfikacja GHS muszą 

być zgłaszane przy każdym zleceniu odbioru. Karty 

charakterystyki muszą być udostępniane przewoźnikowi   

i odbiorcy oraz przekazywane na jego żądanie.

• Strona przekazująca puste opakowania wydaje wszelką 

niezbędną dokumentację do transportu, wymaganą przez 

lokalne przepisy. 

• Obowiązkiem przekazującego puste opakowania 

jest upewnienie się, że wszystkie pojemniki są puste 

i przygotowane do wysyłki, zgodnie z lokalnymi 

regulacjami.

RECOVER SYST-M

Obowiązki strony 
przekazującej puste 
opakowania

Firma Mauser Packaging Solutions jest 
upoważniona do:

• odmowy odbioru pojemników niezgodnych lub zwrotu takich 

pojemników do nadawcy, na jego koszt.

• naliczenia dodatkowych opłat frachtowych za odbiór,              

w którym liczba przekazanych kontenerów nie odpowiada 

pierwotnemu zgłoszeniu.

• naliczenia opłaty za pojemniki, których nie można 

zregenerować do ponownego użytkowania.

• naliczenia opłaty za zwrot niektórych pojemników IBC, 

które nie nadają się do ponownego użycia i muszą zostać 

wyczyszczone, zniszczone oraz poddane recyklingowi.

Ograniczenia



Ogólne warunki Recover Syst-M to szybki i łatwy sposób na zwrot pustych pojemników IBC oraz 

plastikowych i stalowych beczek do regeneracji. Ponieważ bezpieczeństwo                    

i zgodność z lokalnymi przepisami są naszym priorytetem, odebrane opakowania 

muszą być zgodne z poniższymi wytycznymi. Warunki obowiązujące w danym kraju 

zostaną dostarczone po przesłaniu zlecenia odbioru.

Warunki usuwania pustych opakowań

Pojemniki muszą być opróżnione z pozostałości i przygotowane do wysyłki, zgodnie                

z przepisami obowiązującymi w krajach pochodzenia, tranzytu i odbioru.

Wszystkie otwory powinny być całkowicie uszczelnione oryginalną pokrywką, oryginalnym 

kranem odpływowym oraz oryginalnymi zaślepkami – tak, jakby pojemnik był wysyłany         

w stanie pełnym.

Pojemniki powinny być wolne od zanieczyszczeń zewnętrznych.

Pojemniki IBC powinny być zdatne do ponownego użytku i wolne od uszkodzeń skrzyni oraz 

palety (np. deformacja i korozja, które mogłyby zagrozić ich ponownemu wykorzystaniu lub 

transportowi).

Ostatni towar wypełniający pojemnik powinien być wyraźnie oznaczony, a oznakowanie 

powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Tabliczka z etykietami, etykiety towarów wypełniających i etykiety towarów niebezpiecznych 

powinny być wyraźnie identyfikowalne; oznaczenia UN powinny być wytłoczone lub 

nadrukowane; z ważnym zatwierdzeniem typu konstrukcji w przypadku towarów 

niebezpiecznych.

Jeżeli ostatni towar wypełniający był toksyczny, łatwopalny, rakotwórczy, mutagenny, 

nadmiernie niebezpieczny lub o silnym zapachu, opakowanie musi zostać odkażone 

i wyraźnie oznaczone, jako „ZNEUTRALIZOWANE” lub potrójnie wypłukane, zgodnie                    

z wymogami lokalnych organów regulacyjnych.

Pojemniki nie powinny być wypełnione żadnym innym produktem niż wymieniony.

Jeśli przesyłka nie spełnia 
jednego z określonych 
warunków odbioru, Mauser 
Packaging Solutions ma 
prawo odmówić przyjęcia 
pojemnika i/lub obciążyć 
użytkownika końcowego 
kosztami zwrotu opakowania.
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 	 +1 800 774 6956 

  Pickup-NA@mauserpackaging.com	

 	 +55 123 627 4309 

	  Pickup-SA@mauserpackaging.com
AMERYKA 
PÓŁN.

AMERYKA 
PŁD.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU LOKALNEGO

Ameryka Północna i Południowa

IBC
275G/1000L + 330G/1250L

Plastikowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Stalowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Warunki lokalne

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

Stany Zjednoczone  
(Continentale)

10
Zależne od lokalnych 

warunków
100

Zależne od lokalnych 
warunków

-- --

Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym, aby 

uzyskać szczegółowe informacje na 
temat odbioru beczki stalowej

Kanada - AB 4 / 60 -- 16 / 100 -- -- --
Cal.-Edm. Corr. / >500KM from 

Cal-Edm. Corr.

Kanada - BC, MB, SK 8 -- 32 -- -- --
Warunki mają zastosowanie 

w promieniu 300 km od Great 
Center

Kanada - NB, NS, PEI 6 -- 32 -- -- --

Kanada - NL
Prosimy o 

telefon
--

Prosimy o 
telefon

-- -- --

Kanada - ON, QC 4 -- 16 -- -- --
Warunki mają zastosowanie      

w promieniu 300 km od 
autostrady transkanadyjskiej

Meksyk 8 2 -- -- -- --
W niektórych stanach/

państwach mogą obowiązywać 
ograniczenia ilościowe

Argentyna 20 7 150 7 150 7

Brazylia 20 7 150 7 150 7

Chile 20 7 150 7 150 7



INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU LOKALNEGO

Europa
		+49 223 278 1880 		Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

IBC
275G/1000L + 330G/1250L

Plastikowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Stalowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Warunki lokalne

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

Austria 4 10 Indywidualnie 10 Indywidualnie 10
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Belgia 4 14 100 14 100 14
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Bułgaria 52 10 -- -- -- --

Chorwacja 52 10 -- -- -- --

Czechy 4 10 -- -- -- --

Dania 4 10 Minimum 2 LDM 10 -- --

Finlandia -- -- -- -- -- --

Francja 4* 10* Indywidualnie -- Indywidualnie --
*Warunki dotyczą tylko stałego 

lądu.

Niemcy 4 10 Indywidualnie 10 Indywidualnie 10
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Węgry 4 10 -- -- -- --

Irlandia 12 15 Indywidualnie -- -- --

Włochy 10 5 Indywidualnie 10 Indywidualnie 10
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Luksemburg 4 14 100 14 100 14
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.



INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU LOKALNEGO

Europa kontynuacja
		+49 223 278 1880 		Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

IBC
275G/1000L + 330G/1250L

Plastikowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Stalowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Warunki lokalne

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

Holandia 4 14 100 14 100 14
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Norwegia 8 7 Indywidualnie 7 -- --

Polska 4 10 -- -- -- --

Portugalia Indywidualnie -- Indywidualnie -- Indywidualnie --

Rumunia 52 10 -- -- -- --

Słowacja 4 10 -- -- -- --

Słowenia 52 10 -- -- -- --

Hiszpania 4 14 100 14 Indywidualnie 14

Szwecja 8 10 32 10 - -

Szwajcaria 4 10 Indywidualnie 10 Indywidualnie 10
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Turcja 4 5 Indywidualnie 5 Indywidualnie 5
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Zjednoczone Królestwo 12 15 Indywidualnie 15 Indywidualnie 15
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU LOKALNEGO

Azja i Pacyfik
		Pickup-AP@mauserpackaging.com

IBC
275G/1000L + 330G/1250L

Plastikowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Stalowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Warunki lokalne

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

Australia 4 30* Indywidualnie * Indywidualnie *
*Stand. czas realizacji                    

w obszarach metropolitalnych 
5-7 dni roboczych

Wschodnie Chiny 36 7 -- -- -- --

Południowe Chiny 36 7 -- -- -- --

Indie 18 7 240 8 -- --

Indonezja 20 8 240 8 -- --

Japonia -- -- -- -- -- --

Malezja 48 10 240 10 -- --

Nowa Zelandia 4 30* Indywidualnie * Indywidualnie *
*Stand. czas realizacji                     

w obszarach metropolitalnych 
5-7 dni roboczych

Tajwan 32 5 240 5 -- --

Tajlandia 25 10 240 10 -- --

Korea Południowa -- -- -- -- -- --
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU LOKALNEGO

Afryka
		+27 317009 572 		Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

IBC
275G/1000L + 330G/1250L

Plastikowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Stalowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Warunki lokalne

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

Botswana Indywidualnie 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

Egipt 18 4 240 4 -- --
Beczki stalowe muszą być 

spaletyzowane.

Lesotho Indywidualnie 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

Mauritius Indywidualnie 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

Mozambik Indywidualnie 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

Namibia Indywidualnie 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

RPA 4 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

Swaziland Indywidualnie 10 -- -- -- --
Zakaz odbierania toksycznych 

pojemników IBC.

Tunezja *42 *12 -- -- -- -- *Warunki dotyczą tylko lądu.

Zimbabwe Indywidualnie 10 -- -- -- --
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU LOKALNEGO

Bliski Wschód
		Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

IBC
275G/1000L + 330G/1250L

Plastikowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Stalowe beczki
Otwarta i zamknięta pokrywa

Warunki lokalne

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

MINIMALNA 
ILOŚĆ 

STANDARDOWY  
CZAS REALIZACJI 

(dni robocze) 

Izrael 42 14 -- -- -- --

Oman 60 14 -- -- -- --

Arabia Saudyjska 52 8 240 8 -- --

Brak odbioru pojemników 
IBC na paletach drewnianych. 

Beczki stalowe muszą być 
spaletyzowane.

Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

*24 *12 -- -- -- -- *Warunki dotyczą tylko lądu.
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RECOVER SYST-M

Lista kontrolna zwrotu 
pustych opakowań

Poniższa lista kontrolna ma na celu umożliwienie szybkiego                              

i bezproblemowego zwrotu pustych opakowań. Opakowanie powinno 

spełniać 7 kryteriów przedstawionych poniżej.

Czy opakowanie jest całkowicie puste, zgodnie 
z lokalnymi przepisami?

Czy opakowanie jest prawidłowo zamknięte 
z założonymi wszystkimi wieczkami                       
i nakrętkami?

Czy na zewnętrznej stronie opakowania nie ma 
produktu i pozostałości?

Czy oryginalne oznakowanie jest nadal na 
swoim miejscu i jest wyraźnie widoczne 
bez przeszkód (nazwa produktu, jednostka 
wypełniająca pojemniki, oznakowanie UN)?

Czy opakowanie i paleta są w stanie do 
ponownego użytku?

Czy w razie zapytań, dostępne są karty 
charakterystyki ostatniego produktu?

Jeśli ostatni towar wypełniający był toksyczny, 
łatwopalny, rakotwórczy, mutagenny lub 
nadmiernie niebezpieczny, czy opakowanie 
zostało odkażone i wyraźnie oznaczone, jako 
„ZNEUTRALIZOWANE” lub potrójnie wypłukane 
zgodnie z wymogami lokalnych organów 
regulacyjnych?

Jeżeli opakowanie nie spełnia warunków opisanych 
powyżej, mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

NOWA DEFINICJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU www.mauserpackaging.com



Mauser Packaging Solutions jest światowym liderem w zakresie rozwiązań i usług związanym                   

z recyklingiem opakowań, dostarczającym duże i małe opakowania metalowe, plastikowe, z włókniny        

i hybrydowe na całym świecie. Dziedzicząc spuściznę po czterech poprzednikach – BWAY, MAUSER Group, 

NCG i ICS – Mauser Packaging Solutions na nowo definiuje zrównoważony rozwój.

Zaczynajmy
Zadzwoń do lokalnego menedżera ds. obsługi klienta 
lub odwiedź stronę www.mauserpackaging.com


