
Kehtib erinevat tüüpi kaubaalustele, mida turuosalised omavahel vahetavad.  
Kriteeriumid ja lubatud tüübi määravad vahetus- ja / või lepingupartnerid omavahel.   SORTEERIMATA

UUS MCH-SOBIVUS*
  

*MCH = sobib kasutamiseks masinates, konveiertel ja kõrgriiulites vastavalt GS1 DACH-i soovitusele “Seadistused  

jälgimiseks automatiseeritud teisaldus- ja laosüsteemides”

 

Omadused:
- ISPM 15 / IPPC
- kamberkuivatatud
- 800 x 1200 x 144 mm
- garanteeritud  

nimikoormus: 1500 kg
-  maks. 22%  

jääkniiskusesisaldus 

EPAL-märgistus kõigil 4 nurgakuubikul.

Vähemalt üks EPAL-märgis peab olema loetav   
kummalgi poolel.

Vähemalt üks EPAL-märgis peab olema loetav  
kummalgi poolel.

Vähemalt üks EPAL-märgis peab olema loetav  
kummalgi poolel.

Jämedalt saetud, ühtlane ja korrapärane  
naelutusmuster.

Ei ole liimitud kleebiseid, pappi, fooliumi, linte, silte. 
Mõningad jäägid on lubatud.

Ei ole liimitud kleebiseid, pappi, fooliumi, linte, silte. 
Mõningad jäägid on lubatud.

Kasutusjälgedeta hele puit.

Kasutusjäljed. Puudub mustus või saaste, mis võib  
kaubale üle kanduda.

Kaubaaluse kõik 4 nurka on faasitud 45° nurga all.

Kontrollkriteeriumid: kuubikud ei ole kohalt nihkunud, 
tõstekahvli vahe, jalad kindlalt kinnitatud.

Kontrollkriteeriumid: kuubikud ei ole kohalt nihkunud, 
tõstekahvli vahe, jalad kindlalt kinnitatud.

Kõik aluslauad on mõlemalt poolt faasitud.

Vähene puidu lõhenemine on lubatud.

Kasutusjäljed. Puudub mustus või saaste, mis võib  
kaubale üle kanduda.

Intensiivse kasutamise jäljed. Puudub mustus või saaste, 
mis võib kaubale üle kanduda.

LIIK A
Omadused:
-  kaubaalust on juba  

kasutatud
- peamiselt heledad
-  MÄRKUS: Ainuüksi heledus  

ei garanteeri kindlat  
kvaliteediliiki. Alati tuleb 
kontrollida ka teisi  
liigikriteeriume.

-  pind võib kasutamise/ 
keskkonna tõttu olla niiske 

LIIK B
Omadused:
-  kaubaalust on juba  

kasutatud
- peamiselt tumedat värvi
- pind võib kasutamise/ 

keskkonna tõttu olla  
niiske

LIIK C
Omadused:
- kaubaalust on juba  

kasutatud
- peamiselt tumedat värvi
- pind võib kasutamise/ 

keskkonna tõttu olla  
niiske Veidi nihkes klotsid  

(eendumine ≤ 1 cm).

Kleebised, kleebitud papp, foolium, lindid, 
sildid on lubatud. Pärast nende eemaldamist 
on võimalik kõrgem liigitus.

MÄRKUS:   Komponendis paistab maks. 1 nael, kokku paistab kaubaalusel maks. 2 naela. Naelaotsad  ei tohi olla 
nähtaval ega välja ulatuda.

IPPC märgistus, litsentsi  
number-aasta-kuu, kontrollklamber.

Vähene puidu lõhenemine on lubatud.

Puidu lõhenemine on lubatud. 

Võib olla parandatud. Parandusmärgistusega 
nael litsentseeritud remondi tõendina.

EI SOBI KASUTAMISEKS Nende vigadega kaubaaluseid ei tohi ilma neid parandamata kasutada avatud kaubaaluste vahetusfondis.

Puuduv komponent

Nähtavad naelaotsad  või  
rohkem kui kaks naela  

kaubaaluse kohta.

Mustus või saaste, mis võib kanduda 
üle kaubale, nt värv, õli, lõhn, hallitus, 

niiskus jne.

Nõuetele mittevastav remont Puuduvad loetavad EPAL-
märgised

Vastuvõetamatu komponent, mis ei vasta 
EPAL-i tehnilistele eeskirjadele, nt liiga 
väike, mädanenud, poomkandiga jne. 

Kohalt nihkunud kuubik,  
eendunud rohkem kui u. 1 cm 

Ristisuunas, osaliselt või 
täielikult purunenud laud

Soovitused EPAL-euroaluste kasutamiseks ja vahetamiseks
EPAL-I KVALITEEDILIIGITUS
EPAL-i kvaliteediliigitus annab mittesiduvaid soovitusi ja aitab optimeerida EPAL-euroaluste kasutamist ja vahetamist. Seda võib kasutada 
ainult juhul, kui asjaomaste ettevõtete vahel on sõlmitud vastastikune kokkulepe (EPAL-euroaluste vahetamine, ostmine või tarnimine). 
Sel juhul EPAL-i kvaliteediliigitus täiendab EPAL-i vahetatavustingimusi ja pakub võimalust nõustuda teatud liiki EPAL-euroaluste 
tarnimise või vahetamisega. Kui puudub kokkulepe EPAL-i kvaliteediliigituse kasutamiseks, kehtivad ainult EPAL-i vahetatavustingimused 
(uute ja kasutatud A-, B- ja C-liigi EPAL-euroaluste piiranguteta vahetatavus).

TÜÜPILISED KAHJUSTUSED JA VEAD, MIS PÕHJUSTAVAD VAHETATAVUSE JA KASUTATAVUSE KAO:

EPAL-I VAHETATAVUSTINGIMUSED
EPAL-euroaluste vahetatavustingimused

EPAL-i vahetatavustingimused on siduvad. 
EPAL-euroalused on vahetatavad, kui neil ei esine olulisi kahjustusi ega vigu, mis põhjustavad kasutuskõlbmatuse. 
Kahjustused või vead, mis põhjustavad kasutuskõlbmatuse, toovad kaasa ka vahetatavuse kao. 
EPAL-i vahetustingimusi saab täiendada EPAL-i kvaliteediliigitusega, kui EPAL-euroaluste vahetamise, ostmise või 
tarnimisega seotud ettevõtted nõustuvad vastastikku kasutama EPAL-i kvaliteediliigitust, samuti vahetama või tarnima 
teatud liiki EPAL-euroaluseid.

Osaliselt või täielikult puuduv laud.

Ühe pikema külje mõlemal nurgakuubikul 
puudub EPAL-i märgistus.

Vastavalt EPAL-i vahetatavustingimustele ei ole EPAL-euroalused 
vahetatavad, kui kaubaalused on kahjustuste või vigade tõttu 
muutunud kasutuskõlbmatuks.

Tüüpilised kahjustused ja vead, mille tagajärjel kaob vahetatavus ja 
kasutatavus , on loetletud siin ja EPAL-i vahetatavustingimustes.

Vahetatavuse taastamine
Vahetatavuse taastamiseks tuleb kahjustatud EPAL-euroalused 
parandada EPAL-i litsentsiga remondiettevõttes.

www.epal.eu

Laud on murdunud risti või diagonaalselt.

Kuubik on pöördunud ja ulatub kaubaaluse 
välisservast kaugemale kui 1 cm.

Kuubik puudub või on lõhenenud nii,  
et nähtaval on rohkem kui üks nael.

www.epal.eu

Laud on purunenud või lõhenenud nii,  
et nähtaval on rohkem kui üks nael.

Muud vahetatavuse kao kriteeriumid: 
Kandevõime ei ole enam tagatud (nt mädanenud või lagunenud lauad, suured purustused või praod). 
Esineb ilmselgelt lubamatuid komponente (nt liiga õhukesed lauad, liiga kitsad kuubikud).
Mitmel kuubikul on suured purustused või praod.
Kaubaaluse tugev määrdumine võib põhjustada kauba saastumist.

Vahetatavuse taastamine 
Vahetatavuse taastamiseks tuleb kahjustatud EPAL-euroalused parandada  
EPAL-i litsentsiga remondiettevõttes. EPAL-i litsentsiga remondiettevõtete  
loend on leitav EPAL-i veebisaidil (www.epal.eu êlicensee search).

MCH-SOBIVUS*

MCH-SOBIVUS*

*MCH = sobib kasutamiseks masinates, konveiertel ja kõrgriiulites vastavalt GS1 DACH-i soovitusele “Seadistused  

jälgimiseks automatiseeritud teisaldus- ja laosüsteemides”

*MCH = sobib kasutamiseks masinates, konveiertel ja kõrgriiulites vastavalt GS1 DACH-i soovitusele “Seadistused  

jälgimiseks automatiseeritud teisaldus- ja laosüsteemides”

Võib olla parandatud. Parandusmärgistusega 
nael litsentseeritud remondi tõendina.

Võib olla parandatud. Parandusmärgistusega 
nael litsentseeritud remondi tõendina.
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