�ΌΡΟΙ ΤΗΣ EPAL ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (EPAL)

Όροι της EPAL για ανταλλαγή Ευρωπαλετών
Οι όροι ανταλλαγής της ΕΠΑΛ είναι δεσμευτικοί. Οι Ευρωπαλέτες της EPAL μπορούν να ανταλλαχθούν εάν δεν υπάρχουν
σημαντικές ζημιές ή ελαττώματα που οδηγούν σε απώλεια της χρηστικότητας. Ζημιές ή ελαττώματα που οδηγούν σε απώλεια
της χρηστικότητας οδηγούν σε απώλεια της ανταλλαξιμότητας. Οι όροι ανταλλαγής της EPAL ενδέχεται να συμπληρωθούν
από την Ταξινόμηση ποιότητας της EPAL, στην οποία οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή, την αγορά ή στην
παράδοση Ευρωπαλετών της EPAL συμφωνούν αμοιβαία να χρησιμοποιούν την Ταξινόμηση Ποιότητας της EPAL, καθώς και να
ανταλλάσσουν ή να προμηθεύουν Ευρωπαλέτες της EPAL συγκεκριμένης κατηγορίας.

Συστάσεις για τη χρήση και την αντικατάσταση ευρωπαλετών EPAL
„Η ταξινόμηση της ποιότητας της EPAL παρέχει μη δεσμευτικές συστάσεις και χρησιμεύει για βελτιστοποίηση της χρήσης και της
ανταλλαγής ευρωπαλετών EPAL. Αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων
εταιρειών (ανταλλαγή, αγορά ή παράδοση ευρωπαλετών EPAL). Σε αυτή την περίπτωση, η Ταξινόμηση της ποιότητας της EPAL
συμπληρώνει τους Όρους ανταλλαγής της EPAL και προσφέρει δυνατότητα συμφωνίας για προμήθεια ή αντικατάσταση ευρωπαλετών
EPAL από μια συγκεκριμένη κατηγορία. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για τη χρήση της Ταξινόμησης ποιότητας της EPAL, εφαρμόζονται μόνο
οι Όροι ανταλλαγής της EPAL (απεριόριστη αντικατάσταση νέων και μεταχειρισμένων ευρωπαλετών EPAL των κατηγοριών „A”„B” και „C”)”.

МСН ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ*

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ
Χαρακτηριστικά:
- Διεθνή πρότυπα για
φυτοϋγειονομικά μέτρα
αριθ. 15 / Διεθνής σύμβαση
φυτοπροστασίας
- Ξήρανση σε θάλαμο
- 800 x 1200 x 144 mm
- Εγγυημένο ονομαστικό
φορτίο: 1 500 kg
- Μέγιστο 22% υπολειμματικής
περιεκτικότητας σε υγρασία

Χοντροκομμένα, διαδοχική και επαναλαμβανόμενη
τοποθέτηση των καρφιών.

Σήμανση EPAL σε όλα τα 4 γωνιακά σημεία.

Χωρίς ίχνη χρήσης, ανοιχτόχρωμο ξύλο.

Όλες οι κάτω σανίδες είναι λοξότμητες και στις δύο
πλευρές.

- Η παλέτα έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί
- Κυρίως ανοιχτό χρώμα
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ανοιχτό
χρώμα από μόνο του δεν
αποτελεί εγγύηση για μια
συγκεκριμένη κατηγορία
ποιότητας. Τα κριτήρια για τις
άλλες κατηγορίες πρέπει πάντα
να ελέγχονται.
- Επιφανειακή υγρασία είναι
πιθανή λόγω χρήσης /
περιβάλλοντος

* ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ = κατάλληλες για χρήση
σε μηχανές, με τεχνολογία μεταφορέων και ράφια με ψηλά ανοίγματα, σύμφωνα με τη σύσταση του GS1 DACH „Ρυθμίσεις
παρακολούθησης σε αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης”.

МСН ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ*
Χωρίς συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες,
ετικέτες. Είναι πιθανά υπολείμματα.

Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι
ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.

Ενδείξεις χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που
μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.

Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.

Κριτήρια ελέγχου: Χωρίς στριμμένους τάκους, ελεύθερος
χώρος για τοποθέτηση των περόνων του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος, σφιχτά στερεωμένα “πόδια”.

Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί
που επισημαίνει την επισκευή ως
απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής.

- Η παλέτα έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί
- Κυρίως σκούρο χρώμα
- Επιφανειακή υγρασία είναι
πιθανή λόγω χρήσης /
περιβάλλοντος

Η σανίδα είναι σπασμένη ή σχισμένη
με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται
περισσότερα από ένα μέρος του καρφιού.

* ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ = κατάλληλες για χρήση
σε μηχανές, με τεχνολογία μεταφορέων και ράφια με ψηλά ανοίγματα, σύμφωνα με τη σύσταση του GS1 DACH „Ρυθμίσεις
παρακολούθησης σε αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης”.

МСН ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ „B“
Χαρακτηριστικά:

Έλλειψη σανίδας, μερικώς ή πλήρως.

IPPC Σήμανση της Διεθνούς
Σύμβασης περί φυτοπροστασίας, αριθμός
πιστοποίησης - έτος – μήνας, βραχίονας ελέγχου.

Όλες οι 4 γωνίες της παλέτας είναι λοξότμητες υπό
γωνία 45 °.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ „A“
Χαρακτηριστικά:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ:

Χωρίς συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες,
ετικέτες. Είναι πιθανά υπολείμματα.

Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι
ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.

Ενδείξεις χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που
μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.

Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.

Κριτήρια ελέγχου: Χωρίς στριμμένους τάκους, ελεύθερος
χώρος για τοποθέτηση των περόνων του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος, σφιχτά στερεωμένα “πόδια”.

Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί
που επισημαίνει την επισκευή ως
απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής.

Η σανίδα είναι σπασμένη σταυρωτά ή υπό γωνία.

* ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ = κατάλληλες για χρήση
σε μηχανές, με τεχνολογία μεταφορέων και ράφια με ψηλά ανοίγματα, σύμφωνα με τη σύσταση του GS1 DACH „Ρυθμίσεις
παρακολούθησης σε αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης”.

Λείπει τάκος ή είναι ραγισμένος με τέτοιο
τρόπο ώστε να φαίνονται περισσότερα
από ένα μέρος του καρφιού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ „C“
Χαρακτηριστικά:
- Η παλέτα έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί
- Κυρίως σκούρο χρώμα
- Επιφανειακή υγρασία είναι
πιθανή λόγω χρήσης /
περιβάλλοντος

Πιθανές συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα,
ταινίες, ετικέτες. Μετά από την απομάκρυνση
τους είναι πιθανή πιο υψηλή ταξινόμηση.

Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι
ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.

Ενδείξεις εντατικής χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή
βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.

Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.

Ελαφρά στριμμένους τάκους
(≤ 1 cm προεξέχων).

Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί
που επισημαίνει την επισκευή ως
απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής.

Ένας τάκος είναι στριμμένος και προεξέχει
περισσότερα από 1 cm από το εξωτερικό
άκρο της παλέτας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε κάθε παλέτα μπορεί να διακρίνονται το πολύ 1 καρφί ανά δομικό στοιχείο και το πιο πολύ 2
καρφιά. Οι άκρες των καρφιών δεν πρέπει να είναι ορατές ή να προεξέχουν.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Οι παλέτες με παρόμοια ελαττώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανταλλαγή παλετών χωρίς να έχουν επισκευαστεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με τους Όρους ανταλλαγής της EPAL, οι ευρωπαλέτες EPAL
δεν μπορούν να αντικατασταθούν εάν οι ζημιές ή τα προβλήματα
μπορεί να οδηγήσουν σε μη χρησιμότητα.
Οι τυπικές βλάβες και ελαττώματα που οδηγούν σε αδυναμία
υποκατάστασης και χρηστικότητας αναφέρονται εδώ και στους Όρους
ανταλλαγής της EPAL.
Αποκατάσταση της αντικατάστασης
Για να αποκατασταθεί η δυνατότητα αντικατάστασης, οι παλέτες EPAL
που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να επισκευαστούν από μια εταιρεία
επισκευών, πιστοποιημένη από την EPAL.

ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜЕΝΕΣ

Ελλείπον στοιχείο

Αναπόδεκτο μέρος που δεν
συμμορφώνεται με τους τεχνικούς
κανονισμούς της ΕΠΑΛ, π.χ. χαμηλό,
σάπιο, εξασθενημένο.

Σπασμένες εγκάρσιες σανίδες
μερικώς ή εντελώς σπασμένες
σανίδες

Στριμμένος τάκος > περίπου
1 cm προεξοχή

Ορατές άκρες των καρφιών
ή περισσότερα από 2 καρφιά
ανά παλέτα

Βρωμιά ή ρύπανση που μπορούν να
μεταφερθούν στο ωφέλιμο φορτίο, π.χ.
χρώμα, λάδι, μυρωδιά, μούχλα, υγρά
στίγματα κ.λπ.

Επισκευή που δεν συμμορφώνεται
με τις προδιαγραφές

Έλλειψη ευανάγνωστων
σημάνσεων EPAL

Μεικτές παλέτες κάθε είδους οι οποίες ανταλλάσσονται προσωπικά από τους συμμετέχοντες στην αγορά.Τα κριτήρια και oι
επιτρεπόμενες αναμείξεις συμφωνούνται μεμονωμένα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής από τους συμβατικούς εταίρους.
www.epal.eu
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Η σήμανση EPAL λείπει στους δύο γωνιακούς
τάκους σε μία διαμηκή πλευρά.

Άλλα κριτήρια που οδηγούν στην απώλεια της δυνατότητας ανταλλαγής:

Αποκατάσταση της δυνατότητας ανταλλαγής

Η χωρητικότητα φορτίου δεν είναι πλέον εγγυημένη (π.χ. σάπιες σανίδες, σημαντική θραύση ή
διάσπαση). Ορισμένα μέρη είναι προφανώς αναπόδεκτα (π.χ. πολύ λεπτές σανίδες ή πολύ στενoί
τάκοι). Μερικοί τάκοι έχουν σημαντικές θράθσεις ή σχισμές.
Η ισχυρή ρύπανση της παλέτας μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση του φορτίου.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα ανταλλαγής, οι φθαρμένες
Ευρωπαλέτες της EPAL πρέπει να επισκευαστούν από μια εταιρεία με πιστοποίηση
από την EPAL να πραγματοποιεί επισκευές. Λίστα εταιρειών με πιστοποίηση
επισκευής από την EPAL είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της EPAL (www.epal.eu /
αναζήτηση των πιστοποιημένων εταιρειών).
www.epal.eu

