„EPAL“ KOKYBĖS KLASIFIKACIJA

„EPAL“ APSIKEITIMO SĄLYGOS

„EPAL“ kokybės klasifikacijoje pateikiamos neįpareigojančios rekomendacijos, padedančios optimizuoti „EPAL“ europadėklų naudojimą
ir keitimąsi jais. Klasifikaciją galima naudoti tik tuo atveju, jei taip susitaria įmonės, kurios tarpusavyje keičiasi, perka arba viena kitai
tiekia „EPAL“ europadėklus. Šiuo atveju „EPAL“ kokybės klasifikacija papildo „EPAL“ apsikeitimo sąlygas ir suteikia galimybę susitarti dėl
tam tikros klasės „EPAL“ europadėklų tiekimo ar keitimo. Jei nėra susitarimo naudoti „EPAL“ kokybės klasifikaciją, taikomos tik „EPAL“
apsikeitimo sąlygos (neribotas naujų ir naudotų A, B ir C klasių „EPAL“ europadėklų keitimas).

„EPAL“ apsikeitimo sąlygos yra įpareigojančios.
„EPAL“ europadėklai gali būti keičiami, jei nėra didelių pažeidimų ar defektų, dėl kurių padėklas tampa nebetinkamas naudoti.
Jei yra pažeidimų ar defektų, dėl kurių padėklas tampa nebetinkamas naudoti, prarandama teisė į padėklo keitimą.
„EPAL“ apsikeitimo sąlygos gali būti papildytos „EPAL“ kokybės klasifikacija, pagal kurią „EPAL“ europadėklų apsikeitime,
pirkime ar tiekime dalyvaujančios įmonės tarpusavyje susitaria naudoti „EPAL“ kokybės klasifikaciją ir keistis ar tiekti konkrečios
klasės „EPAL“ europadėklus.

„EPAL“ europadėklų apsikeitimo sąlygos

„EPAL“ europadėklų naudojimo ir keitimo rekomendacijos

MCH ATITIKTIS*

NAUJI
Savybės:
- ISPM 15 / IPPC
- džiovinti kameroje
- 800 x 1200 x 144 mm
- garantuota nominali
apkrova: 1500 kg
- likutinė drėgmė –
maks. 22 %

Šiurkštus paviršius, vinys išdėstytos nuosekliai ir
tvarkingai.

Visi 4 kampiniai blokai pažymėti „EPAL“ ženklu.

Jokių naudojimo žymių; mediena šviesios spalvos.

Visos apatinės lentos yra nuožulniai nupjautos iš
abiejų pusių.

TIPINIAI PAŽEIDIMAI IR DEFEKTAI, DĖL KURIŲ PADĖKLŲ NEBEGALIMA KEISTI IR NAUDOTI:

Trūksta visos ar dalies lentos.

IPPC žymėjimas, licencijos
numeris, metai ir mėnesis,
kontrolinis elementas.

Visi 4 padėklo kampai nupjauti 45° kampu.

*MCH = tinka naudoti įrengimuose, konvejerių technologijose ir aukštuminiuose stelažuose pagal GS1 DACH
rekomendaciją „Automatinio konvejerio ir sandėlio sistemų stebėsenos nustatymai“

MCH ATITIKTIS*

A KLASĖ
Savybės:
- padėklas jau naudotas
- daugiausia šviesios spalvos
- PASTABA: Vien šviesumas
nėra tam tikros klasės
rodiklis. Būtina visuomet
patikrinti ir kitų klasių
kriterijus.
- paviršiaus drėgmė,
atsirandanti dėl naudojimo /
aplinkos sąlygų poveikio,
yra leistina

Jokių priklijuotų elementų, pvz., kartono, folijos, lipnios
juostos, etikečių. Leidžiami klijuotų elementų ir klijų
likučiai.

Kiekvienoje pusėje turi būti įskaitomas bent vienas
„EPAL“ ženklas.

Naudojimo žymės. Nėra nešvarumų ar purvo,
galinčio išpurvinti naudingąjį krovinį.

Leidžiami nedideli įskilimai medienoje.

Tikrinimo kriterijai: Kaladėlės nepasisukusios, tinkamas
tarpas keltuvo šakėms, kojelės tvirtai laikosi.

Gali būti remontuotas. Remonto žymėjimo
vinis kaip licencijuoto remonto įrodymas.

*MCH = tinka naudoti įrengimuose, konvejerių technologijose ir aukštuminiuose stelažuose pagal GS1 DACH
rekomendaciją „Automatinio konvejerio ir sandėlio sistemų stebėsenos nustatymai“

MCH ATITIKTIS

B KLASĖ
Savybės:
- padėklas jau naudotas
- daugiausia tamsios
spalvos
- paviršiaus drėgmė,
atsirandanti dėl
naudojimo / aplinkos
sąlygų poveikio, yra
leistina

Lenta sulaužyta arba suskilusi taip,
kad matosi daugiau nei vienos vinies kotas.

*

Jokių priklijuotų elementų, pvz., kartono, folijos, lipnios
juostos, etikečių. Leidžiami klijuotų elementų ir klijų
likučiai.

Kiekvienoje pusėje turi būti įskaitomas bent vienas
„EPAL“ žymuo.

Naudojimo žymės. Nėra nešvarumų ar purvo,
galinčio išpurvinti naudingąjį krovinį.

Leidžiami nedideli įskilimai medienoje.

Tikrinimo kriterijai: Kaladėlės nepasisukusios, tinkamas
tarpas keltuvo šakėms, kojelės tvirtai laikosi.

Gali būti remontuotas. Remonto žymėjimo
vinis kaip licencijuoto remonto įrodymas.

Lenta sulaužyta skersai arba kampu.

*MCH = tinka naudoti įrengimuose, konvejerių technologijose ir aukštuminiuose stelažuose pagal GS1 DACH
rekomendaciją „Automatinio konvejerio ir sandėlio sistemų stebėsenos nustatymai“

Trūksta kaladėlės arba ji skilusi taip,
kad matosi daugiau nei vienos vinies kotas.

C KLASĖ
Savybės:
- padėklas jau naudotas
- daugiausia tamsios
spalvos
- paviršiaus drėgmė,
atsirandanti dėl
naudojimo / aplinkos
sąlygų poveikio, yra
leistina

Leistini priklijuoti elementai, pvz., kartonas,
folija, lipni juosta etiketės. Pašalinus priklijuotus
elementus galima priskirti aukštesnei klasei.

Kiekvienoje pusėje turi būti įskaitomas bent vienas
„EPAL“ žymuo.

Intensyvaus naudojimo požymiai. Nėra nešvarumų ar
purvo, galinčio išpurvinti naudingąjį krovinį.

Leidžiami medienos įskilimai.

Kaladėlės šiek tiek pasisukusios,
bet išsikiša ne daugiau nei 1 cm.

Gali būti remontuotas. Remonto žymėjimo
vinis kaip licencijuoto remonto įrodymas.

Viena kaladėlė yra pasisukus ir išsikiša
daugiau nei 1 cm už išorinio padėklo krašto.

PASTABA: Viename komponente matosi ne daugiau nei 1 išsikišusi vinis, o padėkle matosi ne daugiau nei 2
išsikišusios vinys (iš viso). Vinies galas negali būti išlindęs ar matytis.

NETINKAMAS NAUDOTI

Šiuos defektus turintys padėklai negali būti keičiami neatlikus remonto.

Pagal „EPAL“ keitimo sąlygas „EPAL“ europadėklai nekeičiami,
jei jų negalima naudoti dėl pažeidimų ar defektų.
Tipiniai pažeidimai ir defektai, dėl kurių padėklų nebegalima naudoti
ir keisti, nurodyti čia ir „EPAL“ keitimo sąlygose.

Trūksta komponento

Nepriimtinas komponentas, neatitinkantis
„EPAL“ techninių reikalavimų, pvz., lenta
per maža, supuvusi, su nuožulnomis.

Lenta lūžusi skersai, iš dalies
arba visiškai lūžusi lenta

Kaladėlė pasisukusi ir
išsikiša apie 1 cm

Matosi vinių galiukai arba
daugiau nei 2 vinių kotai
viename padėkle.

Nešvarumai ar purvas, pavyzdžiui,
dažai, aliejai, kvapai, pelėsis, drėgmės
dėmės, galintys išpurvinti naudingąjį
krovinį

Reikalavimų neatitinkantis
remontas

Nėra įskaitomo „EPAL“
žymėjimo

Vienos ilgosios pusės abiejuose
kampinėse kaladėlėse nėra „EPAL“ ženklo.

Keitimo galimybės atkūrimas
Norint atkurti keitimo galimybę, sugadintus „EPAL“ europadėklus turi
remontuoti „EPAL“ licenciją turinti remonto įmonė.

KITA
UNSORTIERT

Taikoma įvairaus pobūdžio padėklams, kuriais keičiasi rinkos dalyviai. Kriterijus ir leidžiamą tipą nustato mainų ir (arba) sutarties partneriai.
www.epal.eu
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Kiti kriterijai, pagal kuriuos vertinama teisė į keitimą:

Keitimo galimybės atkūrimas

Nebeužtikrinama apkrovos laikomoji galia (pvz., lentos supuvusios arba suirusios, matomi
stiprūs lūžiai arba įskilimai). Kai kurie komponentai akivaizdžiai netinkami naudoti
(pvz., lentos per plonos, kaladėlės per siauros). Kelios kaladėlės smarkiai įtrūkę arba suskilę.
Ant padėklo esantys nešvarumai gali užteršti naudingąjį krovinį.

Norint atkurti keitimo galimybę, sugadintus „EPAL“ europadėklus turi remontuoti
„EPAL“ licenciją turinti remonto įmonė. „EPAL“ licencijas turinčių remonto įmonių
sąrašą galima rasti „EPAL“ interneto svetainėje (www.epal.eu | Licencijų paieška).

www.epal.eu

