
Diferite categorii de paleti,care se schimba „unul la unul“ de catre utilizatori.
Criteriile si categoriile permise sunt convenite in mod individual in timpul schimbului/de catre partenerii contractuali.     PALETI NESORTATI

NOU МСН COMPATIBILITATE*
  

*ACTIONATI MECANIC, COMPATIBILI CU BENZI TRANSPORTOARE, DEPOZITE CU RAFTURI INALTE =  
potriviti pentru utilizare la masini, cu tehnologie cu benzi transportoare si rafturi cu deschizaturi la inaltime, in  
conformitate cu recomandarea GS1 DACH “Setari pentru monitorizare la sistemele automate de transport si depozitare”.

 

Caracteristici:
- Tratament termic fitosanitar 

conform normelor  
ISPM 15/IPPC

-  Uscare in camera
- 800 x 1,200 x 144 mm
-  Sarcina nominala 

garantata: 1 500 kg
- Max. 22% continut de  

umiditate reziduala

Marcaj EPAL pe toate cele 4 blocuri de colt.

Cel putin un marcaj EPAL trebuie sa fie lizibil pe  
fiecare parte.

Cel putin un marcaj EPAL trebuie sa fie lizibil pe  
fiecare part.

Cel putin un marcaj EPAL trebuie sa fie lizibil pe  
fiecare parte.

Taiere grosiera, pozitionare consecventa si repetitiva a 
cuielor.

Nu exista aderenta, de ex. carton, folie, benzi, etichete. 
Sunt posibile reziduuri.

Nu exista aderenta, de ex. carton, folie, benzi, etichete. 
Sunt posibile reziduuri.

Fara urme de utilizare; lemn de culoare deschisa.

Semne de utilizare. Fara murdarie sau contaminare care 
poate fi transferata la incarcatura utila.

Toate cele 4 colturi ale paletului sunt tesite la un  
unghi de 45°.

Criterii de verificare: Fara blocuri rasucite, spatiu liber 
pentru amplasarea furcilor motostivuitorului,  
picioare fixate ferm.

Criterii de verificare: Fara blocuri rasucite, spatiu liber 
pentru amplasarea furcilor motostivuitorului,  
picioare fixate ferm.

Toate scandurile inferioare sunt tesite de ambele parti.

Este posibila despicarea usoara a lemnului.

Semne de utilizare. Fara murdarie sau contaminare care 
poate fi transferata la incarcatura utila.

Semne de utilizare intensiva. Fara murdarie sau  
contaminare care poate fi transferata la incarcatura utila.

CLASA “A”
Caracteristici:
-  Paletul a fost deja utilizat
- In principal de culoare deschisa
-  NOTA: Doar culoarea deschisa 

nu este o garantie pentru o 
anumita clasa de calitate.  
Criteriile pentru celelalte clase 
trebuie verificate.

-  Umiditatea cu valori mai  
ridicate la suprafata este  
posibila din cauza utilizarii/ 
mediului inconjurator

CLASA “B”
Caracteristici:
- Paletul a fost deja utilizat
- In principal de culoare  

inchisa
- Umiditatea cu valori mai 

ridicate la suprafata este 
posibila din cauza utilizarii/
mediului inconjurator

CLASA “C”
Caracteristici:
- Paletul a fost deja utilizat
- In principal de culoare  

inchisa
- Umiditatea cu valori mai 

ridicate la suprafata este 
posibila din cauza utilizarii/
mediului inconjurator Blocuri usor rasucite  

(≤ 1 cm iesite in afara).

Este posibila aderenta, de ex. carton, folie, 
benzi, etichete. Dupa indepartare este  
posibila o clasificare mai superioara.

NOTA:   Maximum 1 codita de cui per un element constructiv si maximum 2 codite de cui pot fi vazute per un palet. 
Varfurile cuielor nu trebuie sa fie vizibile sau expuse.

Marcajul IPPC,  
numarul licentei – an – luna;  
clama de control;

Este posibila despicarea usoara a lemnului.

Este posibila despicarea usoara a lemnului.

S-ar putea sa fi fost reparati. Cui, care 
marcheaza reparatia, ca dovada a  
reparatiei autorizate.

NEPOTRIVITI PENTRU UTILIZARE Paletii care prezinta astfel de defecte, nu trebuie utilizati pentru schimb de paleti, fara a fi fost reparati in prealabil.

Lipsa elemente

Varfuri vizibile ale cuielor sau mai 
mult de 2 cuie iesite per palet

Murdarie sau contaminare care poate 
fi transferata la incarcatura utila, de 

ex. vopsea, ulei, miros, mucegai, pete 
umede etc.

Reparatii care nu corespund 
specificatiilor

Lipsa marcajelor EPAL lizibile

Elemente neconforme care nu respecta 
reglementarile tehnice EPAL, de ex. 

elemente subdimensionate, putrede, 
tesitura in exces.

Bloc rasucit > aproximativ  
1 cm proeminenta

Scanduri transversale rupte, 
scanduri partial sau  

complet rupte

Recomandari privind utilizarea si schimbul de europaleti EPAL

CLASIFICAREA CALITATII EUROPALETILOR EPAL
Clasificarea calitatii EPAL ofera recomandari fara caracter obligatoriu si serveste la optimizarea utilizarii si schimbului de europaleti 
EPAL. Aceasta trebuie utilizata numai daca exista un acord reciproc intre companiile participante (schimbul, cumpararea sau livrarea de 
europaleti EPAL). In acest caz, Clasificarea calitatii EPAL completeaza Conditiile de schimb EPAL si ofera posibilitatea acordului la livrarea 
sau schimbul de europaleti EPAL dintr-o anumita clasa. Daca nu exista un acord pentru utilizarea Clasificarii calitatii EPAL, se aplica doar 
Conditiile de schimb EPAL (schimbul nelimitat de europaleti EPAL noi si utilizati din clasele “A”, “B” si “C”).

DAUNE SI DEFECTE OBISNUITE CARE DUC LA PIERDEREA UTILIZABILITATI SI A POSIBILITATII DE SCHIMB:

CONDITII EPAL PENTRU SCHIMB
Conditii EPAL pentru schimbul de Europaleti
Conditiile EPAL pentru schimb sunt obligatorii.
Europaletii EPAL pot fi schimbati, daca nu exista daune sau defecte semnificative care duc la pierderea utilizabilitatii. 
Deteriorari sau defecte care duc la pierderea utilizabilitatii, duc la pierderea posibilitatii pentru schimb. Conditiile EPAL 
pentru schimb pot fi suplimentate de Clasificarea calitatii EPAL, la care companiile implicate in schimbul, cumpararea sau 
livrarea de Europaleti EPAL sunt de acord in mod reciproc sa utilizeze Clasificarea calitatii EPAL, precum si sa schimbe sau 
sa furnizeze Europaleti EPAL dintr-o anumita clasa.

Lipsa scandurii, partial sau complet.

Marcajul EPAL lipseste pe ambii calupi laterali  
pe o parte longitudinala.

Conform Conditiilor de schimb EPAL, europaletii EPAL nu pot 
fi schimbati daca deteriorarile sau defectiunile pot duce la 
inutilizabilitate.

Deteriorarile si defectele tipice care duc la imposibilitatea de  
interschimbabilitate si utilizabilitate sunt enumerate aici si in 
Conditiile de schimb EPAL.

Restabilirea interschimbabilitatii
Pentru a se restabili posibilitatea de schimb, europaletii EPAL 
deteriorati trebuie sa fie reparati de catre o companie   
autorizata de EPAL.

www.epal.eu

O scandura este rupta in mod transversal sau  
in unghi.

Un calup este rasucit si iese la mai mult de  
1 cm de marginea exterioara a paletului.

Un calup lipseste sau este crapat in asa fel  
incat sa fie vizibil mai mult de un corp  
al cuiului.

www.epal.eu

O scandura este rupta sau crapata in asa fel 
incat sa fie vizibil mai mult de un corp  
al cuiului.

Alte criterii care duc la pierderea posibilitatii pentru schimb: 
Capacitatea de incarcare nu mai este garantata (de ex. scanduri putrede, rupturi sau crapaturi 
semnificative).  Unele componente sunt evident inacceptabile (de ex. scanduri prea subtiri sau  
calupi prea ingusti). Mai multi calupi au rupturi sau crapaturi semnificative. Paletul ce prezinta  
urme de murdarie sau contaminare in exces poate duce la contaminarea incarcaturii.

Restabilirea posibilitatii pentru schimb 
Pentru a se restabili posibilitatea pentru schimb, Europaletii EPAL deteriorati trebuie 
reparati de catre o companie autorizata de EPAL sa efectueze reparatii. O lista a 
companiilor licentiate EPAL pentru repararea paletilor este disponibila pe site-ul 
web EPAL (www.epal.eu / cautare licentiati).

МСН COMPATIBILITATE*

МСН COMPATIBILITATE*

*ACTIONATI MECANIC, COMPATIBILI CU BENZI TRANSPORTOARE, DEPOZITE CU RAFTURI INALTE =  
potriviti pentru utilizare la masini, cu tehnologie cu benzi transportoare si rafturi cu deschizaturi la inaltime, in 
conformitate cu recomandarea GS1 DACH “Setari pentru monitorizare la sistemele automate de transport si depozitare”.

*ACTIONATI MECANIC, COMPATIBILI CU BENZI TRANSPORTOARE, DEPOZITE CU RAFTURI INALTE =  
potriviti pentru utilizare la masini, cu tehnologie cu benzi transportoare si rafturi cu deschizaturi la inaltime, in  
conformitate cu recomandarea GS1 DACH “Setari pentru monitorizare la sistemele automate de transport si depozitare”.

S-ar putea sa fi fost reparati. Cui, care 
marcheaza reparatia, ca dovada a  
reparatiei autorizate.

S-ar putea sa fi fost reparati.  
Cui, care marcheaza reparatia, ca dovada 
a reparatiei autorizate.
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