
Мінімум одне маркування EPAL має бути чітким 
з кожного боку.

Відсутні прилипання на поверхні, наприклад,  
картону, фольги, стрічки, етикеток.  
Допускаються їх часткові рештки.

Ознаки використання. Відсутність бруду чи  
забруднень, які можуть перенестися на вантаж.

Критерії перевірки: Немає перекручених блоків,  
немає перешкод для вил навантажувача, надійно 
закріплені опори.

У деревині допускаються невеликі тріщини.

КЛАС 1

*MCH =   підходить для використання в машинах з конвеєрною технікою та багатоярусними стелажами відповідно 
до рекомендації GS1 DACH «Налаштування для моніторингу в автоматизованих конвеєрних та складських 
системах»

Характеристики:
-  піддон вже був у 

використанні
- піддони в основному світлі 
-  ПРИМІТКА. Світлий колір  

не є гарантією певного 
класу якості. Також завжди  
необхідно перевіряти  
критерії для інших класів.

-  допускається вологість  
поверхні у зв‘язку з  
використанням / впливом  
довкілля

Можливо, вже відремонтований.  
Ремонтний маркувальний цвях як доказ 
ліцензованого ремонту.

Мінімум одне маркування EPAL має бути чітким  
з кожного боку.

Відсутні прилипання на поверхні, наприклад,  
картону, фольги, стрічки, етикеток.  
Допускаються їх часткові рештки.

Критерії перевірки: Немає перекручених блоків,  
немає перешкод для вил навантажувача, надійно 
закріплені опори.

Ознаки використання. Відсутність бруду чи  
забруднень, які можуть перенестися на вантаж.

*MCH =   підходить для використання в машинах з конвеєрною технікою та багатоярусними стелажами відповідно 
до рекомендації GS1 DACH «Налаштування для моніторингу в автоматизованих конвеєрних та складських 
системах»

КЛАС 2
Характеристики:
-  піддон вже був у 

використанні
-  піддони переважно 

темного кольору
-  допускається вологість 

поверхні у зв‘язку 
з використанням / 
впливом довкілля

У деревині допускаються невеликі тріщини.

Можливо, вже відремонтований. 
Ремонтний маркувальний цвях як доказ 
ліцензованого ремонту.

Рекомендації щодо використання та обміну європіддонів EPAL
КЛАСИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ EPAL
„Класифікація якості EPAL“ містить рекомендації та служить для оптимізації використання та обміну європіддонів EPAL.  
Її слід використовувати лише за наявності взаємної згоди між сторонами (обмін, купівля або поставка європіддонів EPAL).  
У цьому випадку Класифікація якості EPAL доповнює Умови обміну EPAL. Якщо між Сторонами немає згоди про використання 
Класифікації якості EPAL, застосовуються лише Умови обміну EPAL (необмежена можливість обміну нових і вживаних європіддонів 
EPAL класів A, B та C).

ТИПОВІ ПОШКОДЖЕННЯ ТА ДЕФЕКТИ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ОБМІНУ ТА ПРИДАТНОСТІ:

ПРАВИЛА ОБМІНУ EPAL
Умови обміну європалалетів EPAL

Правила обміну EPAL є обов’язковими для виконання.
Європалети EPAL підлягають обміну, якщо немає значних пошкоджень або будь-яких дефектів, які призводять до 
втрати їх придатності. Пошкодження або дефекти, які призводять до втрати їх придатності, також призводять до 
втрати можливості їх обміну. Правила обміну EPAL можуть бути доповнені класифікацією якості EPAL, згідно з якою 
компанії, які беруть участь у обміні, купівлі або поставці європалетів EPAL, взаємно погоджуються використовувати 
класифікацію якості EPAL, а також обмінювати або поставляти європалети EPAL певної якості. 

Дошка відсутня частково або повністю.

На обох кутових шашках однієї довгої 
сторони відсутня маркування EPAL.

www.epal.eu

Дошка зламана навхрест або під кутом.

Одна шашка викривлена і виступає більш 
ніж на 1 см за зовнішній край палети.

Шашка відсутня або розколота таким 
чином, що видно більше ніж один 
хвостик цвяха.

www.epal.eu

НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ Піддони з такими дефектами не можна використовувати у відкритому обмінному пулі без ремонту.

Відсутній компонент

Видимі вістря або більше  
2 стрижнів цвяхів на піддон.

Бруд або забруднення, які можуть 
бути перенесені на вантаж, наприклад 

фарба, олія, запах, пліснява, вологі 
плями і т.д.

Ремонт не відповідає технічним  
умовам.

Немає чіткого маркування EPAL.

Неприйнятний компонент, який не 
відповідає Технічному регламенту EPAL, 

наприклад, він менший, гнилий, бляклий.

Кручений блок > прибл. 
виступ на 1 см.

Зламані перекладини 
дощок, частково або 

повністю зламана дошка.

Відповідно до умов обміну EPAL, європіддони EPAL не підлягають 
обміну, якщо пошкодження або несправність призвели до 
неможливості їх подальшого використання.

Типові пошкодження та несправності, які призводять до 
неможливості заміни та використання європіддонів EPAL,  
наведені тут і в Умовах обміну EPAL.

Ремонт
Для можливості заміни пошкоджені європіддони EPAL повинні 
бути відремонтовані в ремонтній компанії, яка має ліцензію EPAL.

Дошка зламана або розколота таким 
чином, що видно більше ніж один 
хвостовик цвяха.

Додаткові критерії втрати можливості обміну: 
Несуча здатність більше не гарантується (наприклад, гнилі або згнили дошки, сильні  
поломки або розколи). Деякі компоненти явно неприйнятні (наприклад, занадто тонкі  
дошки, занадто вузькі шашки). Деякі шашки мають серйозні поломки або розколи.
Сильне забруднення піддону може призвести до забруднення корисного вантажу.

Відновлення обмінюваності 
Щоб відновити можливість обміну, пошкоджені європалети EPAL повинні 
бути відремонтовані ремонтною компанією, що має ліцензію EPAL. Список 
ремонтних компаній, що мають ліцензію EPAL, доступний на веб-сайті EPAL 
(www.epal.eu | licensee search). 

Мінімум одне маркування EPAL має бути чітким  
з кожного боку.

Ознаки інтенсивного використання. Відсутність бруду  
чи забруднень, які можуть перенестися на вантаж.

КЛАС 3
Характеристики:
-  піддон вже був у 

використанні
-  піддони переважно 

темного кольору
-  допускається вологість 

поверхні у зв‘язку 
з використанням / 
впливом довкілля

Дещо перекручені блоки 
(виступ ≤ 1 см).

Прилипання на поверхні, наприклад, картону, 
фольги, стрічки, етикеток дозволені. Після 
видалення можлива вища класифікація.

ПРИМІТКА:  Макс. 1 видимий стрижень цвяха на компонент, всього макс. 2 стрижні цвяха на піддон.  
Вістря цвяхів не повинні бути видимими або відкритими.

У деревині допускаються невеликі тріщини.

Можливо, вже відремонтований. 
Ремонтний маркувальний цвях як доказ 
ліцензованого ремонту.

НОВИЙ
  

*MCH =  підходить для використання в машинах з конвеєрною технікою та багатоярусними стелажами відповідно 
до рекомендації GS1 DACH «Налаштування для моніторингу в автоматизованих конвеєрних та складських 
системах»

 

Характеристики:
- ISPM 15 / IPPC
-  камерне сушіння
- 800 x 1,200 x 144 мм
-  гарантоване 

навантаження: 1500 кг
-  макс. залишкова 

вологість 22%

Маркування EPAL на всіх чотирьох  
кутових блоках.

Нестругана дошка, послідовне та повторюване 
розміщення цвяхів.

Жодних слідів використання, світле дерево.

Усі 4 кути піддону скошені під кутом 45°.

Усі нижні дошки мають фаски з двох сторін.

Маркування IPPC, номер  
ліцензії-рік-місяць, контрольна скоба.

МСН-ПРИДАТНІСТЬ*

МСН-ПРИДАТНІСТЬ*

МСН-ПРИДАТНІСТЬ*

Змішані піддони всіх видів, які учасники ринку індивідуально обмінюють.  
Критерії та допустиме поєднання узгоджуються індивідуально між партнерами з обміну/договірними партнерами.  НЕ СОРТОВАНО 
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