
ÚJ MCH-ALKALMAZHATÓSÁG*
  

*MCH = szállítószalag és magasraktári technológiákkal kompatibilis a GS1 DACH „Felügyeleti beállítások az automatizált  
szállító- és raktárrendszerekben“  szerinti ajánlásának megfelelően.

 

Jellemzők:
- ISPM 15 / IPPC
- szárítókamrában szárított
- 800 x 1200 x 144 mm
-  garantált névleges  

terhelés: 1500 kg
- max. 22%  

nedvességtartalom

EPAL jelölés mind a 4 szélső tuskón.

Legalább egy EPAL jelölés olvasható oldalanként. 

Legalább egy EPAL jelölés olvasható oldalanként. 

Legalább egy EPAL jelölés olvasható oldalanként. 

Fűrészelt, következetes és ismétlődő szegminta.

Nincsenek rajta ráragasztott címkék, papírok, fóliák,  
szalagok; kisebb maradvány megengedett.

Nincsenek rajta ráragasztott címkék, papírok, fóliák,  
szalagok; kisebb maradvány megengedett.

Használatnak nincs nyoma, világos fa.

Látszik, hogy használt. Nincs azonban olyan  
szennyeződés, ami az árura átterjedhet. 

A raklap mind a 4 sarka 45°-os szögben le van vágva. 

Ellenőrzési kritériumok: Nincsenek elfordult tuskók,  
megfelelő a távolság az alsó és a felső deszkák közőtt,   
szilárdan rögzített a talpszerkezet. 

Ellenőrzési kritériumok: Nincsenek elfordult tuskók,  
megfelelő a távolság az alsó és a felső deszkák közőtt,   
szilárdan rögzített a talpszerkezet. 

Az alsó deszkák mindkét oldalon lekerekítettek.

Minimális repedés megengedett.

Látszik, hogy használt. Nincs azonban olyan  
szennyeződés, ami az árura átterjedhet. 

Látszik, hogy erősen használt. Nincs azonban olyan  
szennyeződés, ami az árura átterjedhet. 

A OSZTÁLY
Jellemzők:
- a raklapot már használták
- főleg világos színű
-       MEGJEGYZÉS: A világos szín 

önmagában nem garantálja 
az adott minőségi osztályt. Az 
adott osztályra vonatkozó  
többi kritériumot is ellenőrizni 
kell.

- a használat, a környezet  
miatti felületi nedvesség  
megengedett

B OSZTÁLY
Jellemzők:
-   a raklapot már használták
-  főleg sötét színű
-  a használat, a környezet 

miatti felületi nedvesség 
megengedett

C OSZTÁLY
Jellemzők:
-  a raklapot már használták
- főleg sötét színű
- a használat, a környezet 

miatti felületi nedvesség 
megengedett

A tuskók enyhén elfordultak  
(≤ 1 cm túlnyúlás).

Ráragasztott címkék, pl. papír, fólia, szalagok 
megengedettek. Eltávolításuk után magasabb 
kategóriába való besorolás lehetséges.

MEGJEGYZÉS:  Elemenként legfeljebb 1 szegszár, raklaponként összesen legfeljebb 2 szegszár látható. A szegcsúcsok 
nem lehetnek láthatóak vagy nem állhatnak ki a raklapból. 

IPPC jelölés;  engedély  
száma, év és hónap;  hitelesítő kapocs.

Minimális repedés megengedett.

Minimális repedés megengedett.

Lehet, hogy már javították. Javítást jelölő 
szeg jelzi az engedélyezett javítást.

Lehet, hogy már javították. Javítást jelölő  
szeg jelzi az engedélyezett javítást.

NEM HASZNÁLHATÓ Az ilyen hibákat mutató raklapokat nem szabad a nyitott raklap csererendszerben javítás nélkül használni.

Hiányzó elemek.

Látható szegcsúcsok vagy több mint 
2 szegszár látható raklaponként.

Szennyeződés, amely a rakományba 
kerülhet, például festék, olaj, szag,  

penész, penészfoltok stb.

Javítás nem az előírásoknak 
megfelelően.

Az EPAL jelölés már nem 
olvasható.

Elfogadhatatlan elemek, amelyek nem  
felelnek meg az EPAL műszaki előírásainak,  

pl. alulméretezett, rohadt, fakérges.

A tuskók elfordultak  
> körülbelül 1 cm túlnyúlás.

Keresztben, részben vagy 
teljesen törött deszka.

Lehet, hogy már javították. Javítást jelölő 
szeg jelzi az engedélyezett javítást.

Ajánlások az EPAL Euro raklapok használatára és cseréjére

EPAL MINŐSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS
Az EPAL minőségi osztályba sorolás nem kötelező érvényű ajánlásokat tartalmaz, de az EPAL Euro raklapok használatának és cseréjének optimalizálását 
szolgálja. A javaslatok csak akkor használhatók, ha kölcsönös megállapodás születik az érintett vállalatok között (az EPAL Euro raklapok cseréjére, vásárlására 
vagy szállítására vonatkozóan). Ebben az esetben a minőségi osztályba sorolás kiegészíti az EPAL cserefeltételeket és lehetőséget kínál az így meghatározott 
osztályú EPAL Euro raklapok szállításának vagy cseréjének megszervezésére. Ha nincs megállapodás az EPAL minőségi osztályba sorolás alkalmazásáról, akkor 
kizárólag az EPAL cserefeltételek érvényesek (az új, valamint a használt A, B és C osztályú EPAL Euro raklapok cseréje során).

A csereképesség elvesztésének további kritériumai:
A teherbíró képesség már nem garantált (például a korhadt vagy szétmállott deszkák, tuskók és a súlyos törések 
vagy hasadások miatt).
Egyes elemek elfogadhatatlanok (pl. túl vékony deszkák, túl keskeny tuskók).
Több tuskó súlyosan hasadt vagy törött.
A raklap annyira szennyezett,  hogy a rakomány is átszennyeződhet.

TIPIKUS KÁROK ÉS HIBÁK, AMIK A CSERÉLHETŐSÉG ÉS A HASZNÁLHATÓSÁG ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZIK:

EPAL CSEREFELTÉTELEK
Az EPAL Euro raklapok cseréjének feltételei

Az EPAL cserefeltételek kötelező érvényűek.
Az EPAL Euro raklapok akkor cserélhetők, ha nincsenek olyan jelentős sérülések vagy hibák, amik a használhatóság elvesztését eredményezik.  
A használhatóság elvesztését okozó károk vagy hibák a cserelehetőség elvesztését is eredményezik.
Az EPAL cserefeltételeket kiegészíti az EPAL minőségi osztályba sorolása, amely szerint az EPAL Euro raklapok cseréjében, vásárlásában vagy 
szállításában részt vevő vállalatok kölcsönösen beleegyeznek az EPAL minőségi osztályba sorolás használatába, valamint az így meghatározott 
osztályú EPAL Euro raklap cseréjébe vagy szállításába. 

Egy deszka részben vagy egészben hiányzik.

Az egyik tuskó hiányzik, vagy úgy van  
eltörve, hogy egynél több szegszár látható.

Az egyik tuskó el van fordulva és több mint 
1 cm-rel túlnyúlik a raklap külső szélén.

Egy deszka keresztben vagy ferdén van eltörve.

Az egyik hosszanti oldal mindkét tuskójáról 
hiányzik az EPAL jelölés.

Az EPAL cserefeltételei szerint az EPAL Euro raklapok nem cserélhetők, 
ha a sérülések vagy hibák a használhatóság elvesztését eredményezik.

A tipikus sérülések és hibák, amelyek a cserélhetőség és a 
használhatóság elvesztését eredményezik, itt és az EPAL 
cserefeltételekben láthatók.

A cserélhetőség helyreállítása
A cserélhetőség helyreállítása érdekében a sérült EPAL Euro raklapokat 
egy EPAL engedéllyel rendelkező javítócégnek kell megjavítania.

www.epal.eu

Egy deszka olyan mértékben törött, hogy 
egynél több szeg szára látható.

www.epal.eu

Mindenféle vegyes raklap, amelyet a piaci szereplők egy az egyben cserélnek.
A kritériumokat ez esetben a szerződéses felek egyedileg állapítják meg.NEM VÁLOGATOTT

A cserélhetőség helyreállítása
A cserélhetőség helyreállítása érdekében a sérült EPAL Euro raklapokat az EPAL 
engedéllyel rendelkező javítócégeknél kell megjavíttatni. 
Az EPAL által engedélyezett javítócégek listája megtalálható az EPAL weboldalán 
(www.epal-raklap.hu | Partner kereső).
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