EPAL KLASIFIKACIJA KAKOVOSTI PALET

EPAL POGOJI ZA IZMENJAVO

EPAL Klasifikacija kakovosti je nezavezujoče priporočilo za uporabo in služi optimizaciji uporabe in izmenjave EPAL Euro palet.
Uporablja se le, če se udeležena podjetja (izmenjava, kupovanje ali dobavljanje EPAL Euro palet) o tem bilateralno dogovorijo.
EPAL Klasifikacija dopoljnjuje v tem primeru EPAL-pogoje za izmenjavo in nudi možnost dogovora o dobavi ali izmenjavi EPAL
Euro palet določenega razreda. Brez dogovora o uporabi EPAL Klasifikacije kakovosti veljajo izključno EPAL pogoji za izmenjavo
(neomejena izmenljivost novih in rabljenih EPAL Euro palet razredov A, B in C).

EPAL pogoji za izmenjavo so obvezujoči.
EPAL Euro palete so izmenljive, če nimajo bistvenih poškodb ali pomanjkljivosti, ki povzročijo neuporabnost palet.
Poškodbe ali pomanjkljivosti, ki povzročijo neuporabnost palet, povzročijo hkrati neizmenljivost.
EPAL pogoji za izmenjavo se lahko dopolnijo z EPAL Klasifikacijo kakovosti, tako, da se udeležena podjetja
(izmenjava, nakup ali dobava EPAL Euro palet) bilateralno dogovorijo o uporabi Klasifikacije kakovosti in o izmenjavi
ali dobavi EPAL Euro palet določenega razreda.

Pogoji za izmenjavo EPAL Euro palet

Priporočilo za uporabo in izmenjavo EPAL Euro palet

MFH PRIMERNA*

NOVA
Značilosti:
- ISPM 15 / IPPC
- Sušena v komori
- 800 x 1200 x 144 mm
- Zajamčena nazivna
obremenitev: 1.500 kg
- Maksimalno 22%
preostale vlažnosti lesa

Grobo žagano, enakomerna in ponavljajoča slika
pravilne razporeditve žebljev.

Oznaka EPAL na vseh 4 vogalnih kockah.

Brez znakov uporabe, svetel les.

Zgornji robovi vseh podnih desk so na obeh
straneh posneti.

Vsi 4 vogali palete so poševno odrezani pod kotom 45°.

TIPIČNE POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI, KI POVZROČIJO NEIZMENLJIVOST IN NEUPORABNOST PALET:

Manjka ena deska v celoti ali delno.

IPPC-oznaka, licenčna
številka - leto - mesec - kontrolna sponka.

*MFH = Paleta je primerna za manipulacijo z različnimi strojnimi transportnimi in atomatiziranimi napravami ter pri
skladiščenju v visokoregalna skladišča skladno s priporočilom GS1 D-A-CH „Nastavitvene vrednosti za nadzor
avtomatiziranih transportnih in skladiščnih sistemov“

MFH PRIMERNA*

RAZRED A
Značilnosti:
- paleta je že bila uporabljena
- večinoma svetle barve
- POZOR: sama svetlost lesa
ne zagotavlja pripadnosti
določenemu razredu. Nujno
je treba preveriti tudi kriterije drugih razredov.
- vlaga na površini zaradi
uporabe in vplivov okolja je
dopustna

Nobenih adhezij, n.pr. kartona, folij, trakov, nalepk,
etiket. Majhni ostanki so dopustni.

Na vsaki strani mora biti čitljiva - berljiva vsaj ena
oznaka EPAL.

Znaki uporabe. Brez umazanije in kontaminacije,
ki bi se lahko prenesla na tovor.

Dovoljeno nekaj rahlega luščenja lesa.

Kriteriji kontrole: nobena kocka ni zasukana, odprtine
za vilice viličarja proste, čvrsta sanišča.

Lahko je bila že popravljena. Žebelj za
označevanje popravila kot dokaz
licenciranega popravila.

*MFH = Paleta je primerna za manipulacijo z različnimi strojnimi transportnimi in atomatiziranimi napravami ter pri
skladiščenju v visokoregalna skladišča skladno s priporočilom GS1 D-A-CH „Nastavitvene vrednosti za nadzor
avtomatiziranih transportnih in skladiščnih sistemov“

MFH PRIMERNA*

RAZRED B
Značilnosti:
- paleta je že bila
uporabljena
- večinoma temne barve
- vlaga na površini zaradi
uporabe in vplivov okolja
je dopustna

Ena deska je tako odrobljena-odlomljena,
da je vidnih več kot eden žebelj.

Nobenih adhezij, n.pr. kartona, folij, trakov, nalepk,
etiket. Majhni ostanki so dopustni.

Vsaj ena oznaka EPAL mora biti čitljiva - berljiva na
vsaki strani.

Znaki uporabe. Brez umazanije in kontaminacije,
ki bi se lahko prenesla na tovor.

Dovoljeno nekaj rahlega luščenja lesa.

Kriteriji kontrole: nobena kocka ni zasukana, odprtine
za vilice viličarja proste, čvrsta sanišča.

Lahko je bila že popravljena. Žebelj za
označevanje popravila kot dokaz
licenciranega popravila.

Ena deska je zlomljena prečno ali poševno.

*MFH = Paleta je primerna za manipulacijo z različnimi strojnimi transportnimi in atomatiziranimi napravami ter pri
skladiščenju v visokoregalna skladišča skladno s priporočilom GS1 D-A-CH „Nastavitvene vrednosti za nadzor
avtomatiziranih transportnih in skladiščnih sistemov“

Manjka ena kocka, ali je tako razcepljena,
da je vidnih več kot eden žebelj.

RAZRED C
Značilnosti:
- paleta je že bila
uporabljena
- večinoma temne barve
- vlaga na površini zaradi
uporabe in vplivov okolja
je dopustna

Nobenih adhezij, n.pr. kartona, folij, trakov,
nalepk, etiket. Majhni ostanki so dopustni.

Vsaj ena oznaka EPAL mora biti čitljiva - berljiva na
vsaki strani.

Močne sledi uporabe. Brez umazanije in kontaminacije,
ki bi se lahko prenesla na tovor.

Luščenje lesa dopustno.

Rahlo zasukane kocke
(≤ 1 cm zamika).

Lahko je bila že popravljena. Žebelj za
označevanje popravila kot dokaz
licenciranega popravila.

Ena kocka je zasukana in štrli navzven od
zunanjega roba palete za več kot 1 cm.

POZOR: Največ 1 žebelj na posameznem konstrukcijskem delu viden, skupaj največ 2 žeblja po posamezni paleti.
Konice žebljev ne smejo biti vidne ali izpostavljene.

NI PRIMERNA ZQ UPORABO
EPAL Euro palete niso več izmenljive skladno z EPAL-kriteriji
izmenjave, če poškodovanja in pomanjkljivosti povzročijo
njihovo neuporabnost.

Palete s temi pomanjkljivostmi se ne smejo uporabljati v odprtem paletnem poolu za izmenjavo brez poprejšnjega popravila.

Manjkajoči konstrukcijski del

Nedopusten konstrukcijski del, ki ni
skladen z EPAL-Tehničnim pravilnikom,
n.pr. premajhne dimenzije, trhel, lisičav
naravni rob

Nalomljena ali prelomljena
prečna deska

Zasukana kocka > ca. 1cm

Vidne konice žebljev ali vidnih
je več kot 2 žeblja po paleti.

Onesnaženja-nečistoče, ki bi se lahko
prenesla na tovor, n.pr. barva, olje, vonj,
plesen, madeži od plesni itd.

Nestrokovno popravilo

Nobena EPAL-oznaka ni
več čitljiva - berljiva

Tipične poškodbe in pomanjkljivosti, ki povzročijo neizmenljivost in
neuporabnost, so prikazane tukaj in v EPAL pogojih za izmenjavo.
Ponovna obnovitev izmenljivosti
Za ponovno obnovitev izmenljivosti se morajo poškodovane EPAL
Euro palete popraviti pri enem EPAL licenciranem popravljalcu.

NESORTIRANO

Mešane palete vseh zvrsti, ki jih udeleženci na trgu izmenjujejo n.pr. nekontinuirano „korak za korakom.
www.epal.eu
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EPAL - oznaka manjka na obeh kockah na
eni vzdolžni strani.

Nadaljnje značilnosti, ki povzročijo neizmenljivost:

Ponovna obnovitev izmenljivosti

Nosilnost ni več zagotovljena (n.pr. trhle ali gnile deske ali kocke, močna odkrušenja-odlomi).
Očitni so bili uporabljeni nedopustni konstrukcijski deli (n. pr. pretanke deske, preozke kocke).
Močne odkrušitve-odlomi na več kockah. Paleta je tako močno umazana, da se lahko
onesnaži naklad.

Za ponovno obnovitev izmenljivoti se morajo poškodovane EPAL Euro palete
popraviti pri enem EPAL licenciranem popravljalcu. Seznam EPAL licenciranih
obratov za popravilo je naveden na EPAL-spletni strani (www.epal.eu | Iskanje
imetnikov licence).
www.epal.eu

