
Kullanıcılar tarafından değişimi yapılan her türden farklı paletler, örneğin Pazar oyuncuları.
Kriterler ve izin verilen çeşitliliklerdeki değişimler/ sözleşme tarafları ile bireysel olarak oluşturulur ve ortaklaşa kabul edilir. SINIFLANDIRILMAMIŞ

YENİ MKY-UYGUNLUK*
  

*MKY = Makine uyumlu, konveyör teknolojisine ve yüksek raf sistemlerine uygun. GS1 D-A-CH „Otomatik konveyör  
ve depolama sistemlerinde izleme ayarları“ önerisine göre yüksek raflı depolanabilir.

 

Özellikler:
- ISPM 15 / IPPC
- Fırın kurusu
- 800 x 1,200 x 144 mm
- Garantili nominal yük: 

1.500 kg
-  maksimum %22 nem 

oranı

4 köşe takozun tümünde EPAL işareti.

Her tarafında en az bir EPAL markası  
okunabilir olmalı.

Her tarafında en az bir EPAL markası  
okunabilir olmalı.

Her tarafında en az bir EPAL markası  
okunabilir olmalı.

Yüzeyi kaba üretilmiş, çivi yerleşimleri düzenli ve  
tekrarlanan şekilde dağılmış.

Yapışıklıklar olmamalı. Örneğin: karton, folyo, bantlar,  
etiketler. Ufak yapışkan izlerine izin verilir.

Yapışıklıklar olmamalı. Örneğin: karton, folyo, bantlar,  
etiketler. Ufak yapışkan izlerine izin verilir.

Kullanım izi yok, açık renkli ahşap.

Kullanım belirtileri. Yüke bulaşbilecek kir veya  
kontaminasyon yoktur.

Paletin 4 köşelerin hepsi 45° `lik bir açıyla pahlanmıştır.

Denetim kriterleri: Takozlar dönmemiş, giriş açıklığı  
yerinde ve sağlam palet ayakları

Denetim kriterleri: Takozlar dönmemiş, giriş açıklığı  
yerinde ve sağlam palet ayakları

Tüm taban tahtaları iki taraftan da pahlıdır.

Tahtada ufak çatlaklara izin verilir.

Kullanım belirtileri. Yüke bulaşbilecek kir veya  
kontaminasyon yoktur.

Belirgin kullanım izleri. Yüke bulaşbilecek kir veya  
kontaminasyon yoktur.

A SINIFI
Özellikler:
-  Kullanılmış palet
- Ağırlıklı olarak açık renkli 
-  DİKKAT: Açık renklilik bir 

sınıfa ait olmayı garanti et-
mez. Diğer sınıfların kriterleri 
de her zaman kontrol  
edilmeli

-  Kullanımdan kaynaklanan 
yüzeysel nem ve çevresel 
etkilere izin verilebilir

B SINIFI
Özellikler:
- Kullanılmış palet
-  Ağırlıklı koyu renkli
- Kullanımdan kaynaklanan 

yüzeysel nem ve çevresel 
etkilere izin verilebilir

C SINIFI
Özellikler:
- Kullanılmış palet
- Ağırlıklı koyu renkli
-  Kullanımdan kaynaklanan 

yüzeysel nem ve çevresel 
etkilere izin verilebilir

Hafif dönmüş takozlar  
(≤ 1 cm çıkıntı).

Yapışıklıklara izin verilir. Örnek: karton, 
folyo, bantlar, etiketler. Kaldırıldıktan sonra 
daha yüksek sınıflandırma mümkündür.

DİKKAT:  Her bileşende maksimum 1, tüm palette toplamda maksimum 2 çivi gövdesi görülebilir. Çivilerin uçları 
açıkta olmamalı ve görünmemelidir.

IPPC markalama,  
Lisans numarası- Yıl- Ay, Agraf.

Tahtada ufak çatlaklara izin verilir.

Tahtada çatlaklara izin verilir.

Tamir/ Onarım görmüş olabilir.  
Lisanslı tamir edildiğini kanıtlayan onarım  
çivisi bulunmalı.

KULLANIMA UYGUN OLMAYAN Belirtilen kusurlara sahip paletler tamir edilmeden açık palet değişim havuzunda kullanılamaz.

Eksik bileşen

Görünür çivi uçları veya palet 
başı 2‘den fazla görünen çivi 

gövdeleri

Yüke bulaşabilecek kir veya kontamina-
syon. Örneğin boya, yağ, koku, küf, küf 

lekeleri vb.

Uygunsuz onarım/ tamir EPAL markası okunamıyor

EPAL teknik şartnamelerine uymayan, 
kabul edilemez bileşen. Örnek: İnce, 

çürük, kabuklu tahta

Dönmüş takoz > çıkıntı 1 cmÇapraz kırık, çatlamış veya 
tamamen kırılmış tahta

EPAL Euro paletlerinin kullanımı ve değişimi için öneriler
EPAL KALİTE SINIFLANDIRMASI
EPAL Kalite Sınıflandırması, bağlayıcı olmayan bir uygulama önerisidir ve EPAL Euro paletlerinin kullanımını ve değişimini optimize 
etmeye hizmet eder. Yalnızca ilgili şirketler arasında karşılıklı anlaşma olması durumunda  (EPAL Euro paletlerinin değişimi, satın alınması 
veya tedariği) kullanılabilir.  EPAL Kalite Sınıflandırması, EPAL Değişim Koşullarını tanımlar ve belirli bir kalite sınıfındaki EPAL Euro 
paletlerin tedariğini veya değiştirilme seçeneğini sunar.
EPAL Kalite Sınıflandırmasının uygulanmasına ilişkin bir anlaşma yoksa, yalnızca EPAL Değişim Koşulları geçerlidir (Yeni ve kullanılmış 
EPAL Euro paletlerinin sınırsız değiştirilebilirliği: A, B ve C sınıfı).

DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK VE KULLANILABİLİRLİK KAYBINA NEDEN OLAN TİPİK HASAR VE KUSURLAR:

EPAL DEĞİŞİM ŞARTLARI
EPAL Euro paletlerin değişim koşulları

EPAL değişim koşulları bağlayıcıdır.
EPAL Euro paletleri, kullanılmaz hale getirecek önemli bir hasar veya kusur yoksa değiştirilebilir.
Kullanılabilirlik kaybına yol açan hasar veya kusurlar aynı zamanda değiştirilebilirlik kaybına yol açar.
EPAL Değişim Koşulları, EPAL Euro paletlerinin değişiminde, satın alınmasında veya tedarikinde yer alan şirketlerin 
karşılıklı olarak EPAL Kalite Sınıflandırmasını kullanmayı ve ayrıca belirli bir sınıftaki EPAL Euro paletlerini değiştirmeyi 
veya tedarik etmeyi kabul ettiği EPAL Kalite Sınıflandırması ile desteklenebilir.

Bir tahta tamamen veya kısmen eksik.

Uzun kenarda bulunan iki takoz üzerinde 
EPAL işareti eksik.

EPAL Değişim Koşullarına göre, EPAL Euro paletleri, kullanılabilirlik 
kaybına neden olan hasar veya arızalar durumunda değiştirilebilirliğini 
kayıp eder.

Değiştirilebilirlik ve kullanılabilirlik kaybına yol açan tipik hasar ve 
kusurlar burada ve EPAL değişim koşullarında belirtilmektedir.

Değiştirilebilirliğin Geri Kazanılması
Değiştirilebilirliğini geri kazanılması için, hasarlı EPAL Euro paletlerinin 
EPAL tarafından lisanslanmış bir tamir şirketi tarafından tamir edilmesi 
gerekir. 

www.epal.eu

Bir tahta çapraz veya bir açıyla kırılmış.

Bir takoz dönmüş ve paletin dış kenarından  
1 cm‘den fazla çıkıntı yapıyor.

Bir takoz eksik veya birden fazla çivi gövdesi 
görünecek şekilde bölünmüş.

www.epal.eu

Bir tahta birden fazla çivi gövdesi görünecek 
şekilde çatlamış veya kırılmıştır. 

Değiştirilebilirliğin geçersiz sayılmasına neden olan diğer özellikler:
Yük taşıma kapasitesi artık garanti edilmez  
(örn. Çürük tahtalar veya takozlar, büyük çatlaklar veya kırıklar).
Açıkça kabul edilemez bileşenler mevcuttur (örn. Çok ince tahtalar, çok dar takozlar).
Birkaç takozda ciddi kırılmalar veya çatlamalar mevcut ise.
Yükü kirletebilecek kadar paletin aşırı kirli olması. 

Değiştirilebilirliğin geri kazanımı
Değiştirilebilirliği geri kazanılması için, hasarlı EPAL Euro paletlerinin EPAL 
tarafından lisanslanmış bir tamir şirketi tarafından onarılması gerekir.  
EPAL lisanslı tamir şirketlerinin listesi EPAL web sitesinde  
(www.epal.eu I licensee search) bulunabilir.

MKY-UYGUNLUK*

*MKY = Makine uyumlu, konveyör teknolojisine ve yüksek raf sistemlerine uygun. GS1 D-A-CH „Otomatik konveyör  
ve depolama sistemlerinde izleme ayarları“ önerisine göre yüksek raflı depolanabilir.

MKY-UYGUNLUK*

Tamir/ Onarım görmüş olabilir.  
Lisanslı tamir edildiğini kanıtlayan onarım  
çivisi bulunmalı.

*MKY = Makine uyumlu, konveyör teknolojisine ve yüksek raf sistemlerine uygun. GS1 D-A-CH „Otomatik konveyör  
ve depolama sistemlerinde izleme ayarları“ önerisine göre yüksek raflı depolanabilir.

Tamir/ Onarım görmüş olabilir.  
Lisanslı tamir edildiğini kanıtlayan onarım  
çivisi bulunmalı.
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