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Delovanje evropskega združenja European Pallet Association e.V. (EPAL), njegovih Nacionalnih komitejev in pridobiteljev licence, tvori stabilni fundament za 

uspešen, odprt paletni pool za izmenjavo in omogoča globalno izmenjavo EPAL-nosilcev tovora. EPAL jeklene boks palete so elementarni sestavni del 
industrije. Vsepovsod tam, kjer je treba posamične nepakirane skupine delov uvesti v proizvodni proces, je jeklena boks paleta neobhodno potreben 

povezovalni člen med dobavitelji in proizvodnjo. Trajna zagotovitev kakovosti ter visoko kakovostni materiali nudita uporabniku in tovoru varno uspešnost brez 
motenj. S tem nudi EPAL jeklena boks paleta močne prednosti pred alternativnimi transportnimi embalažami/kontejnerji, ki so razpoložljivi na trgu. 

 

 

PODATKI & DEJSTVA OZNAKE HANDLING - MANIPULACIJA 
 

   

 

Material: Stabilna konstrukcija iz jeklenea mrežastega 

okvirja, 2 odprtini z loputama, 4 deske iz kakovostnega lesa 
 
Dolžina 1.200 mm 

Širina    800 mm 

Višina   970 mm 

Masa  70 kg od leta izdelave 2011 

Masa  85 kg do leta izdelave 2011 

Nosilnost           1.500 kg od leta izdelave 2011 

                       Nosilnost              900 kg do leta izdelave 2011 
Dodatna obremenitev največ 6.000 kg 

Pri skladanju naloženih palet na trdni in ravni 

podni podlagi naj bi bila obremenitev 

najspodnejše palete največ 6.000 kg. 

 

  
 

  Od avgusta 2013 samo „EPAL v   

  ovalu“ 

 

  Vtisnjena črka Y, žigosana/napisana   

  s šablono 

 

  Pri novo izdelani  jekleni paleti ime in    

  sedež proizvajalca, ali EPAL- 

  licenčna številka in leto proizvodnje.  

  To odpade pri zamenjavi dela pri  

  popravilu, ker je dokaz pečat za  

  označevanje popravila 

Dostopnost s šririh strani omogočajo visoko 

efektivno manipulacijo v proizvodnji, skladiščenju 
in transportu v celotni  oskrbovalni verigi. 
Kompatibilna z vsemi običajnimi standardnimi 

nosilci tovora, transportno-manipulativnimi 
sredstvi in skladiščnimi sistemi. 

 
 
 

KONTROLA KAKOVOSTI   ISPM 15 POPRAVILO 

 Mednarodni Pool za izmenjavo EPAL-nosilcev tovora 

je kot edin pool za nosilce tovora podvržen po vsem 

svetu neodvisni kontroli kakovosti, ki jo izvajajo 

zunanje kontrolne organizacije. Samo tako je mogoče 

stalno zagotoviti visosko kakovost, ki jo EPAL-nosilkci 

tovora nudijo trgom. 
 

  

Upoštevanje ISPM 15 Standarda je 
najpomembnejši pogoj, da se lahko 
nosilci tovora uporabljajo brez 

omejitev v mednarodnem 
blagovnem. Z a t o  s e  v s i  
k o n s t r u k c i j s k i  d e l i  i z  l e s a  
izdelani po strogih zahtevah standarda 

IPPC in jih je tako mogoče uporabljati 
po vsem svetu. Lokalni organi za 
fitosanitarno zaščito dajejo informacijo 
o tem, v katerih državah je priznan 

IPPC Standard. 

Zaradi nestrokovne uporabe ali 
preobremenitve EPAL jeklene 
boks palete lahko pri vseh 

EPAL-licenciranih obratih za 
popravilo paleto popravite 
stroškovno ugodno in prijazno 
do podnebja. 

Skladno s standardom popravljene EPAL jeklene 
boks palete se po opravljenem preverjanju 

kakovosti popravila označijo s kontrolnim 
pečatom za označevanje popravila z znakom 
blagovne znamke EPAL in licenčno številko 
obrata za popravilo. 
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800 mm Stran 

 

 
1.200 mm Stran 

 

Pogled od zgoraj 
 

 

 

mailto:info@epal-pallets.org
http://www.epal.eu/

