EPAL 6 POLOVIČNA PALETA
800 x 600 mm

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. Po vsem svetu je v obtoku več kot 500 milijonov EPAL-palet,
ki se uporabljajo v vseh branžah in si jih v industriji in logistiki ne moremo odmisliti. EPAL 6 polovična paleta se uporablja kot display paleta in jo je mogoče
namestiti neposredno na prodajnem mestu. Trajna zagotovitev kakovosti ter visoko kakovostni materiali nudita uporabniku in tovoru varno uspešnost brez
motenj. Ekološki in ekonomski resursi so tako zaradi večkratne uporabe v občutni meri obvarovani.

OZNAKE

Material: 13 desk iz kakovostnega lesa, 9 kock iz
stiskanega lesnega materiala, oz. masivnega lesa, 69
žebljev. Izdelava skladno z EPAL Tehničnim
pravilnikom.
Dolžina
Širina
Višina
Masa
Nosilnost

800 mm
600 mm
144 mm
ca. 9,5 kg
500 kg

„EPAL v ovalu“ na levi in desni
vogalni kocki (od 08. 2013)
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Pri skladanju naloženih palet trdni in ravni podni
podlagi naj bi bila obremenitev najspodnejše
palete samo do največ 2.000 kg.

KONTROLA KAKOVOSTI
Mednarodni Pool za izmenjavo EPAL-nosilcev tovora
je kot edini 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-nosilci
tovora nudijo trgom.

HANDLING - MANIPULACIJA

IPPC znak, koda države,
registracijska številka pristojnih
fitosanitarnih organov, toplotna
obdelava (Heat Treatment),
licenčna številka-leto-mesec na
srednji kocki

Dostopnost s štirih strani in na obeh straneh posneterobljene podne deske 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.

EPAL- kontrolna sponka

ISPM 15

POPRAVILO
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 e EPAL
Euro palete izdelujejo 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.

Poškodovane EPAL Euro palete
lahko pri vseh EPAL-licenciranih
obratih za popravilo popravite
stroškovno ugodno in prijazno
do podnebja.
Skladno s standardom popravljene EPAL Euro
palete se po opravljenem preverjanju kakovosti
popravila označijo s kontrolnim žebljem z oznako
blagovne znamke EPAL in licenčno številko
obrata za popravilo.
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PODATKI & DEJSTVA

EPAL 6 POLOVIČNA PALETA
800 x 600 mm

600 mm stran

+0 mm
600 mm +3 mm

+3 mm
100 mm-1 mm
max. 340 mm

800 mm stran

+0 mm
800 mm -3 mm
max. 453 mm
217mm ±3 mm

+7 mm
144 mm -1 mm

333 mm ±3 mm

+3 mm
100 mm -1 mm
max. 440 mm

Pogled od zgoraj
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+2 mm
10 mm -2 mm x 45°

European Pallet Association e.V. (EPAL) • Wahlerstraße 28 • 40472 Düsseldorf
Tel: +49 211 98 480 48 - 0 • Fax: +49 211 98 480 48 - 48 • info@epal-pallets.org • www.epal.eu

D

