
D

ÖZELLİKLER TAŞIMAİŞARETLEME

ISPM 15 ONARIMKALiTE

  

EPAL palet havuzu, uluslararası bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından bağımsız kalite kontrolüne 
tabi tutulan dünyadaki tek yük taşıyıcı havuzudur. 
Bu, EPAL paletlerin pazarlara sunduğu sürekli 
yüksek kaliteyi garanti etmenin tek yoludur.

Malzeme: Kaliteli ahşaptan yapılmış 13 adet tahta, 
9 adet sunta veya masif ahşap takoz, 84 adet çivi.
EPAL Teknik Şartnamesine göre üretim.

Uzunluk  1.000 mm
Genişlik  1.200 mm
Yükseklik  144 mm
Ağırlık yaklaşık  ca. 30 kg
Yük kapasitesi   1.500 kg

Yüklü paletleri sağlam ve düz bir yüzeye 
isti�erken, en alt paletteki yük maksimum 
4.500 kg olmalıdır.

4 tara�ı sürülebilirlik ve her iki taraftaki yivli 
zemin tahtaları, tedarik zinciri boyunca üretim, 
depolama ve nakliye sırasında son derece 
etkili kullanım sağlar. Tüm (ortak) standart yük 
taşıyıcıları, endüstriyel kamyonlar ve depolama 
sistemleriyle uyumludur.

ISPM 15 standardına uygunluk, yük 
taşıyıcılarının uluslararası mal 
ticaretinde sınırsız kullanımının en 
önemli koşuludur. Bu nedenle tüm 
EPAL yük taşıyıcıları IPPC'nin sıkı

spesi�kasyonlarına göre üretilir ve bu nedenle 
dünya çapında kullanılabilir. Yerel makamlar 
IPPC standardının tanındığı ülkeler hakkında 
bilgi sağlar.

Hasarlı EPAL paletleri, tüm Epal 
lisanslı palet tamir �rmalarında 
düşük maliyetli ve çevre dostu
 bir şekilde onarılabilir.

Standartlara uygun olarak tamir edilen EPAL 
paletlerde, onarım sonrası kalite kontrolü 
yapıldıktan sonra üzerinde EPAL lisansı olan tamir 
�rmasının lisans numarası olan çivi yer alır.

Sol ve sağ köşe takoz`da
"Oval EPAL" (08.2013'ten beri)

Orta takozda ısıl işlem 
lisans numarası, yıl, ay.
IPPC işareti, ülke kodu, Zirai 
Karantina yönetmeliğince 
ısıl işlem kayıt numarası, 
ısıl işlem görmüş 
(Heat Treatment) bilgisi.

–

– –

0 00 0
H T
09 05

C 0
X X

3 8

X X

Avrupa Palet Birliği e.V.'nin çalışmaları, ulusal komiteleri ve lisans sahipleri, başarılı, açık palet havuzu için sağlam bir temel oluşturur ve 
EPAL yük taşıyıcılarının küresel değişimini sağlar. Tüm sektörlerde kullanılan, sanayi ve lojistikte vazgeçilmez hale gelen dünya çapında 
600 milyondan fazla EPAL palet bulunmaktadır.
EPAL 3 endüstriyel palet tasarımı sayesinde, en ağır endüstriyel yükler için mükemmel bir çözümdür.
Dayanıklı, uzun ömürlü kalite güvencesi ve yüksek kaliteli malzemeler, kullanıcılar ve yük için sorunsuz ve güvenli performans sağlar. 
Ekolojik ve ekonomik kaynaklar EPAL 3’ün çoklu kullanım özelliğiyle önemli ölçüde korunur. 
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1.000 x 1.200 mm
EPAL 3 ENDÜSTRİYEL PALET
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Üstten Görünüm
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