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EPAL daje na trg novo polovično paleto 

 

              Düsseldorf, 13. oktobra 2014 

Evropsko paletno združenje - European Pallet Association e.V. (EPAL) je uvedlo novo 
EPAL-polovično paleto s tremi sanišči. EPAL polovična paleta, katere kakovost 
kontrolira neodvisni institut, ima dimenzije 800 x 600 mm in je bila razvita pod 
določenimi pogoji in zahtevami, da je bolj obremenljiva in da ima daljšo življenjsko 
dobo kot »düsseldorfska polovična paleta«, ki se trenutno uporablja na trgu.  Novi 
nosilec tovora je nastal v okviru aktivnega dialoga z uporabniki iz trgovine in 
industrije in je bil testiran v praksi. Z uporabo surovine les, ki ponovno zraste, je EPAL 
polovična paleta posebno stabilna in trajna. 

„Nova EPAL polovična paleta s štirimi vhodi je prilagojena potrebam uporabnikov in združuje 
fleksibilnost polovične palete s prednostmi sistema EPAL“, izjavi Martin Leibrandt CEO 
EPAL-a. Po polovičnih paletah je zlasti povpraševanje v industriji pijač, v živilski industriji in 
v diskontnih trgovinah ter pri drobnih trgovcih. „Poleg visoke kakovosti in obremeljivosti je 
za uporabnike odločujoča možnost, da lahko viličarji paleto poslužujejo iz vseh štirih strani 
– torej tudi s 600 mm strani. Z novo EPAL polovično paleto s štirimi vhodi je pri manipulaciji 
z blagom na prodajnih mestih mogoče dobro manevrirati in predstaviti različne artikle na 
enaki prodajni površini“, pojasnjuje Martin Leibrandt. 

Novi nosilec tovora je za polovico manjši od EPAL-Euro palete in ga je mogoče po vsem 
svetu neomejeno izmenjevati v največjem odprtem poolu za izmenjavo standardiziranih 
palet na svetu. EPAL-u je uspelo realizirati največjo možno širino na 600 mm strani in je s 
tem ponudil optimalne pogoje za manipulacijo-handling z viličarji. Pri proizvodnji se 
uporabljata surovini les in jeklo. Volumen nosilnosti EPAL polovične palete je več kot 500 
kg pri lastni masi pod 10 kg. Vsaka od sedmih zgornjih desk je enako kot prečne deske 
debela 21 mm. Šest močnih kotnikov iz jekla debeline 3 mm daje dodatno stabilnost in v 
dnevni uporabi ščitijo pred poškodbami paleto s štirimi vhodi. Nova EPAL polovična paleta 
je primerna za avtomatizirana skladišča in izpolnjuje zahteve določil standarda ISPM 15. Na  
jeklenih kotnikih je označena z znanim logotipom EPAL. 
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„Do sedaj na trgu uporabljane „düsseldorfske polovične palete“ iz lesa niso glede kakovosti 
kontrolirane s strani neodvisne kontrolne inštitucije. To je pripeljalo do tega, da je uporabniki 
niso sprejeli zaradi pomanjkljive akceptance. „Za proizvodnjo „düsseldorfske polovične 
palete“ do sedaj ni bila potrebna nobena licenca. Zatorej so ceneni uvozi slabe kakovosti 
pogosti“ potrjuje CEO Martin Leibrandt. Zagotovitev kakovosti nudi sedaj EPAL z novo 
polovično paleto, ki jo bodo proizvajali/popravljali EPAL licencirani obrati. Z nenapovedanimi 
kontrolami s strani neodvisne kontrolne družbe Bureau Veritas pri proizvajalcih in 
popravljalcih zagotavlja EPAL enovito in visoko kakovost palet. 

 

O EPAL-u: 
EPAL European Pallet Association je leta 1991 ustanovljeno krovno združenje licenciranih proizvajalcev in 
popravljalcev EPAL/EUR lesenih ravnih palet in jeklenih boks palet. Od 1. Augusta 2013 se lahko Euro palate 
proizvajajo in popravljajo izključno v okviru EPAL licence z vžganim znakom „EPAL v ovalu" na vseh štirih 
vogalnih kockah. EPAL je po vsem svetu odgovoren za stalno nespremenljivo kakovost EPAL-nosilcev tovora 
in ob tem stavi na zunanjo neodvisno kontrolo kakovosti. EPAL je s 14 Nactionalnimi komiteji, ki so zavezali 
nacionalni realizaciji EPAL-ciljev, zastopan v 19 državah. 

Nadaljnje informacije za novinarje: 
Pressekontakt EPAL 
AD HOC Presseservice 
Peter Westphal 
Berliner Strafe 107 
33330 Gutersloh 
Tel. +49 (0)5241-9039-12 
Fax: +49 (0)5241-9039-39 
E-Mail: westphal@adhocpr.de 
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