
EPAL kaubaalus (kasutusel alates 1. august 2013)

PL - päritoluriigi sümbol, 
AA - piirkond, BBB - Taimetervise registri number, 
HT - kuumtöötlus (Heat Treatment)

DE - päritoluriigi sümbol, 
HT - kuumtöötlus (Heat Treatment),
QBB - litsentsi andnud raudtee tähis

 

KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART:
nõuetekohase kaubaaluse tunnused

EPAL ja EUR kaubaaluste standardid on määratletud UIC-koodeksis 435-2, kooskõlas standardiga EN 13698-1.

keskmine 
parandatud kaubaalusel

keskmine
parandatud kaubaalusel

EPAL ja EUR puidust kaubaaluste mõõdud:

Kõik mõõtmed on millimeetrites, 
vastavalt UIC-koodeksile 435-2, vastavuses standardiga EN13698-1

E P A L   k a u b a a l u s e  m a r k e e r I n g u d    (litsents alates 08.2013) * E U R       k a u b a a l u s e  m a r k e e r I n g u d (litsents alates 08.2013) *

Markeeringud kuubikutel: Markeeringud kuubikutel:

vasak vasakparem paremkeskmine keskmine

EPAL ja EUR kaubaalused on registreeritud kaubamärgiga märgistatud tooted ja seetõttu 

Kuubikud võivad olla valmistatud ühes tükis puidust või pressitud hakkpuidust. Kuubikud võivad olla valmistatud ühes tükis puidust või pressitud hakkpuidust.
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1200 (+3/-0)

Elementide
arv

Nr. Element
Mõõtmed 22 % niiskusesisalduse puhul (tolerants +/- mm)

Pikkus KõrgusLaius

Keskmine kattelaud

Vahepealne kattelaud

Ristlaud

Välimine jalalaud

Keskmine jalalaud

Välimine kuubik

Keskmine kuubik

Välimine kattelaud

Peale selle on EPAL ja EUR kaubaalused ka:
- on kontrollklaber keskmisel kuubikul (kohustuslik uutele kaubaalustel);
- võib olla parandusnael keskmisel kuubikul (kohustuslik parandatud kaubaalustel);
- on kuivatuskambris kuivatatud.

Kõik EPAL ja EUR kaubaalused peavad olema kuumtöödeldud vastavalt fütosanitaarmeetmete standardile ISPM15, mida kinnitab IPPC

∗ Kaubaalused, mis on toodetud enne nimetatud kuupäeva on ikka kasutuskõlblikud kui need vastavad kvaliteedinõuetele. Markeeringuid vaadake selle kaardi teiselt lehelt.

EPAL ja EUR kaubaaluste tunnused:
- kaubaaluste ja nende elementide täpsed mõõdud;
- markeeringud paremal ja vasakul kuubikul - vastavalt igale tüübile, nagu on täpsustatud ülaltoodud tabelites;
- fütosanitaarmeetmete standardi ISPM15 tähis (kohustuslik alates (01.01.2010);
- numbrite ja tähtedega markeering keskmisel kuubikul vastavalt näitele LLL-Y-MM 
 (tootja litsentsi number - tootmise aasta - tootmise kuu);
- kõik neli nurka on võrdselt lõigatud terves kaubaaluse kõrguses.

EUR kaubaalus (UIC markeering kasutusel alates 2013. aasta teisest poolest)

parandusnaelaga
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Informacje aktualne na 2013.08.31.

Need on kõige sagedamini nähtavad kaubaalused. Täielikku nimekirja palun vaadake www.epal-pallets.de/uk/produkte/poolbahnen.php
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Informacje aktualne na 2012.02.01.
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Soome

Horvaatia

Tšehhi

EUR kaubaalustel võib olla ka muid tähistusi. Nimekirja saate vaadata:
w ww.epal-pallets.org, www.epal.org.pl.
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EUR  kaubaaluse markeerIngud (EPAL litsents) - kuni 31.07.2013
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∗ Fütosanitaarmeetmete standardi ISPM15 markeering keskmisel kuubikul on kohustuslik alates 01.01.2010. 
Enne seda oli EPAL litsentsiga toodetud EUR kaubaaluste keskmisel kuubikul markeering 
millele järgnes:

XX

000-0-00

XX - päritoluriigi sümbol: Austria - A, Valgevene - BY või GUS, Bulgaaria - B, Taani - DK, 
Eesti - EE, Saksamaa - D, Kreeka - GR, Ungari - H, Läti - LV, Leedu - LT, Holland - NL, 
Poola - PL, Rumeenia - RO, Venemaa - RUS, Slovakkia - SK, Türgi - TR, Ukraina - UA.
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EUR kaubaaluste markeerIngud (Raudteede litsentsid) - kuni 2013

KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART:
EPAL ja EUR kaubaaluste markeeringud kuni 31.07.2013

EUR kaubaalus
Kaubaaluse laudade täpsed mõõdud on näidatud kaardil "EUR ja EPAL kaubaaluste tunnused".

- kuni 31.07.2013
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ECR Baltic soovitab kasutada ja vahetada EPAL ja EUR kaubaalused, sealhulgas neid, mis on toodetud enne augustit 2013, eeldusel,
et need vastavad tehnilistele ja kvaliteedinõuetele, mis on määratletud UIC-koodeksis 435-2, mis põhineb standardil EN 13698-1.

 tööstus- ja intellektuaalomandi õiguskaitse all.

 markeering keskmisel kuubikul. Uue kaubaaluse niiskusesisaldus ei tohi ületada 22 %.
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ECR Baltic soovitab kasutada ja vahetada EPAL ja EUR kaubaalused, sealhulgas neid, mis on toodetud enne augustit 2013, eeldusel,
et need vastavad tehnilistele ja kvaliteedinõuetele, määratletud UIC-koodeksis 435-2, mis põhineb standardil EN 13698-1.



Katkised ristlauad ega poomkant nendel 
ei ole lubatud (välimised, keskmine).

Jalalaudade ülemised
servad on faasimata.

Purunenud kuubik kui nael on näha.

Katkine laud kui on näha

Mädanenud puit, seen ja hallitus ei ole lubatud.
Sellised alused peab saatma ümbertöötlemisele.

Litsenseerimata naelad või vale
naelutusmuster.

Valed markeeringud kuubikutel.

Kaubaaluse üldine halb seisukord:
- saastumine  

(määrded, rasvad, tsement)
 - mittevastavate elementide kasutamine - lauad, 

kuubikud, naelad
- elementide vale asetus, nt kuubik on laudade ,

suhtes paigalt nihkunud

! Lubamatute vigadega kaubaalused peab parandama (kui võimalik) või ümbertöötlema !
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KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART: 
lubamatud vead EUR ja EPAL kaubaalustele

kaks või rohkem naela.

8

Ei ole lubatud kasutada pragunenud või

katkiste laudadega kaubaaluseid kui katki on
enam kui 2 cm laua laiusest või on näha

rohkem kui üks nael.
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KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART:
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On lubatud kasutada pragunenud
kuubikutega kaubaaluseid, kui kuubikutes

On lubatud kasutada lõhenenud ristlauaga
kaubaaluseid (välimised, keskmine) kui ristlaud
toetub terves ulatuses allolevale kuubikule.

On lubatud kasutada 
loetamatute või

unrecognizable or 
tundmatute

markeeringutega  
kaubaaluseid kui

kaubaaluse
vastasküljel on õiged

markeeringud.

On lubatud kasutada
parandatud kaubaaluseid

kui kaubaalus on
markeeritud

parandusnaelaga.
Parandamisel kasutatud
elemendid peavad olema

uued ja töödeldud
vastavalt fütosanitaarmeetmete

Parandamisel väljavahetatud keskmisel
kuubikul ei ole muid markeeringuid peale
parandusnaela. Parandamisel vahetatud
paremal kuubikul on markeering "EUR
punktiga" ja vasakul "EPAL punktiga".

(Kehtib ka teiste, mitte ainult EPAL EUR
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Puidu loomulikust vananemisest tingitud
kaubaaluse tumenemine kui see ei mõjuta

kaubaaluse kvaliteeti.

Kõik lubatud värvuse muutused on toodud
Lisas 1.

On lubatud kasutada pikisuunas pragunenud
laudadega kaubaaluseid, juhul kui prao servad

ei ole teineteisest eemaldunud (kattelaudise
laud ei tohi olla pragunenud pikemalt seda

toetava ristlaua laiusest).

On lubatud kasutada
kaubaaluseid, mille

laua ühes nurgas on
vähene poomkant,

nagu näitatud joonisel.

standardile.

kaubaaluste kohta, näiteks CD, MAV, ÖBB).

ei ole näha naelu.
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