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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A ”World” raklapok továbbra sem csereképesek az EPAL Euro raklapokkal
A nürnbergi FachPack hír bizonytalanságot okozott a raklappiacon
Düsseldorf, 2016 október 7. – Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association
e.V.) minden Euro raklap felhasználó részére azt javasolja, hogy ne cserélje Euro típusú
(UIC/EUR vagy EPAL/EPAL besütésű) jelölésű raklapjait a “World” jelölésű
raklapokkal.
A probléma hátterében a FachPack IVFS GmbH kijelentése áll, miszerint a “World” jelölésű
raklapok a nyílt Európai Raklappiacon (Euro pallet pool) csereképesek. A cég igyekszik
minden logisztikai szakembert a cserére rábírni.
Sajnálattal közöljük, hogy az EPAL Euro raklapok csereszabályai nem változtak, így az EPAL
Euro raklapok továbbra is kizárólag azonos típusú és magas minőségű raklapokkal
cserélhetők.
Az EPAL Euro raklapok világszerte egységes és szigorú ellenőrzésnek vannak alávetve,
amit az “EPAL” oválisban jelölés, valamint a középső tuskóban elhelyezett hitelesítő
kapocs garantál.
Falkenhahn AG, akik az idei FachPack kiállításon a GS1 Németroszággal közös standon voltak
megtalálhatók, korábban már megpróbálták “World” raklapjaikat csereképesnek feltüntetni.
A korábbi EPAL licence tulajdonos Falkenhahn AG nem tudja azt a magasszintű minőséget
garantálni, mint az EPAL, így raklapai nem felelnek meg a cseréhez szükséges
követelményeknek. Az a tény, hogy “World” raklapjaikat az SGS ellenőrzni, még nem teszi
ezeket a raklapokat csereképessé.
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Kizárolag a European Pallet Association e.V. (EPAL), mint független nemzetközi raklap
szövetség és mint az EPAL márka tulajdonosa hivatott arra, hogy javaslattal éljen az EPAL
Euro raklapok csereképességét illetően.
Martin Leibrandt az Európai Raklap Szövetség ügyvezetője szerint „Az EPAL meglepetten
tapasztalta a “World” raklapok csereképességének kérdésre irányuló, koordinálatlan akciót. A
felhasználóknak továbbra is azt tanácsoljuk, hogy saját érdekükben nem cseréljék a “World”
raklapokat az EPAL Euro raklapokkal.”

Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.)
Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e. V.) 1991-ben alakult és mint az
engedéllyel rendelkező, EPAL/EPAL jelölésű raklapokat gyártók és javítók szervezete,
világszerte felel a független minőségellenőrzés biztosításáért. 2013. augusztus 1. óta az EPAL
szerződéses partnerei által gyártott raklapjain EPAL jelölés található mind a két tuskón az
oválisban. Az EPAL jelenleg 15 Nemzeti Bizottságon keresztül képviselteti magát 30 országban.
Mint szövetségnek, az EPAL-nak semmilyen kereskedelmi érdeke és befolyása sincs az ipari-,
kereskedelmi és logisztikai cégek döntésére.
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