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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A gyártott EPAL Euro raklapok száma 10%-kal növekedett 2017. II. 

negyedévében 
 

 
Düsseldorf, 2017. július 24.-  Az EPAL Euro raklapok gyártása 10%-kal emelkedett 2017 első két 
negyedévében az előző évhez képest.  

 
Az idei év első hat hónapjában 42.5 millió EPAL Euro raklap készült világszerte. Emelkedett a 
javítások száma is + 11,5%-kal, 13,7 millió javított EPAL raklappal 2017 első hat hónapjában.  

 
 
Az elmúlt négy évben folyamatosan növekedett az "EPAL ovális" jelzéssel ellátott EPAL Euró 

raklapok gyártási és javítási számai, ami egy egyedülálló sikertörténet. A növekedés a minőséget, 

a biztonságot és a fenntarthatóságot jelenti. 

 

 
A világszerte gyártott és javított EPAL raklapok 2015-ben érték el első alkalommal a 100 milliót, 
ami a következő 2016. évben 105,5 milliós rekord értékre növekedett.  

 
 
Martin Leibrandt, az EPAL ügyezetője az alábbi nyilatkozatott tette: "soha nem gondoltam volna, 

hogy az EPAL képes lesz felülmúlni a 2015. év történelmi eredményét, de az EPAL raklapok 

felhasználóinak bizalma megingathatatlan, folyamatosan növekszik. Az EPAL-nál nagyon 
büszkék vagyunk erre, és szeretnék őszintén köszönetet mondani az EPAL Euro raklapok minden 

használójának”. 
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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 nincs az ipari-, kereskedelmi és 

logisztikai cégek döntésére. 
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