
European Pallet Association e.V. 

Elnök: Robert Holliger ▪ CEO: Martin Leibrandt 

Wahlerstraße 28 ▪ 40472 Düsseldorf ▪ info@epal-pallets.org 

www.epal.eu 

 

 

 

 

European Pallet Association e. V. (EPAL) 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Az EPAL bevezeti a minőségellenőrzött CP raklapokat 
 
EPAL –a világszerte legnagyobb raklap minőségbiztosítási egyesület – megkezdi az EPAL CP 
minősített raklapok piacra dobását. Gyártói és javítói engedélyek, minőségbiztosított EPAL CP 
raklapokra már kérhetők az EPAL-tól.  

 
 
Düsseldorf, 2017. november 16. –Az Európai Raklap Szövetség (EPAL) bevezeti a 

minőségbiztosított EPAL CP raklapokat, amik kiváló megoldást jelentenek a vegyipari szereplők 
számára. A minőségbiztosított EPAL CP raklapok bevezetésével tovább bővül az EPAL raklapok 
palettája.  

 
A CP raklapok minőségbiztosítására az EPAL korábbi termékeinek minősítésére kidolgozott, 
elismert és bevált szabványosítási rendszerét és független minősítő rendszerét alkalmazza, így 

minősített rakodólapokat kínálva a vegyipari cégek és a vegyipari logisztikai lánc résztvevői 
számára.  
 

A korábbi években az árverseny és a független minőségbiztosítás hiánya gyakran azt 
eredményezte, hogy a vegyiparban használt raklapok nem feleltek meg a vegyipari termékek 
biztonságos szállítási követelményeinek. A vegyipari szereplők gyarkan fordultak az EPAL-hoz 

azzal a kéréssel, hogy vezessék be a piacra az EPAL CP minősített raklapokat.  
 

2018. január 1-jétől elindul az EPAL CP minősített raklapok gyártása az EPAL Technikai 

Szabványrendszerének megfelelően. Továbbá minden EPAL CP raklap az ISPM 15 

szabványnak is megfeleően kerül gyártásra és így nemzetközi szállításra is alkalmas.  

 
A piac szereplők hamarosan vilgászerte találkozhatnak az új EPAL CP minősített raklapokkal, 
hiszen ez a típusú raklap is gyárható és javítható az EPAL engedéllyel rendelkező partnercégek 

által.  
 
Martin Leibrandt, az EPAL ügyvezetője elmondta, "Örülök, hogy az EPAL képes kielégíteni a 

felhasználói igényeket és a meglévő termékek mellett létrehozni egy fantasztikus új terméket. A 
jövőben a minősített EPAL CP raklapok használata csak azon múlik, hogy a felhasználók 
szükségét érzik-e a minőségellenőrzött, megbízható és fenntartható raklapoknak a vegyiparban is.” 
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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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