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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az idei 115,8 millió raklap gyártása igazi rekorderedmény 
 

Az EPAL raklapok magas színvonala és újrafelhasználási lehetősége valamennyi ipari és 

kereskedelemi cég számára előnyös, így világszerte növekszik felhasználásuk 

 
Düsseldorf, 2018 január 17.–Az Európai Raklap Szövetség (EPAL) 2017. évben, a 115,8 millió 
gyártott és javított raklappal rekordévet zárt. Az előző évhez képest ez 10% növekedést jelentett. 
A gyártott raklapok mennyisége 9,7%-kal 88,3 millióra, míg a javított raklapok száma 10%-kal 

27,5 millióra növekedett.  
 
Az EPAL Euro raklapok kiválóan jelzik a gazdasági folyamatokat. A gazdaságilag erős 

országokban az évek óta emelkedő gazdasági tendencia kihatással van a raklapokra is, vagyis a 
kereslet az EPAL euro raklapok iránt is folyamatosan növekszik. Az elmúlt években az EPAL 
Euro raklapot gyártó és javító licence partenerek gyártó- és javítóműhelyeik teljes kihasználtsággal 

működtek. A fűrészáru iránti folyamatosan növekvő kereslet okozott némi nyersanyaghiányát és 
áramelkedést, ami nehezítette az EPAL raklapgyártást is.  
 

Martin Leibrandt, az EPAL ügyvezetője szerint: "A jelenlegi keresleti igények kielégítéséhez az 
EPAL raklapgyártók, a beszállítók és az ügyfelek között szilárd és hosszú távú partnerségre van 
szükség. Azok a keresekedelmi és ipari cégek, akik már az együttműködés korai szakaszában nagy 

hangsúlyt fektetnek a hosszú távú szállítói kapcsolatok kialakítására, biztonságosan ki vannak és 
lesznek szolgálva. A kiemelkedő 2017-es számok az EPAL Nemzeti Bizottságok és az EPAL 
engedéllyel rendelkező partnerek közös munkájának eredménye. Ez az eredmény kiválóan tükrözi, 

hogy az ipari és a kereskedelemi cégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a független 
minőségellenőrzésre, a bizonyítottan kiváló minőségre és a biztonságra, ami hosszú távon mindig 
kifizetődik.”  

 
Az EPAL rendszer az egységes nemzetközi szabványosításával, az önálló minőségbiztosításával, 
valamint a védjegyjogok védelmével és büntetőeljárások lebonyolításával garantálja a 

felhasználók számára a magas minőséget. Az EPAL Euro raklapok nem csak környezetbarát 
megoldások, de újrafelhasználhatóak és alacsony költséggel javíthatók. 
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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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