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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

EPAL: A raklappiac megerősítése magasabb minőséget és költséghatékonyságot 

eredményez 

Extra költségekkel lehet számolni az UIC raklapok cserejékor, azok nem megfelelő 

minősége miatt.  

 

Düsseldorf, 2016. december 14 – Az Európai Raklap Szövetség (EPAL) azzal szembesült, hogy 

a Dachser Food Logistics különdíjakat számol fel az UIC raklapok nem megfelelő minőségéből 

keletkező problémák és az UIC márka védjegyoltalom hiánya miatt szükséges jogi lépésekből 

keletkező vesztesége miatt.  
 

A minőségbiztosítás hiánya a biztonság és a hosszú élettartam károsodását jelenti és a logisztikai 

láncban részt vevők számára többletköltségeket okoz, mivel így kevesebb raklap tud résztvenni 

a cserében, illetve a raklapok törése miatt magasabbak lesznek a javítási költségek.  

 

Az UIC márka védelmének hiánya azt eredményezi, hogy rossz minőségű és hamisított UIC 

raklapokat kerülnek be a raklapcserébe.  

 

Az EPAL raklapok független minőségbiztosítása garantálja a kiváló minőséget. Az új és javított 

EPAL Euro raklapok biztonságot és költséghatékonyságot jelentenek. A védjegyekre 

vonatkozó jogsértéseket az EPAL vád alá helyezi, a hamisított EPAL raklapokat pedig lefogja és 

megsemmisíti. 

 

Az EPAL felelős a világ legnagyobb, 450 millió Euro raklappal rendelkező nyitott 

raklapcsere piacáért és folyamatosan törekedszik a piac magas minőségének fenntartására, 

és a felhasználó számára a legkedvezõbb megoldások biztosítására.  

 

Az EPAL továbbá garantálja, hogy csak azok vehetnek részt a cserében, akik betartják a 

szabályokat.  

 

Annak érdekében, hogy megőrízzük a világ legnagyobb raklap piacának magas minőségét, az 

EPAL egyre nagyobb felelősséget vállal, és egyre inkább megkérdőjelezi az UIC raklapok 

cserélhetőségét. 
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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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