EUR paletta minőségi előírások
EUR paletta quality standards
1. Alapfeltételek – Basic conditions



A palettának tisztának kell lennie
Palette must be clean




Nem lehet rajta olaj, festék vagy egyéb az élelmiszerrel össze nem egyeztethető szennyeződés
Paint or any contamination incompatible with foods is NOT allowed




A raklap nem lehet korhadt, rohadt vagy gombás fertőzőtt.
Palette can not be punked, freaked or fungal infected




A paletta lapján hiányos deszkázat nem megengedett.
Incomplete bords on the surface of the palette is NOT allowed




A paletta lapján a deszkázat részleges pótlása javítással nem megengedett.
Part replacement of the bords on the surface of the paletts is NOT allowed.




A palettán kiálló szögek nem engedélyezettek.
Nails sticking out of the surface of the palett NOT allowed




Nem tekinthető csereraklapnak, ha nincs rajta az EUR/MÁV jelölés.
It can not be considered exchange palette if it has no EUR/MÁV sign




Hiányos, vagy sérült tuskójú raklap nem megengedett.
Missing, or damaged chump on the palett is not allowed.



Rakodáskor a sofőr ellenőrzi a palettákat és a CMR aláírásával nyugtázza, hogy az árut a minőségi
előírásoknak megfelelő palettán vette át.
At loading the driver checks the palletes and he confirms by the sign of the CMR, that the goods were
taken over on palettes in accordance with quality standards






Áru leadáskor a tgk vezetőnek feladata a kapott csereraklapok minőségi átvétele a fentiek szerint.
Eltérés esetén, megjegyzéseket a CMR 18.-s rovatába kell rögzíteni.
At handover of the goods the driver is responsible for the qualitative take over of the exchange
palettes in accordance with the above. In case of any difference, it must be noted in the heading no.
18 of the CMR.

2.

Elfogadható minőségű raklapok
acceptable quality paletts
NEUE EUROPALETTE

KLASSE „A“

IPPC előírás szerint kezelt
Új EUR raklap

KLASSE „B“

IPPC előírás szerint kezelt
használt fényes EUR raklap

KLASSE „C“

IPPC előírás szerint kezelt,
használt v.barna EUR raklap

IPPC előírás szerint kezelt, hasz-nált
javított v.barna EUR raklap

NEM CSEREKÉPES RAKLAPOK
PALETTES NOT SUITABLE FOR EXCAHNGE

ÁLTALÁNOS HIBÁK /képillusztráció/
GENERAL FAULT /PHOTO ILLUSTRATION/

EUR jelzés hiányzik
missing EUR sign

szegek láthatók
visible nails

törött tábla
Broken panel

hiányzó tuskó
missing chump

sarkok ki vannak törve
broken corners

hiányzó tábla
missing panel

