
O cumprimento da ISPM 15 é condi-
ção essencial para a utilização sem 
restrições das paletes pelos transpor-
tadores de carga no movimento inter-
nacional de mercadorias. As paletes 

EPAL são fabricadas segundo os padrões rigoro-
sos do IPPC e por isso são passiveis sem exceção 
de uso internacional. As autoridades fitossanitá-
rias locais indicam em que países a norma IPPC é 
reconhecida.
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A pool aberta de paletes EPAL é a única no 
mundo a ser sujeita a uma garantia de qualidade 
independente realizada por  empresas de inspe-
ção externas.
A qualidade é considerada pelos diversos utiliza-
dores internacionais da cadeia de abastecimento, 
o critério decisivo para a confiança e segurança 
na utilização da palete EPAL.

ISPM 15 REPARAÇÃOCONTROLO DE QUALIDADE

DADOS E FACTOS MANUTENÇÃOMARCAÇÕES

As box-paletes EPAL danificadas devi-
do à má utilização ou sobrecarga 
podem ser reparadas, por qualquer 
empresa de reparação detentora de 

uma licença EPAL, a um custo mais baixo e respei-
tando o meio ambiente. Após reparação certificada 
segundo a norma de qualidade, as box-paletes EPAL 
possuem um selo de controlo com o nome EPAL 
e o número de licença da empresa de reparação. 
Somente as empresas de reparação licenciadas pela 
EPAL estão autorizados a reparar as box-paletes 
EPAL.

A acessibilidade pelos 4 lados proporcionam 
uma manipulação eficiente em todas as fases 
da cadeia de abastecimento (produção, arma-
zenamento, transporte). Compatível com todas 
as ferramentas/veículos industriais e sistemas de 
armazenamento standard (correntes).

Desde agosto de 2013, apenas 
„EPAL em oval“  

Y em relevo, número carimba-
do/stencil

Nas box-paletes recém-fabrica-
das: nome e sede do fabricante 
ou nº de licença EPAL e ano de 
produção. Após a reparação, 
essas marcas são substituídos 
pelo selo de reparação.

Materiais: estrutura treliça em aço sólido com 
2 painéis com aba, 4 pranchas de madeira de 
qualidade
Comprimento           1,200 mm
Largura          800 mm
Altura          970 mm
Perso           70 kg e fabricados 
                                                  depois de 2011
                                                  (antes: 85 kg)
Cargo max.           1,500 kg se fabricados  
                                                  depois de 1990  (antes: 
                                                  900 kg)
Volume de carregamento  0.75 m³
Carga estática                       máx. 6,000 kg

When stacking laden box pallets on a solid, even 
surface, the bottommost box pallet must not 
exceed a load of max. 6,000 kg.

1,200 x 800 mm
EPAL BOX-PALETE

O trabalho da European Pallet Association, dos Comités Nacionais e dos titulares licenciados é a base do sucesso da pool aberta 
de paletes e da permutabilidade internacional de paletes EPAL.
A box-palete EPAL é uma ferramenta básica na indústria. É o elo indispensável entre fornecedores e fabricantes, em todos os 
casos em que as mercadorias são transportadas a granel. A garantia de qualidade, assim como a qualidade dos materiais uti-
lizados otimizam o desempenho e garantem a segurança das mercadorias. A múltipla utilização contribui largamente para a 
preservação dos recursos ecológicos e económicos.
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800 mm lado

1,200 mm lado

1,200 x 800 mm

Vista de cima

EPAL BOX-PALETE
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