
Regler for udveksling af  EUR  -paller

Som modtager eller afsender af gods på EUR -paller skal du
vurdere, ompallen er i orden, så den kan byttes, eller ej.

En  EUR -palle kan ikke byttes hvis:

1) Der mangler et bræt eller en klods
2) En af revlerne er knækket
3) Pallen er så forurenet fx med olie eller andet, at det påvirker godset
4) Der er flækket så meget af en klods, at et sømskaft er blevet synligt
5) Der er flækket så meget af et top- eller bundyderbræt, at et sømskaft er blevet

synligt
6) Et top- eller bundbræt er knækket

EUR -paller med én af disse fejl 
skal enten repareres eller kasseres.

EUR -paller skal være mærket som:
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Alle tre mærkninger skal være synlige mindst ét sted på pallen. Banemærket
afhænger af oprindelseslandet, fx DB i Tyskland eller SJ i Sverige i stedet for DSB i
Danmark. DS mærket på midterklodsen forekommer kun på danske EUR  -paller.



Regler for udveksling af  EUR  -paller

Krav til  EUR -paller:
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De vigtigste krav til træets kvalitet:

Træets fugtighed på nye paller må under produktionen ikke overstige 22%.
Misfarvning, der skyldes dårlige tørrings- og lagerforhold, tillades ikke. Lettere blåsplint og vejr-
bidthed er tilladt.
Der må ikke være vankanter på revle, bundmidtbræt eller på ydersiderne af top- og bundyder-
bræt. Andre dele må kun have to vankanter på højst 15mm på ydersiden af hver del, og de må
ikke være bredere end 15 mm. Delene skal være barkfri.
På hver længde af et bræt svarende til brættetsbredde må der ikke forekomme knaster med dia-
metre over:
- 1/4 af revlebrættets bredde
- 1/3 af andre brædders bredde
og summen af knasternes diametre må ikke overstige:
- 1/3 af revlebrættets bredde
- 1/2 af andre brædders bredde
I klodser tillades kun overfladiske tørrerevner. I hvert bræt tillades kun en gennemgående revne,
hvis længde er mindre end brættets bredde, og som ikke er opstået ved pallens samling.

Pallens mål: Pallens kvalitet:
Element: Mål: Antal: Tolerancer: mm:
Topyderbræt 1200 x 145 x 22 2 Pallelængde 1200 +3/-0
Topmidtbræt 1200 x 145 x 22 1 Pallebredde 800 +3/-0
Topmellembræt 1200 x 100 x 22 2 Brættykkelse 22 +2/-0
Revle 800 x 145 x 22 3 Brætbredde 145 +5/-3
Bundyderbræt 1200 x 100 x 22 2 Brætbredde 100 +3/-3
Bundmidtbræt 1200 x 145 x 22 1 Klodshøjde 78 +1/-0


