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PALLE-INFORMATION
Fra 1.oktober1985 kan kun godkendte EUR-paller modtages.

De godkendte Paller er ikke trafik duelige dvs. ikke anvendelige til forsvarlig transport og godshåndtering og kan ikke udveksles hvis:

1)
2)
3)
4)
5)

et bræt mangler eller er knækket.
et bund- eller topyderbræt mangler, er knækker eller så beskadiget, at søm
stikker frem,
en klods mangler, er flækket eller så beskadiget, at sømningen er synlig.
pallens over- eller underside er så tilsmudset med olie, fedt eller andet, at
det kan påvirke godset,
mærkningen ikke mindst et sted på pallen tydelig viser:
ejendomsbane og
(EUR uden oval udveksles indtil 1/1 - 1986).

Eller de har andre skader eller afvigelser til mål, trækvalitet eller styrke iht.
DS2132,
Som gør pallen åbenbart uanvendelig ti forsat anvendelse.
paller skal destrueres eller mærkerne overmales, når det bedømmes, at de
ikke kan repareres iht. DS2132,
Liste over godkendte pallereparationer og godkendte produkter kan rekvireres fra
Dansk Standardiseringsråd på tlf. 39966101

Godkendt

palle

Den 1.januar 1986 vil paller, som ikke er mærket med EUR i oval ikke mere kunne
udveksles i Danmark og medlemslandene af den internationale Jernbaneunion (UIC).
Foranlediget af tiltag i de øvrige nordiske lande, gående ud på kun paller mærker som
beskrevet i reglerne på omstående side kan ombyttes, har mange godsafsendere/modtagere dels syd for grænsen, dels i Danmark i løbet af 1984 og 1985 indført
tilsvarende regler, således at det allerede i dag er vanskeligt at bytte paller, der ikke er
mærket som anført.
Da byttepalle-problemet i trafik mellem Danmark og det sydlige Europa trænger sig på
med store omkostninger til følge, såfremt medlemmerne af DANSKE VOGNMÆND
og Dansk speditørforening ikke i fællesskab tilnærmer sig de skandinaviske regler, har
man besluttet fra og med 1. oktober 1985 kun at ombytte paller med ny mærkning.

FREMSTILLET FRA 1973-1978

REPARERET I H.T. STANDARD

R-mærkning er foretaget fordi midtklodsen er udskiftet

R-mærkning skal altid
foretages på én
højre klodserne uanset
hvad der er repareret

REPARERET I H.T. STANDARD

Ny venstreklods

!
!
!
!

Klodserne har ikke afskårne hjørner.
Standardiseringsmærker mangler.
Bundyderbrædder er ikke affasede
Brædder og klodser er som regel af dårlig kvalitet.

R-mærkning skal altid
foretages på én
højre klodserne uanset
hvad der er repareret

Venstre klods kan have kendingsmærkerne: DSB, VR, NSB, SJ, B, BDZ, SNCF,
DB, FS, JZ, CFL, NS, CFR, LV, SBB/CFF, CSD, DR, MAV, OBB. & EPAL
Disse paller vil altid kunne ombyttes også efter 1. oktober 1985 og 1 januar 1986
Pallerne skal opfylde alle kravene i henhold til seneste udgave af DS 2132,
der er udarbejdet efter international standard UIC-kodex 435/2

DISSE PALLER KAN ALDRIG OMBYTTES

