
EESMÄRK JA KASUTAMISE 
TINGIMUSED: EUR kaubaaluste 
hindamise kaardi eesmärk on aidata 
kõikidel kasutajatel ära tunda 
õigeid/legaalseid EUR kaubaaluseid ja 
hinnata miinimumnõudeid nende edasiseks 
vahetamiseks või nende eemaldamiseks 
avatutud ringlusest parandamiseks või 
ümbertöötlemiseks.

VASTUTUSEST LOOBUMINE: Nõuete 
tekkimisel ei ole ECR Baltic ühelgi juhul 
vastutav, EUR kaubaaluste hindamise 
kaartide kasutamisel või väärkasutamisel 
kolmandate isikute poolt. Kaardid 
põhinevad standardil UIC 435, EPAL  
soovitustel, enim esinevatel kaubaaluste 
kahjustustel, kohalikul ja rahvusvahelisel 
kogemusel ja ECR Balticu töörühma 
teadmistel ja kogemustel. Töörühmas olid 
võrdselt esindatud jaekaubandussektori ja 
selle tarnijate esindajad Eestist, Lätist ja 
Leedust.

Suured tänud neile, kes on aidanud kaasa 
EUR kaubaaluste hindamise kaartide 
arendamisele, eriti ECR Baltic kaubaaluste 
töörühma liikmetele, ECR Poland -ile ja 
EPAL Rahvuslikule Komiteele Balti riikides 
(sertifitseeritud EUR kaubaaluste tootjate ja 
parandajate assotsiatsioonile). 
     
Sertifitseeritud tootjate nimekiri 
(2012.03.01): UAB "Alsena", UAB 
"Babruna", UAB "Julisa", UAB "Kronus", 
UAB "Latpal Paletten", UAB "Paletes", UAB 
"Ramundas GM", UAB "RDN", 
UAB "VIGIDAS PACK" 
 
Sertifitseeritud parandajate nimekiri 
(2012.03.01):  SIA "Kronus", "Metrosystem" 
OÜ, UAB "Padėklų centras", UAB "Pallet 
Logistic"      

Ajakohastatud nimekiri 
sertifitseeritud EUR 
kaubaaluste tootjatest ja 
parandajatest on saadaval 
www.epal.eu  või  
www.europallets.lt 
 

KONTAKT: 
EPAL NK in Baltic States 
T +37061688011,  
E info@europallets.lt
 
ECR Baltic
Aadress: Brivibas Street  149, 
8. korrus, Riga, LV-1012
T +371 26546645
F +371 67885461
E info@ecr-baltic.org
Skype: ecr.baltic
http://www.ecr-baltic.org                                   

ECR Baltic on Efektiivne 
Tarbijatele Reageerimise 
Algatus Eestis, Lätis ja 
Leedus. ECR Baltic on 
jaemüüjate-tootjate 
koostööplatvorm missiooniga 
"täita tarbijate soove paremini, 
kiiremini ja väiksemate 
kuludega".  See on 
mittetulunduslik 
organisatsioon, mille eesmärk 
on aidata esmatarbekaupade 
müüjatel ja tootjatel parandada 
tarneahelate efektiivsust, 
kiirendada äritegevuse kasvu 
ja tõsta tarbijaväärtust."

Sponsor:

Riiklik komitee Balti 
riikide

Baltic EUR kaubaaluste hindamise kaart 
(Eesti, Läti, Leedu)



EUR kaubaalus (800x1200 mm)

EUR6 kaubaalus (800x600 mm)

EUR2 kaubaalus (1200x1000 mm)

EUR3 kaubaalus (1000x1200 mm)

KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART: 
EUR kaubaaluste tüübid BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Kõiki EUR (EUR1), EUR2, EUR3, EUR6 kaubaaluseid hinnatakse 
ühtsete kriteeriumite alusel, mis on Kaubaaluste hindamise kaardil.

Uus kaubaaluse tüüp, 
EUR6 - testimisjärgus

EUR kaubaaluste kuubikuid võib valmistada ühes tükis puidust või pressitud hakkpuidust.

Riiklik komitee Balti
riikide

EUR kaubaaluste tüübid erinevad oma mõõtmete ja konstruktsiooni 
poolest kuid kõiki neid valmistatakse vastavalt standardi UIC 435 
rangetele nõuetele. 



KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART:  

EUR kaubaalus

EUR kaubaaluste tunnused BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Keskmise kuubiku
markeerimise näited: 

EUR EPAL kaubaalus EUR kaubaalus CD (Tsehhi) EUR kaubaalus MAV (Ungari)

EUR1 kaubaaluste mõõtmed

Välimine kattelaud
Keskmine kattelaud
Vahepealne kattelaud

Ristlaud
Välimine jalalaud

Keskmine jalalaud
Välimine kuubik
Keskmine kuubik

2

2

1

3

1
2

6
3

1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0)
800 (+3/-0)

1200 (+3/-0)
1200 (+3/-0) 
145 (+5/-3)
145 (+5/-3)

Elementide
arvNr. Element

Mõõtmed 22% niiskusesisalduse puhul (tolerants +/-mm)
Pikkus

22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
22 (+3/-0)
22 (+2/-0)
22 (+2/-0)
78 (+2/-0)
78 (+1/-1)

Kõrgus

100 (+3/-3)

145 (+5/-3)
145 (+5/-3)

145 (+5/-3)

145 (+5/-3)
100 (+3/-3)

100 (+3/-3)
145 (+5/-3)

Laius

Kõik mõõtmed on toodud millimeetrites, vastavalt standardile UIC 435.
EUR kaubaaluste kuubikuid võib valmistada ühes tükis puidust või pressitud hakkpuidust
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EUR kaubaaluste markeeringud (Raudteede litsentsid)

Austria

Taani

Norra

Rootsi

Ungari

Soome

Horvaatia

Tšehhi

Riik

EUR kaubaaluste markeeringud (EPAL litsents)

Riik

Šveits

Itaalia

Belgia

Prantsusmaa

Sloveenia

Suurbritannia

Iirimaa

Hispaania

Saksamaa

Portugal

EPAL markeeringud
Vasak kuubik Keskmine kuubik

Litsentsi
alguskuupäev

Kontrollklamber uue
aluse keskmisel kuubikul 

alates 09/2000

alates 02/1999

alates 10/2005

alates 10/1999

alates 01/2005

alates 01/2005

alates 01/2001

alates 01/1994

alates 01/2007

alates 01/2009

alates 06/2006

EUR kaubaalus on registreeritud kaubamärgiga märgistatud toode ja seetõttu tööstus - 
ja intellektuaalomandi õiguskaitse all.
Nõuded EUR kaubaalustele on määratletud standardis UIC 435.

EUR kaubaaluste spetsiifilised tunnused: 
- Kaubaaluste ja nende elementide täpsed mõõdud
- Ovaalne EUR logo paremal kuubikul
- Raudtee või ovaalne EPAL kaubamärk vasakul kuubikul.
- Numbrite ja tähtedega markeering keskmisel kuubikul vastavalt näitele: LLL-M-MM (litsentsi 
number, valmistamise aasta ja kuu)
 - Fütosanitaarmeetmete standardi ISPM-15 tähis (kohustuslik kõikidele kaubaalustele, mis on 
valmistatud peale 01.01.2010)
- Kontrollklamber (kohustuslik uutele alustele).
- Parandusnael kui kaubaalust on parandatud
- Ühes tasapinnas komponendid terves kaubaaluse kõrguses
 - Uute EUR kaubaaluste niiskusesisaldus ei tohi ületada 22%
- Kõik EUR EPAL kaubaalused, mis on valmistatud peale 01.01.2010, peavad olema 
töödeldud vastavalt fütosanitaarmeetmete standardile ISPM-15 ja olema kuivatatud 
kuivatuskambrites.  

Muud kaubaalused EPAL/DB märgistusega: Austria – A, Bulgaaria – B, Valgevene – BY või GUS, Taani – DK, Kreeka – 
GR, Holland – NL, Ungari – H, Leedu – LT, Läti – LV, Rumeenia – RO, Venemaa – RUS, Slovakkia – SK, Türgi – TR, 
Ukraina – UA.   

EUR kaubaalustel võib olla ka muid tähistusi. Kehtivate markeeringute nimekirja saate vaadata internetileheküljel 
www.epal-pallets.org

Raudteetähised
(vasakul või keskmisel kuubikul)

Kontrollklamber uue aluse 
keskmisel kuubikul

Legal status as of 2012.02.01
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Riiklik komitee Balti
riikide
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KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART:
lubamatud vead BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

Jalalaudade ülemised
servad on faasimata. 

2 8

3 9

Katkine või pragunenud kuubik
kui nael on näha.

4

5

6

Katkine laud kui on näha
kaks või rohkem naela. 

Mädanenud puit ja seen ei ole lubatud. Sellised 
alused peab saatma ümbertöötlemisele. 

Litsenseerimata naelad või vale
naelutusmuster.

Ei ole lubatud kasutada pragunenud või 
katkiste laudadega kaubaaluseid kui katki on 

enam kui 2 cm laua laiusest või on näha 
rohkem kui üks nael.

Valed markeeringud
kuubikutel. 

Kaubaaluse üldine halb seisukord:                   
- saastumine (määrded, rasvad, tsement)     

 - mittevastavate elementide kasutamine - lauad 
kuubikud, naelad                                         

- elementide vale asetus, nt kuubik on laudade suhtes 
paigalt nihkunud

! Lubamatute vigadega kaubaalused peab parandama (kui võimalik) või ümbertöötlema! 

Katkised ristlauad ega poomkant nendel ei ole 
lubatud (välimised, keskmine). 

Riiklik komitee Balti
riikide



KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART: 
lubatud vead BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

1

2

Puidu loomulikust vananemisest tingitud 
kaubaaluse tumenemine kui see ei mõjuta 

kaubaaluse kvaliteeti. 

Kõik lubatud värvuse muutused on toodud 
Lisas 1.

On lubatud kasutada pikisuunas pragunenud 
laudadega kaubaaluseid, juhul kui prao servad 

ei ole teineteisest eemaldunud (kattelaudise 
laud ei tohi olla pragunenud pikemalt seda 

toetava ristlaua laiusest). 

On lubatud kasutada 
kaubaaluseid, mille 

laua ühes nurgas on 
vähene poomkant, 

nagu näitatud joonisel. 

On lubatud kasutada 
loetamatute või 

tundmatute 
markeeringutega 
kaubaaluseid kui 

kaubaaluse 
vastasküljel on õiged 

markeeringud. 

On lubatud kasutada 
parandatud kaubaaluseid 

kui kaubaalus on 
markeeritud 

parandusnaelaga. 
Parandamisel kasutatud 
elemendid peavad olema 

uued ja töödeldud 
vastavalt fütosani-

taarmeetmete 
standardile. 

6

7

8

3

4

5

Parandamisel väljavahetatud keskmisel 
kuubikul ei ole muid markeeringuid peale 
parandusnaela. Parandamisel vahetatud 
paremal kuubikul on markeering "EUR 
punktiga" ja vasakul "EPAL punktiga". 

(Kehtib ka teiste, mitte ainult EPAL EUR 
kaubaaluste kohta, näiteks CD, MAV, ÖBB). 

On lubatud kasutada pragunenud
kuubikutega kaubaaluseid, kui kuubikutes 

ei ole näha naelu.

On lubatud kasutada lõhenenud ristlauaga 
kaubaaluseid (välimised, keskmine) kui ristlaud 

toetub terves ulatuses allolevale kuubikule. 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Riiklik komitee Balti
riikide



KAUBAALUSTE HINDAMISE KAART: 
lubatud vead: Lisa 1 BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
Lubatud Lubamatu 

Riiklik komitee Balti
riikide
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