Bokszpaletta (gitterbox)
Az EUR rakodólap mellett a biztonságos áruszállítás fontos eszköze a bokszpaletta.
Magyarországon az EUR jelzésű bokszpaletta gyártási és javítási engedélyét a Rail Cargo Hungaria
adja ki. A bokszpaletta gyártási és javítási feltételinek meglétét, a gyártásközi ellenőrzését és
forgalomba hozott bokszpaletták minőségi ellenőrzését a MÁV REC Kft végzi.
EUR Bokszpaletta leírása
Gyártási, javítási szabvány: UIC-435-3, UIC 435-4
Saját tömege: ~70 kg
Teherbírás: max. 1500 kg
Tetejére helyezhető többletteher: max. 6000 Kg
Rakománytérfogat: <0,75 m3
Az EUR jelölésű bokszpaletta, ha nem felel meg a minőségi előírásoknak, nem csereképes akkor a
435-4 sz. szabvány előírásai alapján javítandók. A javítás során csak olyan elemek, használhatók fel,
ami megfelel a 435-3 és 435-2 sz. szabvány előírásainak.
A javított bokszpalettának ugyan olyan követelményeknek kell megfelelni, mint az új gyártású EUR
bokszpalettának.
Magyarországon az EUR bokszpalettát kizárólag csak azok gyárthatják és javíthatják, akinek a Rail
Cargo Hungáriától engedélye van.
A bokszpaletták engedély nélküli gyártása, javítása hatósági eljárást von maga után.
Minőségileg ellenőrzött és a szabvány előírásainak megfelelő EUR javított és gyártott bokszpalettákat
a MÁVREC Kft minősítő matricával látja el, ami garantálja a hamisítás elleni védelmet.
Matricák:
Javítói

Gyártói

.

Nem csereképes a bokszpalettát javítani vagy selejtezni kell ha:

Kötelező jelölés a bokszpalettán használatos feliratos táblán:
 EUR védjegyet,


a vasúttársaság emblémája és az UIC-embléma

 „Y” betűjel és a bejegyzési szám
 saját tömeg (< 70kg)
 teherbírás (max.1500 kg)
 tetejére helyezhető többletteher, (max.6000 kg)
 rakomány tárfogat (< 0,75 m3)
 Gyártó neve, székhelye és gyártási év, vagy a gyártó kódszáma gyártási év.
 Minősítő szervezet minősítő matricája (javítói, gyártói)
Nem csereképes a bokszpaletta ha:







a vasúttársaság az UIC jelölés és az EUR jelölés hiányzik vagy olvashatatlan
egy alkatrész hiányzik, például az elülső lehajtható panel, a zárreteszek, a lábak, a deszkák, a
hosszanti elemek vagy a rácsozat.
a láda lábai, a padlózat kerete, a gerendák, az előlapi lehajtható rácsok, a függőleges sarokidomok
vagy a rakodókeret több, mint 1 cm-t meghaladóan eltorzult(ak), vagy ahol a rács 2 cm-t
meghaladóan az átlók mentén bármely irányban eltorzult.
a keret hegesztési varratai megrepedtek, vagy ha a rácsozat két hálószemnél nagyobb egybefüggő
területen megszakadt.
a padlódeszka korhadt, törékeny, elvetemedett, illetve hosszanti vagy keresztirányban részben vagy
végig repedt (a természetes, szálirányos repedésekre nem vonatkozik).
a padlókeret, a függőleges sarokidom, a lábak vagy a tározókeret bármely eleme átrozsdásodott.

