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Pa��ty i skrzyniopalety, a zatem jedne z pod-
stawowych opakowań transportowych pro-
dukuje się już nie tylko z litego drewna, 

ale też z drewnianych odpadów, czy styropianu, 
z tworzyw sztucznych, metalu... Ich użytkowanie 
przebiega zazwyczaj równie bezproblemowo jak 
drewnianych, a mają dodatkowe walory. W firmie 
Rotom podkreślają, że oczywistym czynnikiem, 
mającym najbardziej istotny wpływ na wybór jest 
rodzaj towaru oraz łańcuch logistyczny, którego 
częścią jest dany proces. W istocie zainteresowa-
nie alternatywnymi paletami i skrzyniopaletami 
jest w głównej mierze pochodną wad palet drew-
nianych.
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go drewna są te wykonywane z tworzyw sztucz-
nych. Znajdują wykorzystanie w firmach farma-
ceutycznych, zakładach mięsnych, w sektorze 
motoryzacyjnym i innych. Spisują się szczególnie 
dobrze w magazynowaniu i dystrybucji ciężkich 
produktów. Bazują najczęściej na surowcach po-
wstających w wyniku recyklingu, odpadowych 
tworzywach (pomieszane: polietylen, polipropylen 
i poliamid). Oferujący takie produkty podkreślają, 
że w wielu przypadkach, w procesie magazynowo-
-transportowym tworzywo sztuczne nie ma sobie 
równych. Jest higieniczne, nie wchłania wody oraz 
wilgoci, jest bardziej odporne na uderzenia oraz 
warunki atmosferyczne, a żywotność tworzyw 
sztucznych jest o wiele dłuższa niż drewna.
W przypadku palet oferowanych przez firmę Bec-
ker (zrobionych z polietylenu - opakowaniowych 
odpadów plastikowych), wpływ na koszty ma 
chemioodporność i dziesięciokrotnie większa wy-
trzymałość na deszcz, słońce i mróz niż drewno. 
Dowodzą tego rezultaty badań przeprowadzonych 
w systemie logistycznym DHL Express (prawdopo-
dobieństwo zniszczenia palety EUR po dziesięciu 
cyklach wynosi niemal 74 proc. podczas gdy pale-
ty P19 niecałe 10 proc.). Becker ma w swej gamie 
m.in. higieniczne europalety (P18), o rozmiarze 
800 x 1200 x 150 mm z atestem PZH dla przemy-
słu spożywczego. Wykonano je z polietylenu mro-
zo- i chemioodpornego. Ważą 17,5 kg.
O tym, że palety wykonywane z tworzyw sztucz-
nych mają przyszłość, przekonuje też Arkadiusz 
Wissuwa z firmy Craemer, kolejnego z liczących 
się producentów tego rodzaju palet. W ofercie, 
poza sztandarową paletą H1, jest też np. wersja 
CR3, paleta skonstruowana do uniwersalnych za-
stosowań i dużych obciążeń. Metalowe profile dają 
stabilność, tak ważną szczególnie w regałach wy-
sokiego składowania. W ofercie jest też np. paleta 
C4C, konstrukcja o relatywnie niedużym ciężarze 
własnym i niewielkiej wysokości podjazdu.
Wśród najważniejszych cech palet plastikowych, 
specjaliści z Krakmaru wymieniają też relatywnie 

niski koszt zakupu w stosunku do okresu użyt-
kowania; olbrzymią wytrzymałość na odkształca-
nie, zginanie, przeciążenie; łatwość utrzymania 
w czystości (ze względu na gładką powierzchnię 
można je łatwo czyścić, dezynfekować i odkażać). 
Nie pleśnieją, nie posiadają gwoździ, są odporne 
na kwasy, oleje i promieniowanie ultrafioletowe.
Wśród plastikowych nowości jest UPAL-I marki 
Utz. W podstawowej wersji waży zaledwie 11 kg. 
Bazę stanowią trzy płozy wzdłużne. Paletę zapro-
jektowano i wykonano tak, żeby można było ją 
zastosować w zautomatyzowanych systemach. Do 
produkcji palety wykorzystano materiał przewo-
dzący elektryczność, materiał zatwierdzony przez 
FDA (Food and Drug Administration), jak również 
materiał pochodzący z recyklingu (UIC – Utz In-
dustrial Compound). Do dyspozycji są wersje pa-
lety: z gładką powierzchnią górną; z obręczą bez-
pieczeństwa znajdującą się wokół obwodu palety 
(obręcz zamontowano tak, że do użytku pozostaje 
pełne 1200 × 800 mm powierzchni).
Niedawno poszerzyła też gamę swych produktów 
o nową paletę lekką firma Fach-Pak. Ma symbol 
FP-1208 ECO, jest niższa, dzięki czemu lepiej się 
gniazduje w stosie, jest też lżejsza, nie tracąc jed-
nocześnie swoich właściwości nośnych.
- Nowa paleta lekka ma same zalety, a największą 
z nich jest jej nowa, niższa cena. Już dzisiaj cena 
netto palety przy zakupie jednostki opakowanio-
wej to nawet 29 zł. To prawdziwa rewolucja, dzięki 
czemu możemy mówić o faktycznej konkurencyj-
ności palety plastikowej w porównaniu do palety 
drewnianej. Paleta jest odpowiedzią na potrzeby 
naszych klientów na wybranych rynkach i w ob-
szarach zastosowań. Należy ją postrzegać jako al-
ternatywę dla istniejących już na rynku palet ażu-
rowych lekkich. Nasza nowa paleta lekka łączy 
w sobie zalety wytrzymałościowe palet pełnych 
z cenami palet drewnianych – powiedział Tomasz 
Budrewicz z Fach-Pak.
Z kolei w firmie EWAB oferowane są skrzyniopale-
ty marki Dolav. Mogą zostać wyposażone w kółka 
jezdne, zawory spustowe, zamknięcia, otwierane 
drzwiczki, pokrywy itp. Technologia produkcji 
pozwoliła na użycie spienionego polietylenu, co 
zapewnia trwałość, relatywnie niską wagę oraz 
możliwość pracy w szerokim przedziale tempera-
tur (od minus 40 do plus 60 st. C).
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dowania towarów sypkich i luźnych, a wśród ich 
walorów są stabilność i wytrzymałość, jak rów-
nież łatwość transportowania. Sporo zamówień 
wiąże się ze swoistym „szyciem na miarę”, pale-
ty metalowe, szczególnie te o specjalnym prze-
znaczeniu produkowane są na wymiar podany 
przez zlecającego, to on określa też wymaganą 
ładowność i inne, ważne dla siebie parametry. 
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żytek a ich tworzywowi następcy 
pozostawiają swoich drewnianych 
prekursorów daleko w tyle. By-
najmniej nie jest to tylko kwestia 
estetyki czy higieny, ale już coraz 
częściej - ceny zakupu. Dzięki 
zastosowaniu w procesie produk-
cyjnym materiałów HDPE i PP 
opakowania plastikowe Fach-Pak 
wykazują wysoką odporność na 
ługi, kwasy i zasady, dzięki czemu 
są łatwe do mycia detergentami 
chemicznymi. Samo tworzywo, o ile 
jest pierwotne, nadaje się także do 
bezpośredniego kontaktu z żyw-
nością. Jeżeli do tego konstrukcja 
palety jest zamknięta i nie posiada 
zbędnych szczelin, gdzie mogłyby 
gromadzić się zanieczyszczenia, to 
mamy do czynienia z w pełni higie-
niczną paletą.

Tomasz 
Budrewicz
Fach-Pak
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palety słupkowe. Mają zazwyczaj ażurową płytę 
ładunkową. Podobna jest oferta 1Logistics Żu-
ralski. To m.in. metalowe palety płaskie typu 
PMP w gamie rozmiarowej od 800 x 600 x 132 
mm do 2000 x 1200 x 140 mm, o ładowności 
dynamicznej od 600 do 2500 kg i ładowności 
w regale od 400 do 2000 kg). Bazę stanowią 
dwie lub trzy płozy. Przedstawiciele 1Logistics 
Żuralski zachęcają również do zainteresowania 
paletami transportowo-magazynowymi typu 
ManuCuve, stosowanymi do przewozów sub-
stancji płynnych w beczkach.
Skrzyniopalety metalowe ma w ofercie m.in. Rotom, 
ale również Logismarket. Sprawdzają się zarówno 
w składowaniu na regałach, jak i przewożeniu wóz-
kami paletowymi, podnośnikowymi i widłowymi. 
Podstawowy model to SP o długości 1200 mm, szero-
kości 800 mm oraz wysokości 900 mm. Maksymal-
na masa ładunku to 2 t, a poj. 700 l.
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Inka, bo taka noszą nazwę, powstają w wyniku 
prasowania takich odpadów, a środkiem wią-
żącym jest żywica mocznikowa (otrzymywana 
w reakcji amoniaku i dwutlenku węgla). Zda-
niem ich dystrybutorów stosowanie takich palet 
daje nawet ponad 60-procentową oszczędność 

miejsca przy magazynowaniu. Palety z drew-
na prasowanego choć w zamyśle jednorazowe 
z powodzeniem mogą być wykorzystywane wie-
lokrotnie. Proces produkcji tego rodzaju palet 
rozpoczyna się suszeniem materiału w tem-
peraturze 150 st. C, po to aby uzyskać poziom 
wilgotności wynoszący poniżej 4 proc. Wióry są 
następnie klejone żywicą, a później przy pomo-
cy form stalowych wytłaczane pod ciśnieniem 
90 bar w temperaturze 180 st. C. Taki proces 
zabija wszelkie szkodniki, dzięki czemu palety 
nie wymagają dodatkowej fumigacji (zwalczania 
szkodników dymem).
Kolejnym z innowacyjnych produktów są palety 
KayPal oferowane przez DS Smith. Bazę stanowi 
tektura falista (nadają się w całości do przetwo-
rzenia). W DS Smith podkreślają, że palety tek-
turowe sprawdzają się szczególnie dobrze tam, 
gdzie trzeba je przenosić ręcznie (dzięki niskiej 
wadze), gdy towar jest delikatny lub dużej war-
tości. Wśród walorów wymienia się higienę 
i sterylność (szczególnie ważne dla branż spo-
żywczej i farmaceutycznej); możliwość stosowa-
nia w transporcie powietrznym, gdzie koszty są 
uzależnione od wagi. Nie trzeba ich certyfiko-
wać, co wymagane jest w niektórych krajach. 
Można piętrować przesyłki i realizować „doła-
dunki”, dzięki czemu przestrzeń ładunkowa 
jest maksymalnie wykorzystana. Technologia 
jest opatentowana, a palety KayPal są dostępne 
w standardowych wariantach: 1200 x 800, 1200 
x 1000, 600 x 400, 300 x 200 mm oraz w roz-
miarach niestandardowych.
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konanych ze styropianu. Można je wykorzysty-
wać w temperaturze od minus 40 st. C do plus 
50 st. C. Można je sztaplować. Są to np. palety 
firmy Ekostyr, produkowane na wtryskarce. Sty-
ropian z którego są zrobione ma dużą gęstość 
pozorną. Dowodzą tego wyniki badań, którym 
styropalety poddano w Politechnice Krakow-
skiej (Instytut Materiałów i Konstrukcji Budow-
lanych Wydziału Inżynierii Lądowej). Zwracają 
uwagę takie walory palet styropianowych jak to, 
że nie wchłaniają wody, że są wytrzymałe (na-
wet kilkadziesiąt cykli transportowych), a ich 
powierzchnię można łatwo zmywać, co sprawia, 
że palety można utrzymać w należytej czysto-
ści. Dzięki niskiej wadze są szczególnie zaleca-
ne do stosowania w sytuacjach, gdzie liczy się 
masa (przesyłki kurierskie, transport lotniczy).
Styropalety nadają się do transportu rozliczane-
go według wagi (waga samych palet w ładowni 
34-paletowej naczepy jest niższa o ok. pół tony). 
Jak wyjaśniają w firmie Arpack, ich produkt to 
w 20 proc. polistyren, a w 80 proc. powietrze. 
Niska waga przyczynia się do oszczędności pa-
liwowych. Walorem surowca (polistyren spie-
nialny) jest też to, że nie gromadzą się na nim 
pasożyty, robaki lub choroby zakaźne.

Michał Adam
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w dziedzinie plastikowych po-
jemników i palet dla przemysłu 
spożywczego. Wytwarza je od 
ponad 50 lat. Nasze palety speł-
niają normy HACCP, stosowane 
są do transportu i składowania 
w przetwórstwie mięsnym, ryb-
nym itp. Są trwałe, a jednocześnie 
łatwe w czyszczeniu i spełniają 
najwyższe standardy. Model na-
szej plastikowej palety Euro H1 
stał się europejskim numerem 1. 
Został zaprojektowany specjalnie 
z myślą o wymogach przemysłu 
spożywczego i mięsnego. Nawet 
po wielu latach użytkowania nie 
traci na jakości, jest wytrzymała 
i bardzo odporna na uszkodzenia. 
Jej konstrukcja umożliwia wyko-
rzystanie w zautomatyzowanych 
systemach.
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Wissuwa
przedstawiciel 
firmy Craemer 
w Polsce

DLA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO I MIĘSNEGO
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i zautomatyzowanych systemach 


